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1. - INTRODUÇÃO. 





A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSÕRES 
UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA E O 

VI SIMPÓSIO. 
(Goiânia, 5 a 12 de setembro de 1971). 

MARIA REGINA CUNHA RODRIGUES SIMOES DE PAULA 
do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 

Dentre as propostas aprovadas na Assembléia Geral do VI 
Simpósio Nacional da Associação dos Professôres Universitários de 
História, que se realizou em Goiânia de 5 a 12 de setembro de 1971, 
destacar-se-á, por ora, as que seguem: 

1\1). - Considerando que a Associação dos Professôres Univer
sitários de História irradiou-se pela quase totalidade 
dos Estados da Federação; considerando que cêrca de 
mil professôres recebem, atualmente, as circulares da 
Associação, em centenas de cidades brasileiras, propomos 
que a Associação dos Professôres Universitários de His
tória passe a denominar-se ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTO
RIA, com a adoção da seguinte sigla: A. N . P . U . H. 

2"). - propomos que o VII Simpósio da ANPUH seja realiza
do em Belo-Horizonte, na Semana da Pátria de 1973". 

Na mesma oportunidade foi votado e aprovado o seguinte te
mário de estudos para o VII Simpósio: 

a). - Tema fundamental: As cidades na História (urbaniza
ção); 

b). - Metodologia e didática da História; 

c). - As fontes primárias da História. 
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Considerando que é errando que se aprende, sugeriu-se - a 
fim de evitar o atropêlo acionado tanto pela entrega tardia das Co
municações, até mesmo durante o Simpósio - que se cumprisse, de 
fato, o prazo determinado para a remessa dos trabalhos. Assim, a 
última circular enviada pela Secretaria Geral, estaria capeando o ca
lendário (programa), pormenorizado, do VII Simpósio a se reali
zar - medida que, além da disciplinação, iria facultar aos simpo
siastas opções para a escôlha das Comunicações de seu interêsse. 

Eleições e Diretoria para.o biênio 1972-1973. 

Constando que é costume testar-se uma instituição pela fôr
ça de quem a dirige, uma palavra sôbre as apurações das eleições 
da Diretoria e Conselho Consultivo para o biênio 1972-1973. Elei
ções que se processaram nos dias das sessões. De um lado, amostra
gem do interêsse de quase 300 eleitores. De outro, um expressivo 
reconhecimento, quase unânime, de que a ANPUH, para a sua pró
pria sobrevivência precisaria, ainda, contar com o despreendimen
to, a humildade e a capacidade de trabalho do tripé operacional. 
Assim, para os cargos-chaves: presidência, secretário geral e 1 Q te
soureiro, foram reeleitos, respectivamente: Eurípedes Simões de 
Paula (FFLCH/USP), Alice Piffer Canabrava (FEAjUSP) e Cecí
lia Maria Westphalen ICH/UFP). Para as demais investiduras da 
Diretoria e Comissão Consultiva, verificou-se uma curiosa dispa
ridade de votos. Sim, houve duas ou três chapas mimeografadas 
e afixadas. Sugestões foram levantadas e aceitas, no sentido de se
rem elaboradas medidas disciplinadoras, também nesse setor eleito
ral, de somenos importância, mas que estava a justificar uma re
gulamentação. Antes foi proclamada e empossada a Diretoria e Con
selho Consultivo, que se segue: 

Diretoria: 

Presidente - Eurípedes Simões de Paula (SP). 
Vice-Presidente - Norma Goes Monteiro (MG). 
Secretário-Geral - Alice Piffer Canabrava (SP). 
lQ Secretário - José Roberto do Amaral Lapa (SP). 
2Q Secretário - Paulo Sérgio Moreyra (GO). 

lQ Tesoureiro - Cecilia Maria Westphalen (PR). 
2Q Tesoureiro - Helga 1. R. Piccolo (RS). 
Imprensa e Propaganda - Maria Regina da Cunha Rodrigues 

(SP) . 

Conselho Consultivo: 

Adalgisa de Melo Vieira do Rosário (Brasflia). 
Amália L Bandeira de Mello (MG). 
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Amaury Vasconcelos (PB). 
Aydil de Carvalho Preis (RJ). 
José Alves Figueiredo (CE). 
José Silvério Leite (SE). 

o grande comparecimento dos simposiastas. 

Registrou-se a presença de 774 simposiastas em Goiânia. Qual 
a especificidade e procedência? 

- A circular de outubro de 1971 responde à problemática acima, 
pois das fichas de presença foram conseguidos dados para a relação 
nominal dos simposiastas, agrupados tanto em categorias, como de 
acôrdo com as procedências estaduais; ambas em ordem alfabética. 
Assim, compareceram: 

298 professôres universitários; 
119 professôres secundários; 
357 estudantes universitários. 

774 comparecimentos. 

Justifica-se lembrar que, de acôrdo com os estatutos da entidade, 
as duas últimas categorias comparecem às reuniões de estudo apenas 
como observadoras. 

Nunca é demais ressaltar que, observadores e associados ins
creveram-se, sabendo que tôdas as despesas de viagem, assim como 
as de hospedagem em Goiânia seriam, como nos Simpósios anterio
res, por conta própria. 

A comunidade simposiasta estava assim dividida por ordem de 
procedência dos Estados: 

Bahia: 
1 professor universitário 

19 estudantes 
Ceará: 

2 professôres universitários 
Distrito Federal: 

7 professôres universitários 
1 professor secundário 
5 estudantes 

Guanabara: 
12 professôres universitários 

Mato Grosso: 
1 professor universitário 

Minas Gerais: 
19 professôres universitários 

20 participantes 

2 " 

13 " 

12 " 

" 
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12 professôres secundários 
33 estudantes 

Paraíba: 
1 professor universitário 

Paraná: 
25 professôres universitários 
8 professôres secundários 

24 estudantes 
Pernambuco: 

2 professôres universitários 
Rio Grande do Sul: 

19 professôres universitários 
1 professor secundário 

54 estudantes 
Rio de Janeiro: 

9 professôres univeflSitáriOlS 
Santa Catarina: 

2 professôres universitários 
São Paulo: 

165 professôres universitários 
43 professôres secundários 

125 estudantes 
Sergipe: 

2 professôres universitários 
9 estudantes 

E o Núcleo hospedeiro - Goiás: 
31 professôres universitários 
54 professôres secundários 
87 estudantes 

64 " 

" 

57 " 

2 " 

74 " 

9 " 

2 " 

333 .. 

11 " 

172 " 

774 participantes. 

Identificadas as parcelas, justifica-se refletir sôbre os aspectos 
positivos da presença dos estudantes, quase igual a dos professôres 
(universitários e secundários). :Bles, alunos hoje, professôres amanhã, 
facultam supor a receptividade da tese exposta pelo presidente da 
ANPUH na sessão de abertura do Simpósio: 

"a escolaridade pressupõe o binômio professor-aluno, aluno-pro
fessor, numa tentativa de compreensão e diálogo que, vêzes por outra, 
é conseguido". 

:Bles que, pela sua avalanche inesperada, ocasionaram problemas 
de acomodação para seus colegas goianos. :Bles que, pelo comporta
mento - não se tem notícia de nada que os desabone, - pela aten-
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ção com que acompanharam as sessões de estudo, provaram e com
provaram que os nossos estudantes de História sabem distinguir o 
que é autêntico e conseqüentemente - válido e promissor. 

Ainda uma surpresa dêste nosso encôntro de Goiânia: a presença, 
a efetiva participação de jovens professôres universitários. Se não 
fôra o risco de ferir certas suscetibilidades, sugerir-se-ia a divulgação 
da faixa etária dos professôres inscritos. Não seria temerário obser
var a predominância de professôres de História da faixa etária de 
23 a 34 anos. Aquêles que compareceram à solenidade de abertura 
nos salões do impressionantemente funcional Clube Jaó, devem ter 
ouvido o presidente da entidade, ressaltando os esforços dos simpo
siastas pelos eventuais sacrifícios enfrentados, destacar, como se fô
ra um símbolo de todos êles o venerando e querido Prof. José Fi
gueiredo Filho, autêntico representante da cultura cearense, diretor da 
Faculdade de Filosofia do Crato, que desde o Simpósio de Pôrto
-Alegre vem comparecendo e sempre trazendo valiosos trabalhos. 
Tomando o fio vital até a outra ponta, poder-se-ia salientar a pre
sença do jovem e igualmente talentoso professor, credenciado pelo 
Instituto de Ciências Humanas da Universidade Católica da Bahia: 
Júlio de Freitas Brandão, talvez o "benjamin" da irmandade da 
ANPUH. Sabe-se que êle transitou, diplomàticamente, entre os mais 
experientes e os igualmente jovens colegas; presidiu uma das ses
sões de estudos e noutra apresentou lúcida comunicação, concorren
do para renascer, em muitos dos presentes, o acalentado sonho de 
uma "aterrisagem" bi-anual da hoje ANPUH, em terras baianas. 
Por ora, o facho da entidade está sob a custódia dos mineiros, retifi
cando, de um punhado de jovens mineiros que resolveram promover o 
VII Simpósio em Belo Horizonte. Poder-se-á levar mais êste fato 
àquêles que, atentos às estatísticas que vêm sendo divulgadas pela 
UNESCO, advogam um lugar de destaque aos jovens, no mundo de 
hoje. 

Uma das especificidades da Associação Nacional dos Professôres 
Universitários de História: as Comunicações, vinculadas ao temário 
proposto, somente podem ser apresentadas pelos respectivos autores, 
dentro do tempo cronometrado da exposição (resumo oral de, no 
máximo, 10 minutos), seguidos de amplos debates. Intervenções le
vadas por escrito, à mesa e encaminhadas ao expositor que as deve 
responder. De imediato, oralmente e, depois, por escrito a fim de serem 
entregues ao presidente da sessão de estudos, que as encaminha ao 
editor dos ANAIS, para a efetiva divulgação. Assim, pode-se testar 
a fecundidade do trabalho pelas problemáticas levantadas sem alar
des, sem aplausos; na mais expressiva linha de comunicações científi
cas. Todavia, a inexistência de relatores e a obrigatoriedade da pre-
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sença do seu autor para defender o seu trabalho, parece ser uma outra 
originalidade da ANPUH. Isso pôde ser comprovado pelo fato do 
Prof. Pierre Monbeig - convidado para ser um dos conferencistas 
em Goiânia e que infelizmente não pôde comparecer por estar visi
tando a Transamazônica, e que, sem dúvida, muito gostaria de rever 
uma cidade que visitara 33 anos antes - com a humildade dos gran
des sábios, dizer que tentaria introduzir êsse sistema nos congres
sos promovidos pelo Conselho Nacional de Pesquisas Científicas 
(CNRS) da França, de que é um dos dirigentes. 

* 

As sessões de estudo. 

Em pauta o problema gerado pela apresentação das 7~ .Comu
nicações no período de 5 a 12 de setembro de 1971. RetlfIcando, 
em 3 dias apenas, porquanto, de acôrdo com o programa pré-estabe
lecido pela Comissão local, houve dois dias e meio de excursões,. além 
do primeiro dia destinado à entrega do ma~erial e aber.tura do SIm~ó
sio. Assim sendo, as sessões de estudos fIcaram confinadas aos dIas 
6 8 9 e manhã do dia 11, sábado, já que à tarde haveria a sessão de 
e~c~rramento . A solução encontrada pela cúpula deliberativa da 
ANPUH foi a promoção de até quatro sessões de estudos simultâneas, 
aliás como se faz nos grandes Congressos Internacionais: o de 
Viena (1965). 

As sessões de estudo do VI Simpósio realizaram-se no edifício 
do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal 
de Goiás. E' de justiça lembrar que a Comissão Organizadora local 
não poupou esforços a fim de alojar magnificamente o VI Simpósio, 
organizando listas de hospedagens por particulares, além do relacio
namento de hotéis e pensões, êstes enviadas anteriormente à Secre
taria Geral da ANPUH. Coube-lhe ainda providenciar relação de 
vias de acesso à capital goiana, tendo conseguido da Reitoria da Uni
versidade que o Salão Nobre fôsse equipado, inclusive com ar condi
cionado, para as sessões de estudos. Mas, como ninguém podia pre
ver o número cada vez maior de participantes e de trabalhos apresen
tados, foi necessário também usar salas próximas ao Auditório. As
sim sendo, por um lado foi um êxito sem precedentes - os prognós
ticos mais otimistas supunham o comparecimento de cêrca de 500 
simposiatas - por outro, criou problemas, alguns bem marcan
tes, frente a falta de compreensão de alguns dos presentes. As 500 
pastas com as comunicações mimiografadas foram insuficientes para 
os 774 simposiastas que compareceram. Outras dependências do edi-
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fício do ICHL também tiveram que ser ocupadas com a secretaria e 
tesouraria da ANPUH. 

Como já dissemos, nos dias 6, 8, 9 e 11 (somente pela manhã) 
tiveram seqüência as sessões de estudo simultâneas, sendo o dia 7 re
servado para uma excursão a Brasília. Também o dia 10 foi consa
grado a excursões ao passado histórico de Goiás. As noites foram 
reservadas para conferências e encontros sociais. 

O encerramento, sem alarde, afinado com o slogan: "até Beld 
Horizonte em setembro de 1973", ocorreu no mesmo Auditorio onde 
se deu a la. sessão de estudos. 

Considerações outras instrumentam moções quanto a eventual po
lítica disciplinadora a ser adotada para o próximo Simpósio, cujas 
deliberações devem ser objetos de circulares esclarecedoras. 

Presidência das ses9Ões. 

Presidiram as sessões de abertura e encerramento respectivamente, 
o Prof. Dr. Paulo Bastos Pirillo, vice-reitor da Universidade Federal de 
Goiás e o Prof. Dr. Luís Palacin, presidente do Núcleo Regional de 
Goiás. Aquela no recinto do Clube de Regatas Jaó, às 20 horas de do
mingo, 5 de setembro de 1971, esta no Auditório do Instituto de Ciên
cias Humanas e Letras da Universidade Federal de Goiás, às 16,00 
horas de sábado, dia 11 de setembro de 1971. 

Quanto às sessões de estudo, a presidência coube, de acôrdo com 
o uso costumeiro dos Simpósios anteriores, aos presidentes dos Nú
cleos Regionais ou a professôres vinculados a Instituições congêneres. 
Compondo a mesa, secretários, de preferência professôres do ensino 
universitário do Estado hospedeiro ou de outros Núcleos. E, estabe
lecendo a ponte entre a mesa e a assembléia, universitárias goianas. 
Tôdas gracionas nos seus uniformes modernos - mais uma originali
dade a marcar as boas realizações da Comissão Organizadora local -
as jovens não somente encaminhavam à presidência da mesa os pedidos 
escritos de intervenções, como também transmitiam recados urgentes 
e, fora do recinto das sessões de estudos, atendiam os pedidos de 
esclarecimentos. 

Considerando que se comemorava também o 109 aniversário da 
entidade, destacar-se-á, por ora, apenas os nomes dos presidentes vin
culados a Núcleos e instituições que promoveram os cinco Simpó
sios anteriores. De início, uma dupla homenagem ao Prof. José Ro
berto do Amaral Lapa, por haver sido o autor da histórica mensa
gem que facultou o nascimento da nóvel entidade, que encontrou eco 
no espírito dos 93 professôres de História, reunidos em Marília na 
Semana de Estudos, promovida pela Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras (Instituto Isolado de Ensino Superior do Estado de São 
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Paulo), na semana de 15 a 20 de outubro de 1971. Nesta ordem 
de idéias presidiram sessões de estudo: 

José Roberto do Amaral Lapa (FFCL/Marilia. São Paulo). 

Ruy Christovão Wachowicz (ICH/UFP. Curitiba. Paranâ). 

Maria Cintra Nunes Rocha (FFCL/Franca. São Paulo). 

Helga Iracema Landgraf Piccolo (ICH/UFRS. POrto Alegre. 
Rio Grande do Sul). 

Odilon Nogueira de Matos (FFCL/UCC. Campinas. São 
Paulo) . 

Sérgio Paulo Moreyra (ICHL/UFGo. Goi4nia. Goiâas). 

Uma primeira década. 

Dez anos ininterruptos? Sim. Complementando a curiosidade da
queles que têm notícia da vida efêmera de instituições e periódicos 
que não contam com apôio oficial, justifica-se uma tentativa de con
ceituação da entidade aniversariante. Pode ser encontrada no ex
cepcional pronunciamento da Secretária Geral, na solenidade de aber
tura do Simpósio. Pois esclarece a Profa. Alice Piffer Canabrava: 

U_ APUH ... sociedade cientlfica, integrada por maioria esma
gadora de jovens, e organizada segundo os mais avançados modelos 
que distinguem as associações cientificas atuais. ltste feitio não foi 
obra do acaso. 

A Associação dos Professôres Universitários de História na sua 
substância científica e humana, só pode ser compreendida como um 
botão que se desenvolveu da fertil semeadura que significou o esta
belecimento das Faculdades de Filosofia em nosso pais, desde os anos 
de 1934-1935 quando se fundaram as de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. 

Nossa entidade tem suas raízes sociológicas e cientificas na in
quietação intelectual que, vindo de mais longe no tempo, consubstan
ciou-se na década dos 30, com a fundação dos institutos de ensino su
perior e das Universidades brasileiras. Assim, o advento do ensino 
superior da História em nosso pais, com o objetivo de formar histo
riadores e professôres de História, integra-se no ansêio de conheci
mentos da realidade brasileira, ao qual, sobretudo, a Universidade 
vinha servir". 

E mais adiante: 
"Na APUH, seria dificil encontrar lugar para o amadorismo. A 

figura do amador, que cultivava a História como expressão das be
las-letras, ou com a preocupação de nomes e datas, com significati-
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vos por si próprios, delineava-se na aurora da década de 60, como 
sombra a desaparecer no passado. A ressonância de seu pensamento 
se circunscreve cada vez mais a circulos cada vez mais estreitos. 

A nova sociedade de História, com aquêle impulso de afirmação 
que é uma fôrça dos jovens, atribuiu-se como objetivos seus, o aper
feiçoamento do ensino da História em nivel superior, a pesquisa e a 
divulgação dos assuntos com respeito à História, a defesa das fontes 
e manifestações culturais de interêsse para êsses estudos. Tais obje
tivos contudo, são considerados uma dimensão especifica - é tarefa 
dos professôres universitários de História, o que os coloca, num con
texto social cientifico inteiramente nôvo". 

E podendo valer como advertência: 

"A entidade cresceu ao longo da década, irradiou-se pela maioria 
das unidades da Federação brasileira, ganhou o consenso dos que se 
dedicaram à pesquisa e ao ensino da História nas Universidades. 

Assim aconteceu porque não brotava por acaso, mas vinha ao 
encôntro das fôrças de expressão da coletividade brasileira. 

Nossa entidade fundou-se e organizou-se, portanto, sob o influxo 
do exercício profissional da História nas Universidades brasileiras, 
movimento, aliás, paralelo a que se verifica com outras sociedades 
cientificas do pais. Seu sôpro de vida, seu sôpro de inspiração vem 
das Universidades e nestas, mais especialmente, das Faculdades de 
Filosofia, no seu grande papel de centro, por excelência, do desenvol
vimento do ensino e da pesquisa de História em nivel superior. 

Dada esta vinculação de natureza fundamental, as crises de cres
cimento das nossas Universidades repercutem imediatamente em nos
sa confraria. A revisão dos estatutos, na agenda dos nossos traba
lhos reflete o crescimento da Associação e a necessidade de mudanças. 
Instalou-se a APUH em Marília, em 1961, com 93 sócios fundadores. 
Registrados seus estatutos em junho de 1962, em São Paulo, no Car
tório de Registro de Titulos e Documentos do 39 Ofício; tinha dian
te de nós, 19 secretário, a tarefa de fazê-la crescer dentro do pais. 
Para isso impunha despertar numa grande massa de professôres, uma 
consciência associativa, de modo a fomentar a criação e manutenção 
dos Núcleos Regionais da entidade, nos Estados. ~ste foi um traba
lho paciente e tenaz, que envolveu tôda a década e está prestes a 
se concluir". 

Historiando a expansão, informa: 

"Primeiramente, logo em 1962, instalaram-se os Núcleos nos Es
tados onde contávamos com sócios fundadores, ou seja, os nove Esta
dos pioneiros: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Ge-
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rais, Guanabara, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Em 
1963, criaram-se os Núcleos dos Estados do Rio de Janeiro e do 
Espirito Santo. Decorreram depois disso, quatro anos de interregno, 
durante os quais, em momento algum, esmoreceu o empênho para fa
zer presente -em tôdas as Faculdades de Filosofia do pais, entre os 
seus professôres de História, que nossas cartas e circulares represen
tavam. Em agôsto de 1967 installram-se os Núcleos da Paraiba e 
de Santa Catarina e em 1969 o de Sergipe. Os Núcleos de Brasília e 
do Amazonas datam respectivamente de 1970 e de 1971. Temos razões 
para acreditar que em futuro próximo serão fundados os do Ceará, 
Pará e Alagoas. Quanto aos Estados do Maranhão, Piaui e Mato 
Grosso, a integração da APUH, por seus Núcleos Regionais, talvez 
demore um pouco mais. Nossa entidade, portanto, merece, de fato, a 
nova designação a que se propõe, Associação Nacional dos Profes
sôres Universitários de História, porque se tornou uma entidade de 
imbito nacional. A nova sigla ANPUH, vem coroar dez anos de pre
sença persistente junto aos professôres de História nos Estados para 
entusiasmá-los, para impregná-los d'aquele essência que em 1961 se 
chamou de "espirito de Marília" e que poderiam os interpretar como 
o espírito de fecunda atividade associativa, de um diálogo promissor, 
entre os professôres universitários de História". 

Mil associados. 

Cêrca de mil professôres estão registrados no fichário da Secre
taria Geral e recebem regularmente as circulares, naquele ritmo que 
sômente a inexciedível dedicação da Profa. Alice Piffer Canabrava 
sabe manter. Possivelmente êsse número deverá duplicar na década 
em curso. A vinculação processa-se através os Núcleos Regionais, 
sediados nas capitais dos Estados onde devem ter sido criadas as pri
meiras Faculdades de Filosofia. Todavia, o professor de História, o 
consciente professor de História, de qualquer das instituições supe
riores do país, seja da Capital, seja das mais remotas cidades do terri
tório nacional, pode filiar-se à entidade desde que se disponha manter 
correspondência com a Secretaria Geral da ANPUH cujo endêreço é 
o seguinte: Profa. A. P. Canabrava. Caixa Postal 8030. São Paulo . 

• 
A série dos ANAIS. 

Os Congressos, os Simpósios nacionais, ou internacionais, dão 
publicidade aos seus respectivos Anais dentro do prazo previsto? 
Não se sabe! 
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Sabe-se, no entanto, que no plano das realizações positivas os 
ANAIS da ANPUH estão na linha de frente. De acôrdo com dados 
estatísticos fornecidos pela Secretaria Geral, a série completa, tem 
início com o volume dedicado aos trabalhos de Marília (1961), pu
blicado em 1962; segunda-os os Anais de Curitiba (1962), publi
cado em 1963; o de Franca (1965) foi veiculado em 1966; o de 
Pôrto-Alegre (1967) foi publicado em 1969; os dois esplêndidos vo
lumes que se publicaram recentemente (1971) enfeixam os trabalhos 
do V Simpósio realizado em Campinas em 1969. 

Diz a Secretária Geral: 

"Ao todo temos 3.250 páginas impressas, rigorosamente em dia 
com o ritmo de nossos certames, graças à infatigável diligência e de
preendimento do Presidente da nossa entidade, que os organiza, da
tilografa, revisiona e consta até que os financia. :esses volumes, por 
si sós, consagram a atividade da ANPUH. Deram publicidade a 135 
comunicações, apresentadas, comentadas e aprovadas em nossos Sim
pósios, juntamente com ,a defesa de seus autores. Dessas, cêrca de 70 
tem por objeto a análise de fatos históricos, 19 trataram de proble
mas de didática ou metodologia da História e cêl ca de 46 ocuparam
-se em arrolar as fontes primárias. Ainda que heterogênea em sua 
fôrça interpretativa ou como expressão da História factual, esta con
tribuição revela o esfôrço paulatino, crescente à medida que decorre 
o tempo, para confelir à nossa Associação seus status científico". 

Com êste "aval" dos Simpósios anteriores pode-se contar com a 
distribuição dos volumes dos ANAIS de Goiânia, antes da instalação 
do VII Simpósio. Antecipando-p, pode-se informar que ao encôntro 
de Goiânia foram levadas, apresentadas e discutidas 72 comunica
ções, vinculadas ao temário votado em Campinas (1969): 

1). - Trabalho livre e trabalho escravo (tema fundamental); 
2). - Metodologia e Didática da História; 
3). - Fontes pirmárias da História. 

As comunicações. 

Tendo conhecimento da relação das 72 comunicações levadas ao 
VI Simpósio, algumas refexões se justificam: 

- do ponto de vista quantitativo foi mesmo um "record", pois 
ultrapassou a metade das 135 comunicações anteriores; 

- dada a problemática do encaixe no tempo balisado: 5 a 11 
de setembrQ - mas na realidade restrito a sessões matutinas e ves
pertinas nos dias 6, 8, 9 e 11. Esclarecendo que na segunda-feira, 
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dia 6, houve só uma sessão de estudos matutina, a fim de se tentar 
instrumentar as demais que passaram a ser simultâneas. Outra ex
ceç?o, quarta-feira, dia 8, houve apenas sessão de estudos vespertina, 
porquanto debateu-se um dos problemas mais atuais: o ensino pela 
televisão, através de comunicação de professôres da Universidade de 
S~o Pau'o e da projeção de filmes educativos da TV Cultura (canal 2) 
de São Paulo. Ainda o último dia provocou congestionamento: com 
sessões de estudos matutinas, conferência e excursão a Anápolis, ses
são admin;strativa e, à tarde, sessão de encerramento. Os dias 7 elO, 
como já disóemos, foram destinados a excursões a Brasília, Goiás, 
Pirenópolis, Pousada do Rio, Quente, respectivamente. 

Uma vez por outra, quando se teve notícia da naturalidade de 
algum dos expositores, alertados vêzes por outra pelos presentes às 
sessões produziu-se um certo clima ecumênico, tão ao sabor dos nos
sos dias. 

Ainda a própria conceituação de alguns dos temas abordados, 
poderá servir para uma tomada de consciência da problemática do 
ensino da História em todos os níveis. 

Outras, pela sua especificidade científica, poderiam figurar em 
temários de Congressos Internacionais. 

Tendo presente que os ANAIS do Simpósio transcreverão tooas 
as 72 Comunicações, destacaremos, apenas como amostragem e, com 
a nossa inteira re~ponsabilidade, aquêles que nos pareceram mais 
significativos. 

Comunicações numa eventual perspectiva geográfica: 

Trabalho livre e trabalho escravo na História da China (pelo 
chinês Nicholas Mu-Yu-Chen. FFLCHjUSP. São Paulo). 
A escravatura no Corão (pelo egípcio Helmi Muhamed lbrahim 
N ars. FFLCHjUSP. São Paulo). 
A legislação clistã em relação ao emprêgo do trabalho escravo 
por parte dos judeus na Europa Ocidental, durante a Alta Idade
-Média (pelo israelita naturalizado brasileiro, Nachman Falbel. 
FFLCHjUSP. São Paulo). 
Sacerdócio servil na Rússia Medieval (pelo iugoslavo naturalizado 
brasileiro Niko Zuzek. FEL São Paulo). 
Fontes primárias: Município de Pôrto-Belo (SC) (pelo libanês 
naturalizado brasileiro J oubran EI-M ur. FFLCHjUSP. São 
Paulo) . 
Algumas considerações em torno da escravidão em Roma: o pro
blema dos libertos (Eurípedes Simões de Paula. FFLCHjUSP. 
São Paulo. 

Dentre aquelas bem sintonizadas com a preferência dos dias que 
correm: 
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Desenvolvimento, Tecnologia e História (pelo norte-americallO 
Victor VaUa. ITA. São José dos Campos. São Paulo). 
Relação entre Trabalho, Ciência e Tecnologia (Shozo M otoyama. 
FFLCH/USP. São Paulo). 

O emprêgo de computadores em História quantitativa no Brasil 
(Maria Luiza M arcílio. FFCL/ Assis. São Paulo). 

A presença de escravos negros numa corporação religiosa mineira 
durante os séculos XVIII e XIX (José da Paz Lopes. FFCL/ 
UFM. Belo-Horizonte. Minas Gerais). 

Modêlo de aplicação e método estruturalista genético à análise 
da historiografia nacional (Nilo Odália. FFCL/ Assis. São Paulo). 
O Ceará antecipa-se à abolição no país. A sêca ainda faz escra
vos no Nordeste (José Figueiredo Filho. FFCL. Crato. Ceará). 
Nota prévia sôbre o preço e profissão de escravos na então Pro
víncia do Paraná (Carlos Roberto Antunes dos Santos. ICH/ 
UFP. Curitiba. Paraná). 
Arquivos particulares - a correspondência de Bento Gomes de 
Escobar (Ana Maria de Almeida Camargo. FFLCH/USP. São 
Paulo) . 
Tráfico negreiro no Rio de Janeiro de 1823 a 1831 (Arno 
Wehling. IFCS/UFRJ. Rio de Janeiro. Guanabara). 
A contribuição da Fazenda Ibicaba para a introdução do braço 
livre na lavoura brasileira (José Sebastião Witter. FFLCH/USP. 
São Paulo). 
Participação da população livre e escrava numa codificação só
cio-p:ofissional do Rio de Janeiro (1850-1870): alguns aspectos 
(Bárbara Levy. ICH/UFF. Niteroi. Rio de Janeiro). 
O trabalho compulsório: pena inquistorial de galé (Sônia Apare
cida Siqueira. FFLCH/USP. São Paulo). 
Relação de documentos do Arquivo Histórico da Câmara Federal 
relativos à escravatura (Adalgisa Maria Vieira do Rosário. UFB/ 
Brasília. Distrito Federal). 
Considerações em tôrno da interpretação das leis abolicionistas 
numa provincia fronteiriça: o Rio Grande do Sul (Helga Irace
ma LandgraJ Piccolo. ICHL/UFRS. pôrto-Alegre. Rio Grande 
do Sul). 
A extinção da escravatura em Portugal no quadro da política 
econômica brasileira (Francisco José Calazans Falcon. UFF /PUC. 
Rio de Janeiro. Guanabara e Fernando Antônio Novais. FFLCH/ 
USP. São Paulo). 
O escravo e o direito (Júlio de Freitas Brandão. ICH/UCS. 
Salvador. Bahia). 
Fontes históricas existentes na Cúria Metropolitana de Curitiba 
(Odah Regina Guimarães. ICH/UFP. Curitiba. Paraná. 
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Impedimento ao trabalho livre no período inquisitorial e as res
postas da realidade brasileira (Anita Novinsky. FFLCH/USP. 
São Paulo). 

Dentre as Comunicações contagiadas pela implantação da re
forma educacional, lembramos: 

Metodologia da História da Cultura: pespectiva lingüística (Maria 
Beatriz Nizza da Silva. FFLCH/USP. São Paulo). 
Um curso programado de História (José Sebastião Witter. 
FFLCH/USP. São Paulo e Geraldina Pôrto Witter. IP /USP. 
São Paulo). 
Ensino pela Televisão (exposição de filmes e debates) (Suelly 
Robles de Queiroz e José Sebastião Witter. FFLCH/USP. São 
Paulo) . 
Relacionamento entre cursos universitários de História e Arquivos 
e Museus (Antonieta de Aguiar Nunes. FFCL. São Bento. 
PUC/São Paulo). 

As dez Comunicações do Núcleo de Goiás. 

Apesar de tôda a sobrecarga da Comissão Organizadora, inhe
rentes às atividades administrativas e sociais, que tiveram início muito 
tempo antes da instalação do Simpósio, o Núcleo de Goiás apresen
tou 10 Comunicações, 1/7 dos trabalhos arrolados, de acôrdo com a 
relação que se segue: 

o trabalhador escravo em Goiás nos séculos XVIII e XIX (Gilka 
Vasconcelos Ferreira de Salles. ICHL/UFG. Goiânia. Goiás). 
O abolicionismo em Goiás (Maria Augusta de Santana Moraes. 
ICHL/IFG. Goiânia. Goiás). 
O trabalhador rural no Sudoeste goiano (Maria Sônia França e 
Souza. ICHL/UFG. Goiânia. Goiás). 
O acêrvo documental do Arquivo Geral do Serviço de Documen
tação do Estado de Goiás (Dalísia Elizabeth Martins Doles e 
Marivone Matos Chaim. ICHL/UFG. Goiânia. Goiás). 
Arrolamento de fontes: livros de receitas de siza de escravos ladi
nos da Capitania de Goiás (1810-1822) (Sérgio Paulo Moreyra. 
ICHL/UFG. Goiânia. Goiás e Dulce Helena Álvares Pessoa Ra
mos. FFLCH/USP. São Paulo). 

Arrolamento da Imprensa periódica de Goiás (Dalísia Elizabeth 
Martins Doles e Ana Lúcia da Silva. ICHL/UFG. Goiânia. 
Goiás) . 

Alrolamento das fontes históricas de Pôrto-Nacional (GO) 
(Dinair Andrada da Silva. FFCL/UCG. Goiânia. Goiás). 
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Arrolamento das fontes históricas de Luziânia (GO) (Dinair An
drada da Silva. FFCL/UCG. Goiânia. Goiás). 
A literatura goiana e o trabalho livre (Modesto Gomes. ICHL/ 
UFG. UFG. Goiânia. Goiás). 
Trabalho escravo: produção produtividade nas minas de Goiás 
(Luiz Palacin. ICHLjUFG. Goiânia. Goiás). 

* 
Conferências. 

Ao se tentar justificar a exigüidade do tempo disponível para as 
sessões de estudo, já se fêz referência ao horário reservado às confe
rências, que procuram responder a um dos objetivos da entidade, no 
contexto do ensino universitário, conforme a palavra do Prof. Eurípedes 
Simões de Paula, na solenidade de abertura dos trabalhos da ANPUH. 

Nessa linha proferiram conferências - para um público que à 
semelhança dos Simpósios anteriores, deveria conter não só os simpo
siastas, mas também os elementos da sociedade goiana - os seguin
tes professôres: 

Jean Sentou, da Faculdade de Letras da Universidade de Tou
louse (França), que no momento estava colaborando com o Depar
tamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu
manas da Universidade de São Paulo e que deu a nota internacional 
ao Simpósio. Discorreu na noite de 6 de setembro sôbre "o emprê
go dos computadores na História quantitativa". 

Lena Castelo Branco Ferreira Costa, diretora do Instituto de 
Ciências Humanas da Universidade Federal de Goiás, que propor
cionou aos simposiastas uma expressiva síntese da história local, con
ferência essa enriquecida com uma série de slides e que contou ainda 
com a presença do 1 Q Prefeito de Goiânia, o Prof. Venerando de Freitas 
Borges. O tema foi o seguinte: "A transferência da Capital do Esta
do de Goiás" e foi proferida na noite de 10 de setembro. 

Finalmente coube ao Prof. Aziz Nacib Ab'Saber, diretor do 
Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo e um dos maiores 
geomorfólogos do Brasil e também especialista de renome internacio
nal, encerrar o tríduo das conferências no sábado, dia 11 de setembro, 
às 8,00 horas da manhã, dissertando sôbre o tema "Domínios de pai
sagens e domínios históricos do Brasil Sudeste". Além de facultar o in
tereI acionamento buscado pela entidade, entre áreas afins do conhe
cimento humano, foi uma aula magna, uma lição padrão, na linha 
metodológica a mais moderna, acompanhada de uma termino!ogia 
clara, concisa, inconfundível e ilustrada com esboços, gráficos, croquis, 
levando os ouvintes a "sentir" a paisagem. 

* 
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Excursões. 

Foi feliz a Comissão Organizadora local, promovendo excursões 
tanto à novíssima Capital Federal, como às cidades históricas dos arre
dores da jovem capital goiana. O impacto do presente e do passado. 
Assim foi que o dia 7 de setembro teve um endêreço certo: Brasília. 
Capital que, assim como seu idealizadoF - o Presidente Juscelino 
Kubitchek, vem ocupando manchetes internacionais, por suscitar po
lêmicas e poemas, - o milagre de Brasília! 

A Comissão Organizadora, através de suas recepcionistas, de sua 
secretaria instalada permanentemente, ofereceu aos simposiastas três 
opções para as excursões do dia 10 de setembro às cidades históricas: 
Goiás, Pirenopolis e Pou&ada do Rio Quente. 

GOIÁS, a Vila Boa dos bandeirantes, o mais avançado marco 
da cultura no Centro-Oeste, até o fim do século passado, com o seu 
Colégio Estadual, antigo Liceu de Goiás, fundado em 1847, o 29 do 
Brasil; o Palácio do Conde dos Arcos, antiga sede do Govêrno do 
Estado; o Museu das Bandeiras, tendo à sua frente o Chafariz, um 
dos mais belos do Brasil. Ainda contactos diretos com personalida
des invulgares, na sua grandeza específica: 

Frei Simão Dorvi, O. P., de Piacenza (Itália), dominicano, que 
há mais de 30 anos, com erudição e humildade vêm preservando, ca
talogando, verificando os arquivos locais, alimentando meninos aban
donados, os pobres desvalidos - êle próprio um outro São Francisco 
de Assis. 

Cora Coralina, pseudônimo consagrado de uma vilaboense que, 
depois de muitos anos retornou à "velha casa da ponte", onde escre
ve versos, manipula doces, corresponde-se com intelectuais das gran
des metrópoles. E' uma causeur única, apesar de, ao que parece, in
compreendida pelos seus conterrâneos, poderia ser considerada ela 
própria uma poema! 

Goiandira do Couto, surpreende pela técnica, onde parece ser 
pioneira, de pintar com areia multicolorida da Serra Dourada, paisa
gens e quadros disputados por Galerias internacionais. Além de ar
tista é uma intelectual com cultura sedimentada num lar privilegiado, 
sempre pronta para uma viagem às margens do magestoso Araguaia. 

Outros vilaboenses poderiam ser facadas, mas seria prolongar 
demais êstes já extensos apontamentos. Uma calorosa palavra de 
agradecimento ao jovem e dinâmico Prefeito Sr. Dário Sampaio de 
Paiva que recepcionou os visitantes com lauto e histórico banquete, 
servido em dependências do Colégio Estadual (antigo Liceu de Goiás). 

PIRENÓPOLIS, fiel ao seu arraigado tradicionalismo, seus habi
tantes se dizem meia-pontenses, pois o embr:ão municipal foi o po-
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voado da Meia Ponte, erigido por volta de 1727. Hoje, na linha das 
cidades progressistas, ainda guarda o encanto do passado na arquite
tura colonial de suas casas, de suas igrejas, no espírito do seu povo. 
Destaca-se o gesto de apôio às iniciativas culturais da Prefeitura Mu
nicipal, na pessoa de seu Prefeito, o Sr. Luiz Gonzaga J airne, finan
ciando a publicação da obra, em 2 volumes intitulada: Esbôço His

tórico de Pirenópolis, do historiador Jarbas Jaime, mda-pontense, 
falecido a 21 de julho de 1968. 

POUSADA DO RIO QUENTE. OS cadernos turísticos e periódi
cos, da nossa imprensa vêm trazendo ultimamente amplo noticiário 
sôbre a famosa estância hidro-térmica, situada a 18 kms. da cente
nária Caldas Novas e 170 kms de Goiânia. 

Os simposiatas que a visitaram. municiaram-se de informações 
para um possível retôrno, em gôzo de férias ou mesmo fins de se
mana. 

ANÁPOLIS, fiel à sua tradição de hospitalidade, a 2a. cidade do 
Estado, cognominada, desde a arrancada de Brasília, de "encruzilhada 
da Integração Nacional". A Prefeitura ofereceu uma feijoada aos 
simposiastas, tendo o Prof. Luiz Palacin, vice-presidente da ANPUH, 
agradecido em nome dos congressistas, réplica de uma outra sauda
ção de agradecimento em nome da entidade, feita na cidade de Goiás, 
pelo professor da Paraíba, Amaury Vasconcelos, que a todos conta
giou com o seu charme nordestino. 

* 
A 19umas moções. 

Finalizando, as moções; algumas que em sua linguagem pode
riam informar das realizações extra-programas, de gratidão dos res
ponsáveis pela entidade, de posições vivificadas pelo costume, even
tualmente pelas disposições estatutárias. Como é óbvio, não cabem ma
nifestações que envolvam assuntos pessoais. 

Considerando que os ANAIS não foram ainda publicados, foea
lizar-se-á apenas o pouco a que se poude dar enfâse. Vejamos: 

- 18 textos de interêsse para a história de Goiás. Documentan
do o fato para que os simposiastas não chegassem ao Núcleo hospe
deiro completamente desprovidos de conhecimentos - o Prof. Odilon 
Nogueira de Matos, do Departamento de História da Universidade Ca
tólica de Campinas (SP), dedicou todo o nQ 25 do seu periódico bi
-mensal, Notícia Bibliográfica e Histórica (agôsto-setembro de 1971) 
a divulgação de 18 textos, selecionados com argúcia e capacidade, 
sôbre o passado histórico de Goiás. Seleção, poliantéia, como qui
zerem, que alcançou a mais merecida receptividade, recebendo por 
isso mesmo moção congratulatória a despertar no Núcleo mineiro o 
desêjo de merecer algo semelhante. 
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- Reedição de Tropas e Boiadas. Em suas palavras iniciais, o 
Prof. Eurípedes Simões de Paula, entrosado com a problemática 
goiana, ao fazer referência à obra de um dos mais autênticos expoentes 
da cultura goiana, o vilaboense Hugo de Carvalho Ramos, sugeriu da
da a oportunidade do cinqüentenário de seu falecimento (. 21-IV -1895 
t 12-IV-1921) a reedição de seu livro, hoje exgotado, que é Tropas e 
Boiadas. Sugestão que instrumenta uma das moções aprovadas com 
endêreço certo, à diretora do Serviço de Cultura do Estado de Goiás, 
Profa. Sylvia de Siqueira Simões. 

Departamento Estadual de Cultura. 

Por unanimidade foi aprovada uma moção de agradecimento à 
Divisão de Difusão Cultural da Universidade Federal de Goiás que 
distribuiu a todos os simpmiastas folhetos e livros, editados pelo De
partamento Estadual de Cultura, não só sôbre Goiânia, mas também 
sôbre o Estado de Goiás, possibilitando assim uma melhor montagem 
da região. 

o Museu Antropológico da Universidade Federal' de Goiás. 

Como atividade didática ininterrupta e das mais oportunas, si
tua-se com destaque, a assistência oferecida, despretenciosamente, pe
lo Museu Antropológico, na pessoa do dedicado diretor, Prof. Acary 
Passos de Oliveira. 

Diàriamente, em 3 ou mais sessões, proferiu conferências, fêz 
projeções de s:ides, acompanhadas de depoimentos pessoais para os 
simposiastas e seus familiares que se interessaram sobremaneira pela 
etnografia goiana. Fato testado pelas calorosas palmas que consagra
ram a moção congratulatória. 

Presença do Arquivo Nacional. 

Dentre outra especificidade do VI Simpósio, há a de ter contado 
com a participação, das mais promissoras, do Arquivo Nacional, gra
ças à extraordinária visão do seu diretor, Prof. Raul de Lima, que 
enviou a Goiânia, cêrca de 18 cópias fac-similes de documentos sô
bre aspectos do passado sócio-econômico da então Província de Goiás. 
Mais ainda, compareceu uma das mais categorizadas auxiliares, a 
Profa. Myrtes da Silva Ferreira, sub-chefe do Serviço de Pesquisa 
Histórica e chefe da Secção de Cursos da importante entidade, incan
sável em atender pedidos de informações de simposiastas interessados. 
Lamentàvelmente o contacto se fêz com certo atrazo e daí o fato de 
não ter sido possível organizar uma expressiva exposição de documen-
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tos. Promessa foi feita à ANPUH para contar nos próximos Simpósios 
com a presença e exposições de documentos do Arquivo Nacional. 

Comissão organizadora local. 

Os mais calorosos aplausos consagraram as moções de apreço e 
agradecimento à comissão organizadora local. co-responsável, tanto 
pela positiva realização do VI Simpósio, como pela manutenção de 
linha da entidade, que passa a ter um outro ponto de convergência: 
Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte, setembro 
de 1973. 

Agradecimento ao Govêrno do Estado de Goiás. 

Na linha dos Simpósios anteriores, a tomada de conhecimento 
da verba endereçada à Comissão Organizadora local, instrumentou 
moção aplaudida pelos associados presentes. 

Pastas Azuis. 

Comboiando as 500 pastas contendo material e resumos das co
municações até então recebidas, levados pela Diretoria da entidade, 
outras 500, menores e expressivamente azuis, oferecidas pela INCA 
SI A, emprêsa que, como se sabe, vem patrocinando iniciativas cul
turais no Estado de Goiás, objetivou uma das moções de agradeci
mento. 

Ao Reitor Farnese. 

Finalizando êstes apontamentos, destacar-se-á o caloroso agra
decimento endereçado ao "dono da casa", ao jovem e dinâmico Prof. 
Farnese Dias Maciel Neto, Reitor da Universidade Federal de Goiás, 
que, desde a fase preparatória, marcou a sua presença com sugestões 
e, durante a realização do Simpósio facultou tanto a ida como a hos
pedagem dos conferencistas convidados. 





II. - PROMOÇÃO DO SIMPÓSIO. 





PROMOTORES. 

COMISSÃO LOCAL DA A.N.P.U.H. (Núcleo de Goiás). 

Presidentes de Honra: 

Prof. Famese Dias Maciel Neto (Magnífico Reitor da Univer· 
sidade Federal de Goiás). 

Prof. Cristóbal Alvarez (Magnífico Reitor da Universidade Ca
tólica de Goiás). 

Profa. Lena Castelo Branco Ferreira Costa (Diretora do Insti
tuto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Fe
deral de Goiás). 

Prof. Mário Arruda Costa (Diretor da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade Católica de Goiás). 

Comissão Executiva: 

Prof. Luís Palacin Gomez (presidente). 
Profa. Ana Lúcia da Silva. 
Profa. Dalísia Elisabeth Martins Doles. 
Profa. Gilka Vasconcelos Ferreira de Sales. 
Prof. José Maria Corrêa. 
Prof. Juarez Costa Barbosa. 
Profa. Maria Augusta Santana Morais. 
Profa. Maria França. 
Profa. Maria Sônia França. 
Profa. Marivone Matos Chaim. 
Prof. Modesto Gomes da Silva. 
Prof. Sérgio Paulo Moreyra. 

* 

* * 
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES 
UNIVERSIT ARIOS DE HISTORIA. 

(Biênio 1970-1971). 

Diretoria: 

Presidente: 
Prof. Eurípedes Simões de Paula (São Paulo - SP.). 

Vice-Presidente: 
Prof. Luís Palacin Gomez (Goiás - GO.). 

Secretário-Geral: 
Prof. Luís César de Aguiar Bittencourt (Niterói - RJ.). 

1.0 Secretário: 
Profa. Alice Piffer Canabrava (São Paulo - SP.). 

2.° Secretário: 
Prof. Hélio Dantas (Natal - RN.). 

1. ° Tesoureiro: 
Profa. Cecília Maria Westphalen (Curitiba - PR.). 

2.° Tesoureiro: 
Profa. Olga Pantaleão (Marília - SP.). 

Imprensa e Propaganda: 
Profa. Aydil Carvalho preis (Niterói - RJ.). 

Comissão Consultiva: 

Professôres: José Alves Figueiredo Filho (Crato - CE.); Romeu 
Stival (Curitiba - PR.); José Calazans Brandão da Silva (Sal
vador - BA.); José Pedro EsposeI (Niterói - RJ.); José Sil
vério Leite Fontes (Aracaju - SE.); Francisco Iglésias (Belo 
Horizonte - MG.); Helga Iracema Landgraf Picolo (Pôrto Ale
gre - RS.). 



PROGRAMA DO VI SIMPÓSIO NACIONAL DOS PROFESSORES UNI
VERSIT ARIOS DE HISTóRIA. 

(Goiânia, 5 a 11 de setembro de 1971). 

Dia 5 de setembro (domingo). 
09,00 horas. - Inscrição e recebimento do material do Simpósio. 
20,00 horas. - Sessão solene de instalação. Local: Clube de Regatas Jaó. 

a). - Abertura da sessão pelo Magnífico Reitor da Universidade Fe
deral de Goiás, Prof. Paulo de Bastos Pirillo. 

b). - Discurso do Presidente da Associação Nacional dos Professô
res Universitários de História, Prof. Eurípedes Simões de 
Paula. 

c). - Discurso da Secretária da Associação Nacional dos Professô
res Universitários de História, Prof' Alice Pifter Canabrava. 

d). - Discurso do Magnífico Reitor da Universidade Federal de 
Goiás, Prof. Paulo de Bastos Pirillo. 

e). - Apresentação do Coral da Universidade Federal de Goiás. 
f) . - Coquetel oferecido pela Prefeitura de Goiânia. 

* 
* * 

Dia 6 de setembro (segunda-feira). 

Equipe A. 

08,00 horas. - 111 sessão de estudos. 
Presidente: Luís César Aguiar Bittencourt Silva (ICHF/UFF - Niteroi. Rio 

de Janeiro) . 

Secretária: Helga Iracema Landgraf Piccolo (UFRS - Pôrto-Alegre. Rio Gran
de do Sul). 

1. - Eurípedes Simões de Paula (FFLCH/USP - São Paulo. Ca
pital). - Algumas consider!lçóes em tôrno da escravidão em 
Roma. O problema dos libertos. 
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2. - Maria da Glória Alves Portal (Fundação Educacional de 
Baurú. Baurú. São Paulo). A escravidão na Dácia Romana 
(Análise de três documentos de compra e venda de escravos). 

3. - Nachman Falbel (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). -
A legislação cristã em relação ao emprêgo do trabalho escravo 
por parte dos judeus na Europa Ocidental durante a Alta Ida
de Média. 

4. - Nicholas Mu-Yu Chen (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 
- Trabalho livre e trabalho escravo na História da China. 

* 
14,00 horas. - 2!l sessão de estudos. 

Equipe A. 

Presidente: Eurípedes Simões de Paula (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 
Secretária: Victória N. El Murr (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 

5. - Helmi Mohamed lbrahim Nasr (FFLCH/USP - São Paulo. 
Capital). - A escravatura no Corão. 

6. - Niko Zuzek (FEl/São Paulo. Capital). - Sacerdócio servil na 
Rússia Medieval. 

7. - Anita Novinsky (Centro Brasileiro de Estudos Judaicos/USP 
- São Paulo. Capital). - Impedimento ao trabalho livre no 
período inquisitorial e as respostas da realidade brasileira. 

8. - Carlos Roberto Antunes dos Santos (ICH/UFPr - Curitiba. 
Paraná). - Nota prévia sôbre preço e profissão de escravos 
na Província do Paraná. 

9. - José Alves Figueiredo Filho (FFCL/Crato - Ceará). - O 
Ceará antecipa-se à abolição no país. A sêca ainda faz escra
vos no Nordeste. 

10. - José Sebastião Witter (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 
- A contribuição da Fazenda Ibicaba para a introdução do 
braço livre na lavoura brasileira. 

* 
Equipe B. 

14,00 horas. - 2!l sessão de estudos. 

Presidente: Niko Zuzek (FEl - São Paulo. Capital). 
Secretário: José Maria Corrêa (ICHL/UFGo - Goiânia. Goiás). 

11. - Victor Valla (ITA/São José dos Campos - São Paulo). 
Desenvolvimento, Tecnologia e História. 

12. - Shozo Motovama (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 
Relação ent~e Tr;balho, Ciência e Tecnologia. 
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13. - Maria Beatriz Nizza da Silva (FFLCH/USP - São Paulo. Ca
pital). - Metodologia da História da Cultura: a perspectiva 
lingüística. 

14. - Nilce Aparecida Lodi (FFCLlSão José do Rio Prêto - São 
Paulo). - tndice básico da legislação municipal referente à 
educação em São José do Rio Prêto (SP). 

15. - Márcia Elisa de Campos Graf (ICH/UFPr - Curitiba. Pa
raná). - Arrolamento do Arquivo da Catedral e Paróquia de 
Nossa Senhora da Glória de Maringá (PR) . 

• 
Equipe C. 

14,00 horas. - 2\1- sessão de estudos. 

Presidente: Belga Iracema Landgraf Piccolo (UFRG-pôrto-Alegre. Rio Gran
de do Sul). 

Secretário: Paulo Pereira de Castro (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 
16. - Célia Freire d'Aquino Fonseca (UFRJ - Rio de Janeiro. Gua

nabara). - Comentários sôbre o projeto de libertação gradual 
dos escravos, elaborado por José Bonifácio de Andrada e Silva. 

17. Celia Freire d'Aquino Fonseca (UFRJ - Rio de Janeiro. 
Guanabara). - O Brasil oitocentista e a abolição (estrutura, 
população e abolição). 

18. - Lucinda Coutinho de Mello Coelho (UFRJ - Rio de Janeiro. 
Guanabara). - Mão-de-obra escrava na mineração e tráfico 
negreiro no Rio de Janeiro. (Levantamento de fontes). 

19. - Amo Wehling (UFRJ - Rio de Janeiro. Guanabara). -
Aspectos do tráfico negreiro no Rio de Janeiro (1823-1830). 

20. - Alia Maria de Almeida Camargo (FFLCH/USP - São Paulo. 
Capital). - Correspondência comercial de Bento Gomes de 
Escobar. 

20,00 horas. - Conferência do Prof. Jean Santou (Toulouse/França) sôbre 
"A metodologia da História Social" . 

• 
Equipe D. 

14,00 horas. - 2\1- sessão de estudos. 
Presidência: Aydil Carvalho Preis (ICHL/UFF - Niteroi. Rio de Janeiro). 
Secretária: Maria Célia Azeredo Souza (ICHL/UFF - Niteroi. Rio de Janeiro). 

21. - Jeanne Berrance de Castro e Júlia M. Scarano (FFCL/Rio 
Claro. São Paulo). - A mão-de-obra escrava e estrangeira 
numa região de economia cafeeira (Uma experiência de Pes
quisa Quantitativa). 
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22. - Jeanne Berrance de Castro e Suzana Barthmann Wehmuth 
(FFCL/Rio Claro. São Paulo). - Arrolamento das fontes 
primárias do Cemitério Evangélico de Rio Claro (1866-1967). 

23. - Bárbara Levy (ICH/UFF - Niteroi. Rio de Janeiro). -
Participação da população livre e escrava numa codificação 
sócio-profissional do Rio de Janeiro (1850-1870): alguns as
pectos. 

24. - Lycurgo Castro Santos Filho (UEC/Campinas - São Paulo). 
- Outras fontes para a História da Medicina Brasileira. 

* 
* * 

Dia 7 de setembro (terça-feira). 
07,00 horas. - Excursão a Brasília. 

* 
* • 

Dia 8 de setembro (quarta-feira). 

Equipe A. 

08,00 horas. - 3\1 sessão de estudos. 

Presidente: José da Paz Lopes (FFCH/UFMG 
Gerais) . 

Belo-Horizonte. Minas 

Secretária: Maria da Glória Alves Portal (Fundação Educacional de Baucú/ 
Baurú. São Paulo) . 

25. - Myriam Ellis (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). - Es
cravos e assalariados na antiga pesca da baleia (Um capítulo 
esquecido da História do Trabalho no Brasil Colonial). 

26. - Corcino Medeiros dos Santos (FFCL/Marília. São Paulo). 
- O trabalho nas frentes pioneiras. 

27. - Maria José Elias (Museu Paulista - São Paulo. Capital). -
Os debates sôbre o trabalho dos chins e o problema da mão
-de-obra no Brasil durante o século XIX. 

28. - Raul Andrada e Silva (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 
- O libelo de José Bonifácio contra a escravatura e o traba
lho servil. 

29. - Sônia Aparecida Siqueira (FFLCH/USP - São Paulo. Capi
tal). - O trabalho compulsório: a pena inquisitorial da galé . 

• 
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Equipe B. 

08,00 horas. - 3\1 sessão de estudos. 
Presidente: Nachman Falbel (FFLCH/USP - São Paulo. C:tpital). 
Secretária: Maria NUza Gonçalves Patrão Dias (FFCL/Campos. Rio de Ja-

neiro. 
30. - Jose Sebastião Witter (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 

e Geraldina Pôrto Witter (IP/USP - São Paulo. Capital). -
Um curso programado de História. 

31. - Ja~me Antônio Cardoso, Sérgio Odilon Nadalin e Carlos Ro
berto Antunes do Santos (ICH/UFPr - Curitiba. Paraná). 
- Nota prévia sôbre o "Arrolamento de fontes para a histó
ria da escravidão" na correspondência dos Presidentes da Pro
víncia do Paraná. 

32. - José Pedro Pinto Esposei (ICHF/UFF - Niteroi. Rio de Ja
neiro). - Os Arquivos no Brasil: atualidade e perspectivas. 

* 
Equipe C. 

08,00 horas. - 3\1 sessão de estudos. 
Presidente: Sérgio Paulo Moreyra (ICH/UFGo - Goiânia. Goiás). 
Secretária: Suely Robles Reis de Queiroz (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 

33. - Lucinda Coutinho de Mello Coelho (UFRJ - Rio de Janeiro. 
Guanabara). - Mão-de-obra na mineração e tráfico negreiro 
no Rio de Jan~iro. (Levantamento de fontes). 

34. - Miridan Britto Knox (UFRJ/Rio de Janeiro. Guanabara). -
A Questão Servil na Fala dos Presidentes de Província do Piauí. 

35. - Célia Freire d'Aqui1lo Fonseca (UFRJ IRio de Janeiro. Gu:t
nabara). - Alguns problemas do ensino universitário da His
tória e de sua metodologia no momento atual. 

36. - Beatriz Belli1.atti (ICH/UFPr - Curitiba. Paraná). - Fontes 
primárias para a História de Santa Catarina, os papéis do fun
dador da Colônia Cecília no Arquivo de Ermembergo Bellizatti. 

* 
Equipe D. 

08,00 horas. - 3\1 sessão de estudos. 
Presidente: Amaury Arau;o de Vasco1lcelos (URN-UFPB - Campina Grande. 

Paraíba) . 
Secretária: Regina Lacerda (Secretaria da Educação. Goiânia. Goiás). 

37. - Odah Regi1la Guimarães (ICH/UFPr - Curitiba. Paraná). 
- O Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba. 
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38. - Maria Luiza Marcílio (FFCLlAssis. São Paulo). - A apli
cação de computadores em história quantitativa no Brasil. 
(Apresentação de um exemplo no setor da Demografia His
tórica) . 

10,30 horas. - Lançamento do livro História de Pirenópolis de Jarbas Jayme 
pelo Prof. Modesto Gomes (ICH/UFGo - Goiânia. Goiás). 

* 
Tôdas as equipes. 

j4,OO horas. - 4!! sessão de estudos. 
Presidente: Marcos Waldemar de Freitas Reis (ICHF/UFF - Niteroi. Rio de 

Janeiro) . 
Secretária: Antonieta de Aguiar Nunes (FFCL/PUC - São Paulo. Capital). 

39. - Suelly Robles Reis de Queiroz e José Sebastião Witter (FFLCHI 
- São Paulo. Capital). - Ensino da História pela televisão: 
uma experiência. 

20,00 horas. - Conferência da Prof!! Lena Castelo Branco Ferreira Costa 
(ICHL/UFGo - Goiânia. Goiás) sôbre: "A transferência da Capi
tal do Estado de Goiás". 

* 
* * 

Dia 9 de setembro (quinta-feira). 
Equipe A. 

08,00 horas. - 5!! sessão de estudos. 

Presidente: Rui Cristovão Wachowicz (ICH/UFPr - Curitiba. Paraná). 
Secretária: Ana Lúcia da Silva (ICHL/UFGo - Goiânia. Goiás). 

40. - José Ribeiro Júnior (FFCL/Assis. São Paulo). - Alguns 
aspectos do tráfico escravo para o Nordeste brasileiro no se
culo XVIII. 

41. - Gilka Vasconcelos Ferreira de Salles (ICHL/UFGo - Goiânia. 
Goiás). - O trabalhador escravo em Goiás nos séculos XVIII 
e XIX. 

42. - Luiz Palacin (ICHLlUFGo - Goi&nia. Goiás). - Trabalho 
escravo: produção e produtividade nas minas de Goiás. 

43. - Maria Augusta de Santana Moraes (ICHL/UFGo - Goiânia. 
Goiás). - O abolicionismo em Goiás. 

44. - Emanuel Soares Veiga Garcia (FFLCH/USP - São Paulo. 
Capital). - Sôbre o serviço portuário de Buenos Aires na 
primeira metade do século XVIII. 



37 

• 
Equipe B. 

08,00 horas. - 5\\ sessão de estudos. 

Presidente: Maria da Glória Santana de Almeida (IFCH/UFSe - Aracajú. 
Sergipe) . 

Secretária: Sandra Jatahy Pesavento (ICHL/UFRs - pôrto-Alegre. Rio Gran
de do Sul). 

45. - Dea Ribeiro Fenelon (UFBr/Brasília. Distrito Federal). 
Levantamento e sistematização da legislação relativa aos es
cravos no Brasil. 

46. - H elga l. L. Piccolo (ICHL/UFRs - pôrto-Alegre. Rio Gran
de do Sul). - Considerações .em tôrno da interpretação das 
leis abolicionistas numa província fronteiriça: Rio Grande do 
Sul. 

47. - Adalgisa Maria Vieira do Rosário (UFBr - Brasília. Distri
to Federal). - Relação de documentos do Arquivo Histórico 
da Câmara Federal relativos à escravatura. 

48. - José Afonso de Moraes Bueno Passos (FFLCH/USP - São 
Paulo. Capital). - O ensino da Pré-história no currículo de 
História. 

* 
Equipe C. 

08,00 horas. - 5\\ sessão de estudos. 

Presidente: Maria de Lourdes de Lima Ramos (ICH/UFPe - Recife. Pernam
buco) . 

Secretária: Martha Simão (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 
49. - Gentil A velino Titton, OFM (IFfPE - Petrópolis. Rio de 

Janeiro). - O Sínodo da Bahia (1707) e a escravatura. 
50. - José da Paz Lopes (FFCH/UFMG - Belo-Horizonte. Minas 

Gerais). - A presença de escravos negros em uma corpora
ção religiosa mineira durante os séculos XVIII e XIX. 

51. - Maria Nilza Gonçalves Patrão Dias (FFCL/Campos. Rio de 
Janeiro). - Fontes primárias de Campos. (Câmara Munici
pal) . 

* 
Equipe D. 

08,00 horas. - 5(1 sessão de estudos. 
Presidente: Júlio de Freitas Brandão (ICH/UCS - Salvador. Bahia). 
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Secretária: Amália lntroncaso Bandeira de Melo (FFCH/UFMG - Belo-Ho
rizonte. Minas Gerais) . 

52. - Nilce Apparecida Lodi e Maria Aparecida Rocha Bauab 
(FFCL/São José do Rio Prêto. São Paulo). - Arrolamento 
das fontes primárias de Olímpia (SP). 

53. - Corcino Medeiros dos Santos (FFCL/Marília. São Paulo). 
Arrolamento das fontes históricas de Tupã (SP) . 

• 
Equipe A. 

14,00 horas. - 6\1 sessão de estudos. 
Presidente: José Roberto do Amaral Lapa (FFCL/Marília. São Paulo). 
Secretária: Maria Efigênia Lage de Rezende (FFCH/UFMG - Belo-Horizon-

te. Minas Gerais). 
54. - Odilon Nogueira de Matos (FFCL/UCC - Campinas. São 

Paulo). - O Visconde de Indaiatuba e o trabalho livre em 
São Paulo. 

55. - Maria Sônia França e Souza (ICHL/UFGo - Goiânia. Goiás). 
- O trabalhador rural no Sudoeste goiano (contribuição ao es
tudo sócio-econômico de três municípios). 

56. - Francisco José Calazans Falcon (UFF/PUC - Rio de Janeiro. 
Guanabara) e Fernando Antônio Novaes (FFLCH/USP - São 
Paulo. Capital). - A extinção da escravatura em Portugal no 
quadro da política econômica brasileira. 

57. - Antônia Fernanda Pacca de Almeida Wright (FFLCH/USP -
São Paulo. Capital). - A posição norte-ameriana no prolon
gamento do tráfico de escravos no Brasil (contribuição ao es
tudo do trabalho escravo) . 

58. - Nilo Odália (FFCL/ Assis. São Paulo). - Modêlo de aplica
ção e método estruturalista genético à análise da historiografia 
nacional. 

59. - Júlio de Freitas Brandão (ICH/UCS - Salvador. Bahia). 
O escravo e o direito (breve abordagem histórica jurídica) . 

* 
Equipe B. 

14,00 horas. - 6\1 sessão de estudos. 

Presidente: Adalgisa Maria Vieira do Rosário (UFBr/Brasília. Distrito Federal). 
Secretário: Gabriel Roy (FFCL/Itú. São Paulo). 

60. - Antonieta de Aguiar Nunes (FFCL/PUC - São Paulo. Capi
tal). - Relacionamento entre cursos universitários de História 
e Arquivos e Museus. 
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61. - Maria Antonieta de Souza Oliveira (CEUB/Brasília. Distrito 
Federal). - História de Formosa (GO). 

62. - Dalísia Elizabeth Martins Doles e Marivone Matos Chaim 
(ICHL/UFGo - Goiânia. Goiás). - O acervo documental 
do Arquivo Geral do Serviço de Documentação do Estado de 
Goiás. 

63. - Dalísia Elizabeth Martins Doles e Ana Lúcia da Silva (ICHL/ 
UFGo - Goiânia. Goiás). - Arrolamento da Imprensa pe
riódica de Goiás. 

64. - Sérgio Paulo Moreyra (ICHLlUFGo - Goiânia. Goiás), Dul
ce Helena Alvares Pessoa Ramos e Katia Abud (FFLCH/USP 
- São Paulo. Capital) .. - Arrolamento, de fontes: livros de 
receitas de siza de escravos ladinos da Capitania de Goiás (1810-
-1822) . 

65. - Dinair Andrade da Silva (FFCL/UCG - Goiânia. Goiás). 
- Arrolamento das fontes históricas de Pôrto Nacional (GO). 

66. - Dinair Andrade da Silva (FFCLlUCG - Goiânia. Goiás). 
- Arrolamento das fontes históricas de Luziânia (GO). 

67. - Olívia Marina de Avellar Sena (FFCL/UCMG - Ponte No
va. Minas Gerais). - Arrolamento das fontes históricas de 
Ponte Nova. 

68. - Dulce Helena Álvares Pessoa Ramos (FFLCH/USP - São 
Paulo. Capital). - Arrolamento das fontes históricas do 
Arquivo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo). 

* 
Equipe C. 

14,00 horas. - 6\1 sessão de estudos. 

Presidente: José Alves Figueiredo (FFCL/Crato. Ceará). 
Secretária: Maria Cintra Nunes (FFCL/Franca. São Paulo). 

69. - Antônio Carlos Bernardo (FFCL/Assis. São Paulo). - - AI 
guns aspectos da organização do trabalhador assalariado n~ 
início do século XX (1900-1920). 

70. - Modesto Gomes (lCHLlUFGo - Goiânia. Goiás). - A li 
teratura goiana e o trabalho livre. 

* * 

* 
Dia 10 de setembro (sexta-feira). 

07,00 horas. - Excursões a Goiás, Pirenópolis e Pousada da Água Quente. 



- 40-

Dia 11 de setembro (sábado). 

08,00 horas. - Conferência do Prof. Aziz Nacib Ab'Saber (FFLCH/USP 
- São Paulo. Capital) sôbre: "Domínios de paisagens e domínios 
históricos no Brasil". 

* 
09,00 horas. - 7~ sessão de estudos. 

Presidente: Eduardo d'Oliveira França (FFLCH/USP - S"';o Paulo. Capital). 
Secretário: João Francisco Tidei Lima (FFCLlTupã. Tupã. São Paulo). 

71. - Arnaldo Daraya Contier (FFCLI Assis. São Paulo). - Intro
dução ao estudo da politização do vocabulário moral e religioso 
do Jornal O Justiceiro (1834-1835). 

72. - Vict6ria Namestnikov El Murr e Joubran Jamil El Murr 
(FFLCH/USP - São Paulo. Capital). - Fontes primárias: 
Município de Pôrto Belo (SC). Escrituras referentes à com
pra e venda de escravos. 

12,00 horas. - Almoço oferecido pela Prefeitura de Anápolis. 

15,00 horas. - Sessão administrativa. 

16,00 horas. - Sessão de encerramento. Discurso do Prof. Eduardo d'Oli
veira França (FFLCH/USP - São Paulo. Capital). 



REGULAMENTO DO VI SIMPOSIO NACIONAL DOS 
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTORIA. 

TITULO I. 

Das Inscrições. 

A rligo 1.0 - A ficha de inscrição, devidamente referendada pe
la Comissão Organizadora do VI Simpósio da A.N.P.U.H. e pela 
Secretaria Geral, é o título hábil de participação efetiva nas sessões 
e assembléias do mesmo certame. 

§ primeiro - Cada sócio participante depositará, no ato de apre
sentação de suas credenciais à Secretaria local do VI Simpósio, a im
portância de Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) destinada ao paga
mento da taxa de despesas da Secretaria Geral 'iSão Paulo) e da im
pressão dos ANAIS do certame, ou apenas Cr$ 10,00 (dez cruzei
ros), sem direito a receber os ANAIS. 

§ segundo - Além do sócio participante haverá o especialista 
convidado em caráter excepcional pela Comissão Executiva do VI 
Simpósio, de notório saber histórico, o qual poderá dar pareceres, 
proferir palestras e ler comunicações. 

§ terceiro - Os interessados em assistir às sessões e assembléias 
do VI Simpósio - embora não preencham os requisitos estatutários 
exigidos pela A.N.P.U.H. - serão considerados observadores. 

§ quarto - As organizações universitárias estudantis que têm 
por objeto o estudo da História, poderão enviar representantes ao 
certame, na condição de observadores. 

§ quinto - E' vedado aos observadores o direito de voto e o 
uso da palavra. 

§ sexto - A Secretaria local do VI Simpósio da A.N.P.U.H. 
providenciará distintivos diferentes para cada categoria de partici
pantes. 

Artigo 2.0 - A Secretaria local do VI Simpósio expedirá aos 
participantes e observadores um certificado de comparecimento às 
sessões. 
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TITULO 11. 

Das Comunicarões. 

Artigo 3.° - A apresentação de comunicações ao VI Simpósio 
é da competência exclusiva dos sócios da A.N.P.U.H., sendo, contu
do, facultada a todos os professôres de História do ensino superior. 

§ único - A Comissão Organizadora do VI Simpósio e a Se
cretaria Geral, às quais cabem os convites e inscrições ao mesmo, en
caminharão, em tempo hábil, à Comissão Executiva local, a relação 
dos sócios inscritos e a dos que apresentarão comunicações, com os 
respectivos temas. 

Artigo. 4.° - Os autores de comunicações deverão apresentá-las 
sob a forma de exposição oral, de maneira sintética, na sessão de es
tudo que lhes fôr programada. 

§ primeiro - O texto escrito das comunicações não deverá ul
trapassar 30 (trinta) páginas datilografadas, tamanho ofício, em es
paço duplo, fora ilustrações. 

§ segundo - As comunicações apresentadas à Secretaria Ueral 
da A.N.P.U.H. até 1.0 de agôsto do corrente ano serão mimeogra
fadas pela Diretoria da entidade. As demais comunicações deverão 
ser apresentadas em 3 (três) vias, acompanhadas de 400 exemplares 
de um resumo, de três páginas no máximo, tamanho ofício, datilo
grafado em espaço duplo, para distribuição aos participantes do VI 
Simpósio, durante os trabalhos. Serão publicadas posteriormente nos 
ANAIS. 

§ terceiro - A Comissão Executiva do VI Simpósio reserva-se 
o direito de condicionar o rigoroso cumprimento do estatuído nos § § 
primeiro e segundo para publicação das comunicações nos ANAIS. 

TITULO 111. 

Das Reuniões. 

Artigo 5.° - São consideradas reuniões constitutivas do VI Sim
pósio: I. - as Assembléias-Gerais, nas quais serão discutidos assun
tos pertinentes à Associação Nacional dos Professôres Universitários 
de História (A.N.P.U.H.); lI. as Sessões de Estudo, nas quais serão 
apresentados e debatidos os trabalhos científicos dos temários pro-
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postos; e 111. - as Reuniões Sociais, promovidas pela Comissão Exe
cutiva local, como recreio espiritual aos simposiastas. 

Artigo 6.° - As Assembléias-Gerais serão dirigidas pelo pre
sidente da A.N.P.U.H.; a condução das Sessões de Estudo caberá aos 
diretores dos Núcleos Regionais da entidade, e a realização das reu
niões sociais será da responsabilidade da Comissão Executiva local 
do VI Simpósio. 

Artigo 7.° - Cada autor de comunicação nas Sessões de Estu
do disporá de 15 ( quinze) minutos, no máximo, para sua exposição 
oral, que abordará apenas os pontos fundamentais do trabalho. 

§ primeiro - Os comentários atinentes às comunicações serão 
feitos imediatamente após a palavra do autor, mediante inscrição es
crita encaminhada à presidência da Sessão, com o nome do inter
pelante. 

§ segundo - Cada intervenção terá a duração ideal de 3 (três) 
minutos. 

§ terceiro - Findas as intervenções, o autor da comunicação 
disporá, se assim o desejar, de 15 (quinze) minutos para responder, 
de modo geral e suscinto, às críticas formuladas, com o direito de en
caminhar à Secretaria do VI Simpósio justificativa por escrito para 
constar dos ANAIS. 

§ quarto - Após a resposta do autor da comunicação, cada m
terpelante poderá usar da palavra por 3 (três) minutos. 

§ quinto - Finalmente, o autor das comunicações disporá de 
10 (dez) minutos, se quiser usar da palavra. 

§ sexto - Sempre que julgar necessário o presidente da Sessão 
poderá suspender o debate. 

§ sétimo - As comunicações cujos autores não estiverem pre
sentes ao VI Simpósio não serão publicadas nos ANAIS. 

TITULO IV. 

Das Moções e Propostas. 

Artigo 8.° - As moções e propostas relativas aos interêsses e 
objetivos próprios da A.N.P.U.H. deverão ser apresentadas por es
crito à Secretaria local do VI Simpósio nos dias destinados às Ses
sões de Estudo, a fim de serem apenas discutidas e aprovadas du
rante as As:embléias Gerais. 

§ primeiro - Não serão recebidas novas propostas e moções 
durante as Assembléias Gerais. 

§ segundo - As moções e propostas serão submetidas à vota
ção pelo Presidente da Mesa, e as deliberações serão tomadas pela 
maioria dos votos dos sócios da A.N.P.U.H. presentes à reunião. 
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TITULO V. 

Das Eleições. 

Artigo 9.° - A Secretaria local do VI Simpósio providenciará 
urna e registro dos votantes, destinados a receber os votos e assina
turas dos sócios da eleição da Diretoria da A.N.P.U.H. para o biênio 
1972-1973. 

§ primeiro - O Presidente da A.N.P.U.H. comunicará, na As
sembléia Geral de instalação do VI Simpósio, os dias destinados ao 
recebimento de votos e respectivo horário, e designará previamente 
a Comissão encarregada de apurar o resultado final, antes da reali
zação das Assembléias Gerais finais. 

§ segundo - O direito de voto é reservado aos sócios da 
A.N.P.U.H. e professôres universitários devidamente credenciados. 

§ terceiro - O resultado das eleições será proclamado na últi
ma Assembléia Geral do VI Simpósio. 

TITULO VI. 

Das Publicações. 

Artigo 10.° - Cabe sàmente à Comissão Executiva do VI Sim
pósio e à Diretoria Geral da A.N.P.U.H. o direito de editar, resumir 
e enviar ao público e às autoridades competentes, as comunicações, 
exposições, debates, moções e propostas relativos ao trabalho Cien
tífico desenvolvido pelo VI Simpósio. 

§ único - As moções e propostas relativas à A.N.P.U.H. serão 
encaminhadas e publicadas pela Diretoria da mesma. 

TITULO VII. 

Das Disposições Gerais. 

Artigo 11.° - Caberá à Comissão Executiva do VI Simpósio, 
ouvida a Comissão Organizadora do certame e a Diretoria da 
AN.P.U.H., resolver os casos omissos no presente Regulamento. 



COMPARECIMENTO AO VI SIMP6SIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DOS PROFESSORES UNIVERSIT ARIOS DE HIST6RIA. 

GOIÂNIA (GO) - Setembro, 1971. 

PROFESSORES. 

NOME. 

INSTITUIÇÃO. 

BAHIA. 
Júlio de Freitas Brandão - I.C.H.-UCS - Salvador - Bahia. 

* 
CEARÂ. 

Antônio Girão Barroso - U.F.C. - Fortaleza - Ceará. 
José Alves Figueiredo - F. F . C. L. - Crato - Ceará. 

* 
DISTRITO FEDERAL. 

Adalgisa Maria Vieira do Rosário - U. B. - Brasília - DF. 
Déa Ribeiro Fenelon - U . B. - ~rasília - DF. 
Geralda Dias Aparecida - CEUB - Brasília - DF. 
José Flávio de Oliveira - U .B. - Brasília - DF. 
Maria Antonieta de Souza Oliveira - CEUB - Brasília - DF. 
Maria Aparecid~ Prado Valle - U. B. - Brasília - DF. 
Ricardo Roman Blanco - CEUB - Brasília - DF. 

* 
GOIÁS. 

Ana Lúcia da Silva - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Dalísia Martins Doles - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
David Carvalho Silva - FF. Bernardo Saião - Anápolis - Goiás. 
Dinair Andrade da Silva - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Edna Luisa de Melo - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Eliane Garcindo Dayrell- ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Evelly Ferreira - FAFI Bernardo Saião - Anápolis - Goiás. 
Gilka Vasconcelos Ferreira de Salles - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
lIda Naves de Almeida Nunes - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
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Jaime Marchesi - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
John F. o. Reilly - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
José Maria Corrêa - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Juarez Costa Barbosa - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Jurema de Paiva Andrade - F.F.C.L. Bernardo Saião - Anápolis 

Goiás. 
Lena Castello Branco Ferreira Costa - ICH1.-UFG - Goiânia - Goiás. 
Leônidas Franco Garcia - UCG - Jataí - Goiás. 
Luiz Palacin Gomez - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Mari Baiochi - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Maria Augusta de Santana Moraes - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Marcolina Martins Garcia - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Maria Luiza Centeno - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Maria Sônia França e Souza - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Maria de Sousa França - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Maria Stella de Godoy - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Marivone Matos Chaim - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Miguel Archângelo Nogueira dos Santos - FFCL-UCG Goiânia -

Goiás. 
Modesto Gomes - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Oliveira Leite Gonçalves - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Raymar Leite Santos - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Sarah Taleb Rassi - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Sergio Paulo Moreyra - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Terezinha Aparecida Mendes - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 

* 
GUANABARA. 

Arno Wehling - UFRJ - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Célia Freire d'Aquino Fonseca - UFRJ - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Ediberto Luz Bastos - SUESC - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Francisco José Calazans Falcon - UFF-PUC - Rio de Janeiro - Gua-

nabara. 
Heloisa de Jesus Rabello - UFF - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Ilmar Rohloff de Matos - PUC - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Lucinda Coutinho de Meno Coelho - UFRJ - Rio de Janeiro - Guana-

bara. 
Maria Bárbara Levy - UFF - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Maria Célia Azeredo de Souza - UFF - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Marilda Corrêa Ciribelli - UFRJ - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Marilda Faria Cruz - UFRJ - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Miridam Britto Knox - UFRJ - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Mirtes da Silva Ferreira - Arquivo Nacional - Rio de Janeiro - Gua

nabara. 
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* 
MATO GROSSO 

Elza Nadai - UFMT - Corumbá - Mato Grosso. 

* 
MINAS GERAIS. 

Amália J. Bandeira de Melo - FFCH-UFMG - Belo Horizonte - Mi
nas Gerais. 

Amaro Xisto de Queiroz - UEME-UFMG - Belo Horizonte - Minas 
Gerais. 

Antônio Oliveira Rosa - FACL - Itajubá - Minas Gerais. 
Beatriz Ricardina de Magalhães - FFCH-UFMG - Belo Horizonte 

Minas Gerais. 
Henricus C. A. J. Van Der Maat - FCH-UCMG - Belo Horizonte -

Minas Gerais. 
José Hamilton Caldas - FACL - Itajubá - Minas Gerais. 
José da Paz Lopes - FFCH-UFMG - Belo Horizonte - Minas Gerais. 
Júlia Folgueras Bécares - FACL - Três Corações - Minas Gerais. 
Juliana Maria do Nascimento Passos - FFCH-UCMG - Belo Horizonte -

Minas Gerais. 
Maria Antonieta Borges Lopes - FFCL Sto. Tomás de Aquino - Ube

raba - Minas Gerais. 
Maria Cristina Vilela dos Santos - F ACL - Uberlândia - Minas Gerais. 
Maria da Cunha Lanna (Ir.) - FFCL-UCMG - Ponte Nova - Minas 

Gerais. 
Maria Efigênia Lage de Rezende - UFMG - Belo Horizonte - Minas 

Gerais. 
Maria Mercedes Mudado Silva - FFCL-UCMG - Belo Horizonte -

Minas Gerais. 
Norma de Gois Monteiro - FFCH-UFMG - Belo Horizonte - Minas 

Gerais. 
Olívia Marina de Avelar Sena - FFCH-UCMG - Ponte Nova - Mi-

nas Gerais. 
Rosa Maria Alves - FACL - Uberlândia - Minas Gerais. 
Vera' Lúcia Barbosa - FFCH-UFMG - Belo Horizonte - Minas Gerais. 
Vera Lúcia Maia Silva - FFCL St. Tomás de Aquino - Uberaba -

Minas Gerais. 

* 
PARAlBA. 

Amaury Araujo de Vasconcelos - URN-UFPB - Campina Grande -
Paraíba. 
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* 
PARANÁ. 

Adolfo Mendes - FFCL de União de Vitória - União de Vitória -
Paraná. 

Altiva Pilatti Balhana - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
Aniz Domingos - FFCL de União de Vitória - União de Vitória -

Paraná. 
Beatriz Pellizzetti - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
Brasil Borba - FUE - Ponta Grossa - Paraná. 
Carlos Roberto Antunes dos Santos - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
Cecília Maria Westphalen - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
Hedwig Reichen Miranda - F ACL - Paranaguá - Paraná. 
Hilda Pivaro - Fundação Universidade de Maringá - Londrina 

Paraná. 
Jayme Antônio Cardoso - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
João Correia de Andrade - Fundação Universidade Est. de Maringá -

Paraná. 
Jorge Cernev - FACL - Londrina - Paraná. 
Joselfredo CercaI de Oliveira - FUE - Ponta Grossa - Paraná. 
Leoni W. Gulicz - FFCL de União de Vitória - Paraná. 
Márcia Elisa de Campos Graf - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
Maria Aparecida Sambatte Pialarice - FFCL - Londrina - Paraná. 
Maria Aparecida Silva - FUE - Londrina - Paraná. 
Maria Dulce Alho GoUi - FFCL - Londrina - Paraná. 
Miguel Schaff (Pe) - FFCL - Jacaresinho - Paraná. 
Nadir Aparecida Cancian - Fundação Universo Est. de Maringá 

Paraná. 
Odah Regina Guimarães Costa - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
Olympio Luiz Westphalen - FFCL - Londrina - Paraná. 
Romeu Stival - FFCL - Paranaguá - Paraná. 
Rui Cristovam Wachowicz - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
Sérgio Odilon Nadalin - ICH-UFP - Curitiba - Paraná. 
Waldomiro Fereira de Freitas - FFCL - Paranaguá - Paraná. 

* 
PERNAMBUCO. 

Maria de Lourdes de Lima Ramos - ICH-UFP - Recife 
buco. 

Maria do Socôrro Ferraz Barbosa - ICH-PUC - Recife 
buco. 

Pernam-

Pernam-
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* 
RIO GRANDE DO SUL. 

Astrogildo Fernandes - ICH-PUC - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul. 
Beatriz Vasconcelos Franzen - Univ. Vale Rio dos Sinos - Pôrto Alegre 

- Rio Grande do Sul. 
Brunilde Lotz - FFCL Sta. Cruz do Sul - Rio Grande do Sul. 
Dante de Laytano - ICHL-UFRS - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul. 
Earle Diniz MacarthyMoreira - ICHL-UFRS - Pôrto Alegre - Rio 

Grande do Sul. 
Elmar Jonas Manique - ICHL-UFRS - Pôrto Alegre - Rio Grande do 

Sul. 
Ernesto Cassol - Univ. de Passo Fundo - Erexim - Rio Grande do Sul. 
Helga Iracema Landgraf Piccolo - ICHL-VFRS - Pôrto Alegre - Rio 

Grande do Sul. 
Leni Marli Wolle - UF de Sta. Maria - Sta. Maria - Rio Grande do Sul. 
M:lria Irene Rech Pf1ug - FFCL de Sta. Cruz do Sul - Sta. Cruz do 

Sul - Rio Grande do Sul. 
Marcelo Tadeu F. Pôrto - ICHL-PUC - Pôrto Alegre - Rio Grande 

do Sul. 
Maria Antonieta Antonaci da Silva - ICHL-UFRS - Pôrto Alegre -

Rio Grande do Sul. 
Maria Luiza Martini Nunes - ICHL-UFRS - Pôrto Alegre - Rio Gran

de do Sul. 
Maria Noemi Castilhos Brito - ICHL-PUC - Pôrto Alegre - Rio Gran

de do Sul. 
Sandra Jatahy Pesavento - ICHL-UFRS - Pôrto Alegre - Rio Gran

de do Sul. 
Stela Ribeiro Maya - ICHL-UFRS - Pôrto Alegre - Rio Grande do 

Sul. 
Susana Blei de Souza - IFCH-UFRS - Pôrto Alegre - Rio Grande do 

Sul. 
Vera Regina de Aquino Cohen - IFCH-UFRS - Pôrto Alegre - Rio 

Grande do Sul. 
Victor Hugo Oliveira da Silva - FFCL de Sta. Maria - Sta. Maria -

Rio Grande do Sul. 

* 
RIO DE JANEIRO. 

Aidyl de Carvalho Preis - ICHL-UFF - Niteroi - Rio de Janeiro. 
Antônio Carlos Navega - ICHF-UFF - Niteroi - Rio de Janeiro. 
Bárbara Levy - ICH-UFF - Niteroi - Rio de Janeiro. 
Gentil Avelino Titton - IFTPE - Petr6polis - Rio de Janeiro. 
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José Pedro Pinto EsposeI - ICHF-UFF - Niteroi - Rio de Janeiro. 
Lourenço J. Lacombe - Museu Imperial - Petrópolis - Rio de Janeiro. 
Luiz Cesar Aguiar Bittencourt Silva - ICHF-UFF - Niteroi - Rio de 

Janeiro. 
Marcos Waldemar de Freitas Reis - ICHF-UFF - Niteroi - Rio de 

Janeiro. 
Maria Nilza Gonçalves Patrão Dias - FACL de Campos - Campos -

Rio de Janeiro. 

* 
SANTA CATARINA. 

Americo Augusto da Costa Souto - ICHL-UFSC - Florianópolis - San
ta Catarina. 

Aniz Domingos - FFCL de União de Vitória - Paraná (Pôrto União -
Santa Catarina). 

• 
SÃO PAULO. 

Ada Sgroi - F ACL - Santos - São Paulo. 
Aida Ramezá Hanania - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Alcindo José Checon - FFCL - Lins e Tupã - São Paulo. 
Alfeu Domingues Lopes - FFCL de Moema - São Paulo - Capital. 
Alice Aguiar de Barros Fontes - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Alice Piffer Canabrava - FEA-USP - São Paulo - Capital. 
Ana Luiza de Gois Artigas Giorgi - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Ana Maria de Almeida Camargo - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Anita Novinsky - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Antônia Fernanda F. P. A. Wright - FFLCH-USP - São Paulo 

Capital. 
Antonieta de Aguiar Nunes - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Antônio Carlos Bernardo - FFCL de Assis - Assis - São Paulo. 
Arnaldo Daraya Contier - FFCL de Assis - Assis - São Paulo. 
Aziz Nacib Ab'Saber - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Betralda Lopes - FFCL de Santos - Santos - São Paulo. 
Carlos Guilherme Santos Serôa da Mota - FFLCH-USP - São Paulo 

- Capital. 
Carlos Roberto de Oliveira - FFCL de Araçatuba - Araçatuba - São 

Paulo. 
Clemente Raphael - FFCL de Moema - São Paulo - Capital. 
Cleonice Ribeiro Camosato - FFCL de Tupã - Tupã - São Paulo. 
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Clodoaldo Bueno - FFCL de Marília - Marília - São Paulo. 
Corcino Medeiros dos Santos - FFCL de Marília - Marília - São Paulo. 
David Rabelo de Almeida - FFCL de Franca - Franca - São Paulo. 
Daysi Ribeiro de Carvalho - FFCL de Marília - Marília - São Paulo. 
Deusdá Magalhães Mota - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Diores Santos Abreu - FFCL de Presidente Prudente - Presidente Pru-

dente - São Paulo. 
Dulce Helena Pessoa Ramos - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Edo Paiotti - FFCL de São José .dos Campos - São José dos Campos -

São Paulo. 
Eduardo d'Oliveira França - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Elda Therezinha Coelho - FFCL de Franca - Franca - São Paulo. 
Elizabeth Darwiche Rabelo de Almeida - FFCL de Franca - Franca -

São Paulo. 
Emanuel Soares Veiga Garcia - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Eurípedes Simões de Paula - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Fernando Antônio Novaes - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Gabriel Roy - FFCL N. S. do Patrocínio de Itú - Itú - São Paulo. 
Geraldina Pôrto Witter - IP-USP - São Paulo - Capital. 
Helena Pignatari Werner - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Hélio de Alcântara Pinto - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Helmi Nasr - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Hilário Rosa - FFCL de J ahu - J ahu - São Paulo. 
Hilton Federici - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Inez Garbuio Peralta - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
ltalo A. Tronca - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Jaci Todescatt - FFCL Prudente de Moraes - São Paulo - Capital. 
Jaciro Campante Patrício - FFCL de Marília - Marília - São Paulo. 
Jaime Pinsky - FFCL de Assis - Assis - São Paulo. 
Jeanne Berrance de Castro - FFCL de Rio Claro - Rio Claro - São 

Paulo. 
João Francisco Tidei Lima - FFCL de Tupã - Tupã - São Paulo. 
Jorge S. Safady - CBEA-USP - São Paulo - Capital. 
José Afonso de Moraes Bueno Passos - FFLCH-USP - São Paulo 

- Capital. 

José Carlos Sebe Bom Meihy - FFCL de Taubaté e FFLCH-USP -
são Paulo - Capital. 

José Enio Casalecchi - FFCL de Araraquara - Araraquara - São Paulo. 
José Jorge Peralta - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
José Ribeiro Júnior - FFCL de Assis - Assis - São Paulo. 
José Roberto de Almeida Mello - FFCL de Marília - Marília - São 

Paulo. 



- 52-

José Roberto do Amaral Lapa - FFCL de Marília - Marília - São 
Paulo. 

José Roberto dos Santos Pereira - FFCL de Avaré - Avaré - São Paulo. 
José Sebastião Witter - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Joubran Jamil EI Murr - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Julia Maria Leonor Scarano - FFCL de Rio Claro - Rio Claro - São 

Paulo. 
Kátia Maria Abud - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Laima Mesgravis - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Leda Maria Pereira Rodrigues - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Luiz João Gaio - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Luiz Maria - FFCL de Santos - Santos - São Paulo. 
Lycurgo de Castro Santos Filho - FFCL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Macário Antônio dos Santos - FFCL Barão de Mauá - Ribeirão Prêto 

- São Paulo. 
Magda Santos Miranda - FFCL de Taubaté - Taubatê - São Paulo. 
Maria Angélica C. Soler - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Maria Aparecida da Graça Lima - FFCL de Bebedouro - Bebedouro -

São Paulo. 
Maria Aparecida Rocha Bauab - FFCL de São José do Rio Prêto - São 

José do Rio Prêto - São Paulo. 
MaHa Beatriz Nizza da Silva - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Cintra Nunes Rocha - FFCL de Franca - Franca - São Paulo. 
Maria da Conceição Martins Ribeiro - FFCL de Rio Claro - Rio Claro 

- São Paulo. 
Maria Enice Ramalho de Mendonça - FFCL Farias Brito - Guarulhos 

- São Paulo. 
Maria da Glória Alves Portal - Fundação Educacional de Baurú -

Baurú - São Paulo. 
Maria Helena Degani Rocha - FFCL-PUC - Campinas - São Paulo. 
Maria Helena R. Capelato - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria José Elias - Museu Paulista - São Paulo - Capital. 
Maria José Sanches - FFCL de Penápolis - Penápolis - São Paulo. 
Maria Lúcia Souza Rangel Ricci - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Maria Luiza Mareílio - FFCL de Assis - Assis - São Paulo. 
Maria Stella Alves de Lima - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Maria Stella Martins Bressiani - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Tereza Schorer Petrone - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 

Milza Bruxellas - FFCL Barão de Mauá - Franca - São Paulo. 
Myriam Ellis - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Nachman Falbel - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Naur João Janzantti - FFCL de Penápolis e Adamantina - Penápolis -

São Paulo. 
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Nicholas Mu-Yu Chen FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Nilto Zuzek - FFCL de Santos - São Paulo. 
Nilce Aparecida Lodi - FFCL de São José do Rio Prêto - São José do 

Rio Prêto - São Paulo. 
Nilo Odália - FFCL de Assis - Assis - São Paulo. 
Nobue Myasaki - IPH-USP - São Paulo - Capital. 
Norivaldo Poite Cassaro - FFCL de Adamantina - Pompeia - São Paulo. 
Odilon Nogueira de Matos - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Olga Mussi da Silva - FFCL de Marília - Marília - São Paulo. 
Paulo Pereira de Castro - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Raquel Glezer - FFLCH·USP - São Paulo - Capital. 
Raul de Andrada e Silva - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula - FFLCH-USP - São Paulo 

- Capital. 
Robert Preis - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Roberto Machado Carvalho - FFCL de Itú - Itú - São Paulo. 
Shozo Motoyama - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Sônia Aparecida Siqueira - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Suely Machado Crespo - FFCL de Franca - Franca - São Paulo. 
Suely Robles Reis de Queiroz - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Sylvia Basseto - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Tsutomu Zakimi - FFCL de São José do Rio Pardo - São José do Rio 

Pardo - São Paulo. 
Ulisses Guariba Netto - FFCL de Assis - Assis - São Paulo. 
Vera Lúcia Vieira - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Victor ValIa - ITA - São José dos Campos - São Paulo. 
Victoria El Murr - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Vitor Rodrigues de Assis (Monsenhor) - IF - São Paulo - São José 

do Rio Prêto - -São Paulo. 
Wanda Pompeu GenibelIo - UM, PU C, FAI - São Paulo - Capital. 
Weimar Lucia Dorini de Oliveira - FFCL de Araçatuba - São Paulo. 
Wilma Terezinha Fernandes de Andrade - FFCL de Santos - São Paulo. 
Zilda Zerbini Toscano - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 

* 

SERGIPE. 

Maria da Glória Santana de Almeida - IFCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 
Maria de Lourdes Amaral Maciel - FFCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 
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* 

FRANÇA. 
Jean Santou (Universidade de Toulouse) . 

* 

* * 
PROFESS()RES SECUNDÁRIOS. 

NOME. 

INSTITUIÇÃO. 

DISTRITO FEDERAL. 
Odete Pereira Dáris - Co!. Industrial de Taguatinga - Brasília - DF. 

* 
GOIÁS. 

Aglaé Barros Rodrigues - Inst. Educ. Daysi Fanstone - Anápolis 
Goiás. 

Airton Veloso de Mateu - Ateneu D. Bosco - Goiânia - Goiás. 
Ana Maria Ribeiro - Goiânia - Goiás. 
Anésia F. Gallietta - Goiânia - Goiás. 
Anevaldo Faleiro Miranda - Ginásio Sena Aires - Goiânia - Goiás. 
Aracéia Carrijo Moreira - Externato São José - Goiânia - Goiás. 
Benedito Barreira Morais - Goiânia - Goiás. 
Bernadete França Barbosa - Colégio E. Env. Pres . Costa e Silva 

Goiânia - Goiás. 
Carmen Silva Silva Pires - Educandário Olga Mansur - Goiânia - Goiás. 
Chane M. de Rezende - Colégio Sto. Agostinho - Goiânia - Goiás. 
Deuei Contini de Faria - Educandário Sta. Paula - Goiânia - Goiás. 
Dinamir Guimarães e Silva - Ginásio Emmannuel - Goiânia - Goiás. 
Eleuza Souza da Rocha - C. E. Pedro Gomes - Goiânia - Goiás. 
Glória Elisete Drumond - Goiânia - Goiás. 
Humberto Augusto de Medeiros - Col. Est. Prof. Pedro Gomes 

Goiânia - Goiás. 
lida Naves Almeida Nunes - C. E. Assis Chateaubriand - Goiânia -

Goiás. 
Iraei Ferreira Barbosa - Externato São Jose - Goiânia - Goiás. 
Ireni Paula Gonçalves - Inst. de Educ. de Goiás - Goiânia - Goiás. 
Isa Áurea dos Santos Viana - Inst. de Educ. Daysi Fanstone - Anápolis 

- Goiás. 
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Isaac Souza Carvalhado - Colégio Alvaro de Melo - Ceres - Goiás. 
J an Magalinski - Instituto de Educ. de Goiás - Goiânia - Goiás. 
José Maria Baldino - Educandário Moderno - Goiânia - Goiás. 
Judite Ivanir Breda - Col. Estd. de Goiânia - Goiânia - Goiás. 
Lauro de Vasconcellos - Goiânia - Goiás. 
Lucília Ferreira Pires - Ginásio MoÍses Santana - Goiânia - Goiás. 
Lucivone Maria de Oliveira - Goiânia - Goiás. 
Luzia Bezerra Nunes - Colégio de Aplicação - Goiânia - Goiás. 
Maria Antonieta Ramos Carneiro - C. E. de Goiânia - Goiânia - Goiás. 
Maria Augusta da C. Neiva - Goiânia - Goiás. 
Maria Augusta de Oliveira - Secretaria da Educação - Goiânia - Goiás. 
Maria Cândida Pereira - Esc. Normal de Anápolis - Anápolis - Goiás. 
Maria Carmelita Fleury Curado - Externato S. José - Goiânia - Goiás. 
Maria Cezarina Pereira Alves - Colo Est. Assis Chateaubriand - Goiâ-

nia - Goiás. 
Maria Helena de Oliveira Brito - Gin. Estd. Rui Brasil - Goiânia 

Goiás. 

Maria Lemes Borges - Colo Est. de Goiânia - Goiânia - Goiás. 

Maria de Lourdes Collichio - Inst. de Ed. de Goiás - Goiânia - Goiás. 

Maria Lucy Veiga Lobo - C. E. Prof. Pedro Gomes - Goiânia - Goiás. 

Maria Suely Kofes de Almeida - Co\. Est. de Goiânia - Goiânia - Goiás. 

Mary José Yazigi - C. Est. Prof. Pedro Gomes - Goiânia - Goiás. 

Mirany Peres Lopes - Escola Normal Prof. Alfredo Nasser - Goiânia 

- Goiás. 

Neide França Pereira - Col. Estd. de Goiânia - Goiânia - Goiás. 

Nilda Pereira da Silva - Inst. de Ed. de Goiás - Goiânia - Goiás. 

Osair Roque de Brito - Colo Estd. Olavo Bilac - Goiânia - Goiás. 
Rafael Moreira da Silva - Gin. Est. Brasil Central - Goiânia - Goiás. 

Regina Costa Pereira - Ginásio Padre Pelágio - Goiânia - Goiás. 

Rita Santos de Melo - Esc. Técnica Federal de Goiás - Goiânia -

Goiás. 
Solange D. Cavalcanti - Inst. Ed. Daysi Fanstone - Anápolis - Goiás. 

Sônia Maria Maranhão de Araújo - Liceu de Goiânia - Goiftnia -

Goiás. 

Suely Ma~le de Roure - Goiânia - Goiás. 
Terezinha Alencastro Veiga Lobo - C. Est. Prof. Pedro Gomes -

Goiânia - Goiás. 
Terezinha Batista Alves - Goiânia - Goiás. 
Uaded Rassi - C. E. Prof. Pedro Gomes - Goiânia - Goiás. 

Umbelina Martins - Co!. Estd. de Goiânia - Goiânia - Goiás. 
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• 
MINAS GERAIS. 

Áurea de Oliveira Antônio - C. Est. Prof. Batista - B. Horizonte -
Minas Gerais. 

Célia Cilene de Freitas - Colo Est. de Uberlândia - Uberlândia -
Minas Gerais. 

Eli Lara e Silva - Col. Clemente Faria - B. Horizonte - Minas Gerais. 
Fátima Scofield Machado - Belo Horizonte - Minas Gerais. 
Felícia Eugênia de Abreu Couto - Colo Estd. Major João Pereira -

ltajubá - Minas Gerais. 
Heliane Rocha Prudente - Colo Estd . de Tupaciguara - Tupaciguara 

- Minas Gerais. 
Júnia Santos Pereira - C. Est. João XXIII - ltajubá - Minas Gerais. 
Latife Rafael - Colo Cidade de B. Horizonte - B. Horizonte -

Minas Gerais. 
Lauro Coelho de Oliveira - Colo Est. de Uberlândia - Uberlândia -

Minas Gerais. 
Sebastiana Ambrósia de Carvalho Pereira - Col. 19 de Março - ltaju

bá - Minas Gerais. 
Tânia Lúcia Soares - Colo Machado de Assis - Belo Horizonte -

Minas Gerais. 
Valdécio Lopes de Sauza - Col. Pio XI - Belo Horizonte - Minas Gerais. 

• 
PARANÁ. 

Eunilda Kemmer Cemev - Colo Est. Prof. Vicente Rijo - Londrina -
Paraná. 

Isabel RabeÍ10 Costa - Colo Est. Olavo Bilac - Londrina - Paraná. 
José do Amaral Zacardi - Col. Estd. Dr. Waldemiro Pedroso - Jagua

pitá - Paraná. 
Moema Cristina de Chueire - CoI. Mãe de Deus - Londrina - Paraná. 
Neide Ilorto Haudy - Col. Est. Presidente Kennedy - Londrina -

Paraná. 
Orália Pereira de Rezende - CoI. Estad. Presidente Kennedy - Londri

na - Paraná. 
Tizuko Mori - Gin. Estd. Pestalozzi - Apucarana - Paraná. 
Walfrido Sales - Londrina - Paraná. 

• 
RIO GRANDE DO SUL. 

Célia Froehlich - Gin. Comercial "31 de Janeiro" - Campo Bom -
Rio Grande do Sul. 
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• 
SÃO PAULO. 

Adaudite de Carvalho Baptista - C. Est. Osvaldo Aranha - São Paulo 
- Capital. 

Adhemar da Costa Moraes I r. - Gin. Est. do Pari - São Paulo -
Capital. 

Airton Sérgio Mori - Gin. Est. Mons. Dr. Emilio Iosé Salim - São 
Paulo - Capital. 

Ana Neli Ferreira Santana - Col. Est. de Vila Pires - São Paulo -
Capital. 

Antônio Euler Lopes Camargo - Gin. Est. de Vila Ruy Barbosa -
- Campinas - São Paulo. 

Augusto Lanzoni - C. E. Presidente Altino - Osasco - São Paulo -
Capital. 

Carmen Cecília S. Terra - Gin. Est. de Rio Claro - Rio Claro -
São Paulo. 

Célia Regina Pereira de Toledo - G. Estad. Prof. Lourival Gomes Ma
chado - São Paulo - Capital. 

Daisy Pinto - Colo Est. Prof. Ataliba de Oliveira - São Paulo -
Capital. 

Dirce Faggioni - Col. Técnico Carmelino Correa Ir. - Franca - São 
Paulo. 

Dulce Neves e Silva - Andradina - São Paulo. 
Elisabete Alves de Brito - G. M. Integrada Sílvio Portugal - São Paulo 

- Capital. 
Eunina Galvão - C. E. Prof. Ataliba de Oliveira - São Paulo - Capital. 
Fernando Marciano de Oliveira - Col. Est. Esc. Normal Major Iuvenal 

Alvim - Bragança Paulista - São Paulo. 
Haydée Yooko Hokumura - Col. Integrado de Urubupungá - Ilha Sol

teira - São Paulo. 
Isis Garcia Salvestro - C. E. Osvaldo Aranha - São Paulo - Capital. 
Julieta Neves e Silva - Col. Est. Prof. Plínio Ferreira - São Vicente 

- São Paulo. 
Leda Mariana M. S. Tronca - Sací Peralta. Escola Experimental - São 

Paulo - Capital. 
Leonida Vivan - Colo Profa. Charqueada - Rio Claro - São Paulo. 
Leonor Ramos de Carvalho - Cin. Est. de U. Pires - Sto André -

são Paulo. 
Lucinda Lima, I. E. Prof. Benedito Teixeira - Rio Claro - São Paulo. 
Luigi Battisti - Taubaté - São Paulo. 
Luís Tomás Pompeu Teixeira Mendes - Gin. Est. Diadema - São 

Paulo - Capital. 
Luiza Yoshie Toyama - C. E. Osvaldo Aranha - São Paulo - Capital. 
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Maria Bernadete - Rio Claro - São Paulo. 
Maria Clara Machado - C. Est. Prof. Lourenço Filho - São Paulo 

- Capital. 
Maria Eneida Facchini - São Paulo - Capital. 
Maria Helena Alvarenga - Colo Industrial de Rio Prêto - Franca -

São Paulo. 
Maria Joana de Melo - Col. Est. Assis Chateaubriand - São Paulo -

Capital. 

Maria José Dal Bó Giovanetti - Ins. Ed. Est. Plínio Rodrigues de Mo
rais - Tiête - São Paulo. 

Maria Luiza Corassin - Colo Est. Prof. Cândido Gonçalves Gomide -
São Paulo - Capital. 

Maria Ribeiro - Colo Est. Profa. Eugênia Vilhena de Morais - Ribeirão 
Prêto - São Paulo. 

Marilena Javarez - C. Est. Purita - São José do Rio Prêto - São José 
do Rio Prêto - São Paulo. 

Marli Pinheiro da Silveira - Campinas - São Paulo. 
Marta Elizabete de Araujo - São Paulo - Capital. 
Mineko Nishioka - São Paulo - Capital. 
Neusa Oliveira Aleixo Sallowitz - Hospital Sta. Catarina - São Paulo 

- Capital. 
Orleide Aparecida Alves Ferreira - Col. Notre Dame - Campinas -

São Paulo. 
Oswaldo Souza Aranha - C. Est. Lourival Gomes Machado - São 

Paulo - Capital. 
Regina Bueno Teixeira - Gin. Est. de Vila Ponte Rasa - São Paulo -

Capital. 

Sebastião Ely Nouei - Col. Est. de Boituva - Boituva - São Paulo. 
Sônia Regina Seno - Gin. Est. Parque São Lucas - São Paulo - Capital. 
Suely Arradi - C. Est. Villalva Jr. - São Paulo - Capital. 
Suzana Barthmann Wehmuth - Rio Claro - São Paulo. 
Teresa Guilger - Col. Est. Alferes Mario Pedro Vercellino - Pôrto 

Feliz - São Paulo. 
Wanda de Almeida Trandafilov - Gin. Est. Francisco Fererira Lopes -

Mogi das Cruzes - São Paulo. 

* 
* * 
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ESTUDANTES. 

NOME. 

INSTITUIÇÃO. 

BAHIA. 

Avany Arruda Souza - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Celia Maria Barqueiro Boulhosa - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Irene Dias dos Santos - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Joneyde Andrade Menezes da Paixão - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Joselita dos Santos Rocha - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Luiz Armando D. Guerra - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Manoel Perdiz Couiíago - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Maria Auxiliadora Bandeira de Melo - FFCH-UFBA - Salvador 

Bahia. 
Maria Florinda Santos Nery - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Maria das Graças Lopes Parandella - FFCH-UFBA - Salvador 

Bahia. 
Maria José Silveira de Oliveira - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Maria de Lourdes Mendes Gama - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Nadja Cristina C. Guedes - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
RacheI dos Santos Nery - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Rita de Aquino Sampaio - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Sérgio Armando Diniz Guerra - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Tânia Veloso de Freitas - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Ubirajara F. Figueiredo - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 
Zuleide Silva Ferreira - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 

* 
DISTRITO FEDERAL. 

Afonso Henriques de Barros - Univ. Brasília - Brasília - DF. 
Antônio Celso Ferreira - Univ. Brasília - Brasília - DF. 
Dorgival Henrique - UB - Brasflia - DF. 
Lisete Paula Carramachie Borges - UB - Brasília - DF. 
Maria Clementina da Cunha - UB - Brasília - DF. 

* 
GOIÁS. 

Ana Celina M. Nascimento - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Ana Maria do Amorim - ICHL-UCG - Goiânia - Goiás. 
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Ana Maria Gomes Coelho - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Anailda da Silveira - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Antonieta Linhares da Conceição - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Antônio Paulino de Araújo - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Arley Moisés Roma - FE-UFG - Goiânia - Goiás. 
Berenice Ana Toson - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Benedito Barreiro de Morais - Goiânia - 'Goiás. 
Cátia C. BrizoIa - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Celina Lopes Magalhães - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Cenia Ferreira Gomes - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Cristovam Francisco de Castilho - IQG-UFG - Goiânia - Goiás. 
Dalmácia Elzita Gusmão Oliveira - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Denise Caiado de Castro Zilli - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Donária Elzita Gusmão Oliveira - Goiânia - Goiás. 
Dulce Portilho Maciel - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Edna Pereira Lima - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Eleusa Verano Ramos Teles - FF Bernardo Saião - Anápolis - Goiás. 
EvanÍzia Nepomuceno Cavalcanti - FF Bernardo Saião - Anápolis 

Goiás. 
Florinda da Costa Lima - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
GeraIda Goiazira Borges Pinto - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Geraldo Divino Mendes - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Glória Elisete Drumond - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Hélcio José da Mota - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Ieda Honório Pereira - FFCL Bernardo Saião - Anápolis - Goiás. 
lone Ferreira de Assis - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Iracema Pereira Dáris - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Irdama Martins de Oliveira - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Isanulfo A. Cordeiro - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Ivanilde Bonfim Vieira - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Izaias de Souza e Silva - FFCL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Yone Cestari Vinaud - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Joana D'Arc Alves de Moura - IQG-UFG - Goiânia - Goiás. 
Jorge Gomes de Oliveira - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
José de Campos - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
José Pereira da Cunha Neto - ICHL-IFG - Goiânia - Goiás. 
José Vecci Rosa - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Júnio Andrade de Carvalho - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Lais Aparecida Machado - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Ledes Gonçalves de Passos - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Lenita de Lourdes Porto - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Lirce Lamounier - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Lois Aparecida Machado - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Luiza de F. Cardoso - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
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Maggy Nunes Brasil- ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Maria Alice Pires Fiorini - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Maria Amélia Veiga de Paula - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Maria Augusta da Conceição Neiva - Goiânia - Goiás. 
Maria do Carmo Borges - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Maria Carvalho Silva - Ceres - Goiás. 
Maria Celia Miglietti - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Maria Circe Pires Fiorini - Goiânia - Goiás. 
Maria Helena Pereira - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Maria de Lourdes Barbalho - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Maria Lucia Lima de Silva - Goiânia - Goiás. 
Maria do Rosário M. Pires - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Mara Natalicia Araujo - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Maria do Rosário Martins Pires - Goiânia - Goiás. 
Maria Stella Magalhães - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Marly Antunes de Oliveira - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Marly Gomes Dias - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Marta de Araujo - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Miriam das Graças Fonseca - Goiânia - Goiás. 
Modesto Lopes Santos - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Naimi Borges Kaadi - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Nelson Borges de Carvalho - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Neriton Ribeiro - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Nivaldo Miranda - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Raquel Mourão Brasil - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Rita de Cássia Moreira - UQG-UFG - Goiânia - Goiás. 
Ronaldo Pedroso de Moraes - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Sandra Maria Quinta - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Sebastião de Brito Nogueira - FFCL - UCG - Goiânia - Goiás. 
Sebastião Carlos Gomes de Carvalho - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Sílvia Belo de Melo - Goiânia - Goiás. 
Sílvia Lúcia de Melo - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Sílvio de Souza Caldas - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Sirlene Alves de Souza - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Teima Camargo da Silva - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
TeIma Guimarães - ICHL-UFG - Goiânia - Goiás. 
Terezinha Vilela Rezende - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás. 
Uzaús Souza - Goiânia - Goiás. 
Watson Sarmento de Melo e Cunha - ICHL·UFG - Goiânia - Goiás. 
Wilma Oliveira Queiroz Pena - FFCL-UCG - Goiânia - Goiás . 

.. 
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• 
MINAS GERAIS. 

Adhemar Martins Marques - FCH-UCMG - B. Horizonte - MG. 
Afonso Antônio Duque Portugal - FFCL-UFMG - B. Horizonte 

MG. 
Alda Maria Mascarenhas Leme - FFCL-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Amilcar Viana Martins Filho - FFCL-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Antônio Benedito Nogueim - FFCL-FU - Itajubá - Itajubá - MG. 
Beatriz Electo Maciel - FFCL-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Décimo Lúcio de Lucas - FCH-UCMG - B. Horizonte - MG. 
Eliana Terezinha Bueno - FCH-UCMG - B. Horizonte - MG .. 
Enilce Conceição Nunes - FCH-UCMG - B. Horizonte - MG. 
Esmeraldo Barreto de Farias - FFCL-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Haroldo Santiago - FCH-UCMG - B. Horizonte - MG. 
José Maria Gouveia de Almeida - FCH-UCMG - B. Horizonte - MG. 
José Salomão Pereira - FACL - Uberlândia - MG. 
Jurany Castro Rezende Andrade - ICH-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Lenita de Lourdes Porto - Fac. de Educação - Araguari - MG. 
Luiz Gonzaga Teixeira - ICH-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Luiza Augusta Nunes - FFCL-UCMG - B. Horizonte - MG. 
Maria Ângela do Socôrro Falcão - FFCL-UCMG - B. Horizonte -

MG. 
Maria Elizabeth da Paz Sacchetto - FFCL-UCMG - B. Horizonte -

MG. 
Maria Floripes Gonçalves de Moraes - FFCL-UCMG - B. Horizonte -

MG. 
Maria da Glória Faria - FFCL-UÇMG - B. Horizonte - MG. 
Maria da Glória Lages - FFCL-UCMG - B. Horizonte - MG. 
Mariza Guerra de Andrade - FFCL-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Mônica Botelho Victor Rodrigues - FFCL-UCMG - B. Horizonte -

MG. 
Natália Maria C. Monteiro Landona - FFCL-UCMG - B. Horizonte -

MG. 
Neuza Izabel Amaral Caldas - FFCL-UCMG - B. Horizonte - MG. 
Neuza Maria Bini Pereira - FFCL-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Roberto Sá de Noronha Filho - FFCL-UCMG - B. Horizonte - MG. 
Ronaldo Ferreira da Silva - ICH-UFMG - B. Horizonte - MG. 
Rozanne Geralda Siqueira Alves de Assis - FFCL-UCMG - B. Hori-

zonte - MG. 
Vera Lúcia da Silva - FFCL-UCMG - B. Horizonte - MG. 
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* 

PARANÁ. 

Alzira Mortean - FACL - Londrina - Paraná. 
Ana Maria Rossetto - FACL - Londrina - Paraná. 
Antônio Bergamaschi - FACL - Londrina - Paraná. 
Antônio Edon, Capo P. M. FACL - Londrina - Paraná. 
Carmen Massae Shimura - F ACL - Londrina - Paraná. 
Edgard Manoel Azevedo - F ACL - Londrina - Paraná. 
Francisca Garcia Freitas - FACL - Londrina - Paraná. 
Gustava Ribeiro da Silva - F ACL - Londrina - Paraná. 
Maria Anecir Mortean - FACL - Londrina - Paraná. 
Maria Aparecida Cardoso - F ACL - Londrina - Paraná. 
Maria Lucia C. S. de Oliveira - FACL - Londrina - Paraná. 
Maria Noédia de Biagi - FACL - Londrina - Paraná. 
Maria Sofia Deliberador - FACL - Londrina - Paraná. 
Marlene de M. Bernardelli - FACL - Assaí - Paraná. 
Mioko Hara - FACL - Londrina - Paraná. 
Neuza Maria Urquiza - FACL - Londrina - Paraná. 
Octácilio Campiralo - F ACL - Londrina - Paraná. 
RacheI Dora Paraná - FACL - Londrina - Paraná. 
Rosa Ochiro - FACL - Londrina - Paraná. 
Rosângela B. Nakad - FACL - Londrina - Paraná. 
Sebastião Garcia de Souza - FACL - Londrina - Paraná. 
Sônia Maria Mocke - FACL - Assaí - Paraná. 
Terezinha Marlene Nunes - FACL - Londrina - Paraná. 
Vera Lucia Luppi - FACL - Londrina - Paraná. 

* 

RIO GRANDE DO SUL. 

Alcira Petersen - IFCH-PUC - P. Alegre - RS. 
Ângela C. Gallardo - Unisinos - S. Leopoldo - RS. 
Carmen Beatriz Piccoli - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Cátia A. Campos Brizola - IFCH-UFRS - P. Alegre - RS. 
Clara Elizabeth Cappellari - PUC - P. Alegre - RS. 
Denise Maria Pompi - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Dulce Maria N. de Fraga - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Ellen Fenstesinfer - Unisinos - RS. 
Emília Sandler - FCH-PUC - P. Alegre - RS. 
Eva Regina Coelho - UF Sta. Maria - Sta. Maria - RS. 
Gregório Perez - FAPA - P. Alegre - RS. 
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Isabel Desimon - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Isabel Genta - FAPA-PUC - P. Alegre - RS. 
Joana Elisabeth Santos Mondadori - IFCH-PUC - P. Alegre - RS. 
Joeci Tania Szeckir - Unisinos - S. Leopoldo - RS. 
Lézia Maria Uno Cardoso - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Liane Saengec Schütz - IFCH-UFRS - P. Alegre - RS. 
Lígia Terezinha Lopes Simonian - UF Sta.' Maria - Sta. Maria - RS. 
Lisabel Rodrigues Espellet - IFCH-UFRS - P. Alegre - RS. 
Lisete Schneider - FPECL - P. Alegre - RS. 
Luciana Soares - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Mara Elaine Silveira - UF Sta. Maria - Sta. Maria - 1lS. 
Maria Aparecida Varga - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Maria Célia Miglietti - IFCH-UFRS - P. Alegre - RS. 
Maria Helenara Vasconcellos Santos - FAPA - P. Alegre - RS. 
Maria Leontina Kümmel Lopes - FE-PUC - P. Alegre - RS. 
Maria Margarida Machado Dutra - Unisinos - S. Leopoldo - RS. 
Maria Regina Sperb Silveira - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Marilene da Rosa - CEB-UF Sta. Maria - Sta. Maria - RS. 
Mário José Petry - ICH-PUC - P. Alegre - RS .. 
Marta Chiva Catalan - CEB-UF Sta. Maria - Sta. Maria - RS. 
Neiva Beatriz D. Machado - UF Sta. Maria - Sta. Maria - RS. 
Neiva Maria Moraes Abreu - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Nice Maria Silveira - CEB-UF Sta. Maria - Sta. Maria - RS. 
Onice Bianchi - CEB-UF Sta. Maria - Sta. Maria - RS. 
Oswaldo Tadeu Fischer Pôrto - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Rosamaria Schertel - FAPA - P. Alegre - RS. 
Rosita Esteves Elias - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Ruth Maria C. Bueno - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Sérgio Luiz Carvalho Leite - FCH-UFRS - P. Alegre - RS. 
Susana Maria Corrêa Pinto - FCH-UFRS - P. Alegre - RS. 
Tânia Maria Echevarri - UF Sta. Maria - Sta. Maria - RS. 
Tânia Maria Gama Pôrto - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Tânia Regina Koehler Moreira - FAPA - P. Alegre - RS. 
Vera Elisabeth Zimmermann - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Vera Lucia Timm - ICH-PUC - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 
Vera Maria Martins Coelho - CEB-UF Sta. Maria -Sta. Maria - RS. 
Wolmy R. de V. Azambuja - ICH-PUC - P. Alegre - RS. 

* 

SÃO PAULO. 

Airton Pereira da Silva - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Alberto Eduardo Ferreira Barlesa - FACL - Santos - São Paulo. 
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Ana Luiza Sá Maia - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Ana Tereza Lanza Jacinto - FACL - Franca - São Paulo. 
Antonio Carlos Santos Gomes - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Aparecida da Glória Aissar - F ACL - Rio Claro - São Paulo. 
Arlete Monacci Maraccini - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Augusto Lanzani - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Aurea Dias - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Aurélio Delgado Ferreira da Silva - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Baltazar de Lima e Silva - FACL - Santos - São Paulo. 
Cândida Pereira da Cunha - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Cinilda Gentil - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Clara Celeste Martins - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Claudemir A. Alevato - F ACL - Assis - São Paulo. 
Claudio Blanco - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Corali Gará - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Custódio José Amaral - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Deonice Maria Nealavazzi - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Dirceu Ramos de Almeida - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Divalte Figueira - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Edna Gibaile - FACL - Franca - São Paulo. 
Elisabeth D. Jambon - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Ellen de Freitas - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Elvira Henrique - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Elza Mazato - FFLCH-USP - Sãv Paulo - Capital. 
Emiko Kitayama - FACL - Tupã - São Paulo. 
Eunice Rocha Mecelis - FMU - São Paulo - Capital. 
Fernando Nogueira - FACL - Franca - São Paulo. 
Francisco Almeida Araujo - FACL - Taubaté - São Paulo. 
Franke Lenk - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Geraldo Moreira Prado - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Germano Molinari Filho - FACL - Assis - São Paulo. 
Giselda Lombardi - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Grimaldo Grella - FACL - Lins - São Paulo. 
Gustavo Zimmermann - IFCH-UEC - Campinas - São Paulo. 
Helena de Freitas - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Ilana Koch - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Iliada Pires da Silva - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Inês Portilho Geraldo - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Irineu Ramos de Almeida - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Ivone Albergaria Leitão - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Izaura Nascimento Opazo - FACL - Santos - São Paulo. 
Jair Eide Doná - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Jane Conceição Coral - ICHL-PUC - Campinas - São Paulo. 
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João dos Santos de Pieri - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
José Carlos Souza Araújo - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
José Tarciso Florentino da Silva - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Josmany Lousada Almeida - FACL - Assis - São Paulo. 
Julieta Majuf - ICHL-PUC - Campinas - São Paulo. 
Leiner Catarina de Carvalho - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
J .ilian Pereira - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Lúcia Ozawa - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Luise Bundy - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Luiz Flavio de Carvalho Costa - FAFI - Araraquara - São Paulo. 
Luiz João Gaio - FFLCH-USP - São f)aulo - Capital. 
Maisa Soares Oliveira - FAFI - Rio Claro - São Paulo. 
Márcia Tavares de Lima - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Margaret Nicoletti - F ACL - Rio Claro - São Paulo. 
Maria Amélia Martins - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Aparecida Ferraz de Azevedo - ICHL-UCC - Campinas São Paulo. 
Maria Aparecida Souza - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria B. S. Hilsdorf - F ACL - Rio Claro - São Paulo. 
Maria Concília de Falco - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Maria Eliza De Falco - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Maria Elizabeth Rondelli - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Maria Emília Marques - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Maria Fernanda M. Antunes - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Haydée M. Rodrigues Rossetto - FACL - Marília - São Paulo. 
Maria Hilda dos Santos - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Ignez S. Paulilo - F ACL - Rio Claro - São Paulo. 
Maria José Sanches - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Lígia Prado Medeiros - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria de Lourdes Giovannini - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Maria de Lourdes e Silva - FACL - Santos - São Paulo. 
Maria Lúcia Lima e Silva - Santos - São Paulo. 
Maria Lúcia Mafrin - FACL - Assis - São Paulo. 
Maria Lúcia de Oliveira Bento - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Lúcia Toledo - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Luricília De Falco - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Maria Helena Basile - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Sílvia Fray Oliva - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Maria Sophia Vianna - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Stella Martins Bresciani - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Marília Braga Dias - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Marília Vieira Soares - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Marilza de Souza Mendonça - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Marina Soares Ferreira - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
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Marisa Garcia Izique - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Marlene Alves de Castro Serro - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Marta de Mattos - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Martha Simão - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Miriam Fonseca - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Neide Alves de Souza - FFCL-PUC - São Paulo - Capital. 
Neusa Ferraresso - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Nyelse Ribeiro de Carvalho - FACL - Assis - São Paulo. 
Paulo Eduardo Cabral - FACL - Rio Claro - São Paulo. 
Regina Cardena Kalman - FACL --.: Rio Claro - São Paulo. 
Rosamaria Schertel - FAPA - São Paulo - Capital. 
Sandra Maria Lima de Luiz - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Selma Andrighetti - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Sérgio Desiderá - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Shizuko Ayake - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Silvia Hady Vaughan - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Sônia M. Almeida - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Sônia Maria Akiyama - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Sônia Maria Montolar Verderese - FAFI - arília - São Paulo. 
Suely Maria De Falco - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Tânia Vieira - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Teresa Flora Marques Rodrigues - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Thais Campos Veiga - FACL - Franca - São Paulo. 
Thea da Silva - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Urandi Afonso de Almeida - F ACL - Franca - São Paulo. 
Vera Lúcia Rodrigues - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Vera Luzia Saniartin - ICHL-UCC - Campinas - São Paulo. 
Waldinei Teixeira - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Wilma Barreto Ramos Peres - FACL - Araraquara - São Paulo. 
Zélia Vitória Cavalcanti Lima - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Yara Monteiro - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Yasuko Morita - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Yone Paiva - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Yuko Yazima - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 

* 

SERGIPE. 

Ailda Pôrto da Hora - IFCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 
Josefa Suzana de Almeida - IFCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 
Maria Andrelina de Melo - IFCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 
Maria Eleonora Barreto de Lima - IFCH-UFS - Aracajú -:- Sergipe. 
Maria Madalena Ataíde Lisbôa - Aracajú - Sergipe. 
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Maria Ondulina de Melo - IFCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 
Marile Souza - IPCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 
Neide Maria Souza Carvalho - IFCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 
Vitória Nunes de Moura - IFCH-UFS - Aracajú - Sergipe. 

* 
* * 

PESSOAS INSCRITAS QUE NÃO COMPARECERAM AO VI SIMPÓSIO 
NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES 

UNIVERSITÁRiOS DE HISTÓRIA. 

GOIÂNIA (GO) - Setembro, 1971. 

PROFESSORES. 

NOME. 

INSTITUIÇÃO. 

BAHIA. 

Consuelo Pondé de Sena - FFCH-UFBA - Salvador - Bahia. 

* 
DISTRITO FEDERAL. 

Emanuel Oliveira de Araújo - ICH-UB - Brasília - DF. 
Sônia Maria Siqueira de Lacerda - ICH-UB - Brasília - DF. 

* 
ESPíRITO SANTO. 

Electra Brito Fernandes - FFCL-UFES - Colatina - Espírito Santo. 
Lea Brígida Rocha de Alvarenga Rosa - UFES - Vitória - Espírito 

Santo. 
Sérgio Affonso Del Caro - FFCL-UFES - Vitória - Espírito Santo. 

* 
GUANABARA. 

Amélia Maria de Souza - FFCL St. Úrsula - Rio de Janeiro - Guana
bara. 

Edmundo Fernandes Dias - PUC e UFF - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Gerson Moura - PUC-UFF - Rio de Janeiro - Guanabara. 
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Nara SaleUo da Costa - IFCS-UFRJ - Rio de Janeiro - Guanabara. 
Maria Sonsoles Guerras Martin - IFCS-UFRU - Rio de Janeiro -

Guanabara. 
Luiz Carlos Loureiro - Unv. Gama Filho - Rio de Janeiro - Guana

bara. 
Livingstone dos Santos Silva - Fac. Integradas Bennett - Rio de Janei

ro - Guanabara. 
Laurinda Barbosa Felix de Oliveira - AUSta. Úrsula - Rio de Janeiro 

- Guanabara. 
Joel Alves Mattos Sanches - Fac. Integradas Bennett - Rio de Janeiro 

- Guanabara. 

* 

MINAS GERAIS. 

Antônio Camillo de Faria Alvim - FFCH-UFMG - B. Horizonte -
Minas Gerais. 

Evantina P. Vieira - FFCH-UFMG - B. Horizonte - Minas Gerais. 
Geralda Maria Guimarães Rodrigues - FFCL-UU - Uberlândia 

Minas Gerais. 
Hamilton Leite - FFCH-UFMG - B. Horizonte - Minas Gerais. 
João Virgílio Cifuentes Costa - FCH-UCMG B. Horizonte - Mi-

nas Gerais. 
Maria Ignes Arreguy Soares - FFCH-UFMG B. Horizonte - Mi-

nas Gerais. 
Moema Miranda de Siqueira - FFCH-UFMG - B. Horizonte - Mi-

nas Gerais. 
Ney Soares - FFCH-UFMG - B. Horizonte - Minas Gerais. 
Roberto Carvalho Mattos - FCE-UFMG - B. Horizonte - Minas Gerais. 
Samuel Fux - PUC - B. Horizonte - Minas Gerais . 

• 
PARANA. 

Ismênia Pinheiro Machado - FF Ponta Grossa - Ponta Grossa - Pa-
raná. 

Yvone Mascarenhas Silva - FFEFCL - União de Vitória - Paraná. 
Leônidas Boutin - FEFCL - Paranaguá - Paraná. 
Lourdes Stefanello Lago - FFCL - Palmas - Paraná. 
Mário Riesemberg - FEFCL - União de Vitória - Paraná. 
Sílvio Tavares - FFCL de Jacarezinho - Paraná. 
Ulysses Antônio Sebben - FFFCL - União de Vitória - Paraná. 
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* 

PERNAMBUCO. 

Amaro Quintas - Recife - Pernambuco. 

* 
RIO GRANDE DO NORTE. 

Hélio Dantas - ICH-UFRN - Natal Rio Grande do Norte. 

* 
RIO GRANDE DO SUL. 

Carlos Germano Sohni - IFCH-UFRS - Pôrto Alegre - Rio Grande 
do Sul. 

Deodoro Martins - IFCH-UFRS - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul. 

* 
RIO DE JANEIRO. 

Ana Maria dos Santos - ICHF-UFF - Niteroi - Rio de Janeiro. 

* 
SANTA CATARINA. 

Walter Fernando Piazza - UFSC - Florianópolis - Santa Catarina. 

* 
SÃO PAULO. 

Aldo Janotti - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Beatriz Westin de Cerqueira - FFCL - Marília - São Paulo. 
Célia Palma Spinelli - FF Barão de Mauá - Ribeirão Prêto - São Paulo. 
Edson Soares Diniz - FF - Marília - São Paulo. 
Eunina Galvão - São Paulo - Capital. 
Hélio Abranches Viotti S. J. - Fac. Anchieta - São Paulo - Capital. 
Ignácia Martha - FFCL - S. José do Rio Pardo - São Paulo. 
Jonas Soares de Souza - FFCL - Mogi das Cruzes - São Paulo. 
José Chiachiri Filho - FFCL - Franca - São Paulo. 
José Ferreira Carrato - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
José Luiz Pasin - FFCL - Lorena - São Paulo. 
Josephina Chaia Pereira - FFCL - Marília - São Paulo. 
Luiz Antônio Hungria Cecci - FFCL - Franca - São Paulo. 
Manoel LeIo Bellotto - FFCL - Assis - São Paulo. 
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Maria Lourdes Mônaco Janotti - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Odila Leite da Silva Dias - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Nicolau Dinamarco Spinelli - FFCL Barão de Mauá - Ribeirão Prêto 

- São Paulo. 
Olinto José de Oliveira Neto - FFCL - Marília - São Paulo. 
Pedro Brasil Bandecchi - FFCL - Franca - São Paulo. 
Rosa Maria S. Torrecilhas - FFCL Barão de Mauá - Ribeirão Prêto 

- São Paulo. 
Vicente Celso Quaglia - FFCL - Catanduva - São Paulo. 
Maria Helena Lainetti Quaglia - Catanduva - São Paulo. 

* 

* * 
PROFESS6RES SECUNDARIOS. 

GOIÁS. 

Eliane Marquez de Rezende - Colégio Sto. Agostinho - Goiânia -
Goiás. 

* 
MINAS GERAIS. 

Heliane Rocha Prudente - Colégio Estadual Tupaciguara - Tupacigua
ra - Minas Gerais. 

* 

SÃO PAULO. 

Afonso Henrique Hargreaves Botti - Gin. Menino Jesus - São Bernardo 
do Campo - São Paulo. 

Airton Pereira da Silva - Colo Est. Osvaldo Aranha - São Paulo -
Capital. 

Ernesta Panetini - Gin. E. Vera Cruz - Vera Cruz - São Paulo. 
Maria Aparecida Azevedo Cardoso - Colo E. Fracisco Purita - São 

José do Rio Prêto - São Paulo. 
Naur João Janzantti - IEE Dr. Carlos Sampaio Filho - Penápolis -

São Paulo. 
Sônia Maria Doria da Motta Macedo - Gin. Est. André Nunes Junior -

São Paulo - Capital. 
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Sônia Regina Seno - São Paulo - Capital. 
Wilma Ladeia - C. Est. Pe. Francisco João Azevedo - São Paulo -

Capital. 

• 
" " 

ESTUDANTES. 

SÃO PAULO. 

Costantino Agzazzi - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Eleny Corina Heller - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Euza Rossi de Aguiar Frazão - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Kátia Maria Furtado de Mendonça - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Cecília C. Aymar - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Cecília Martins - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Maria Stela de Aguiar Nunes -
Mirco Mazur - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Rachei Hemsi - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Regina Gonçalves Cruz - FFLCH-USP - São Paulo - Capital. 
Walcir Rodrigues Carrasco - São Paulo - Capital. 
Zuleika Maria Forcione Alvim - São Paulo - Capital. 



IlI. - SESSAO DE ABERTURA DO SIMPÓSIO. 

(5 de setembro de 1971). 





DISCURSO DO PROFESSOR PAULO DE BASTOS PIRILLO, 

VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOlAS. 

Reveste-se de alta significação, para o fomento, o cultivo e a 
difusão da cultura, a abertura do VI Simpósio Nacional de Profes
sôres Universitários de História, com acalentadoras perspectivas de 
pleno êxito. 

Representa o conclave a mobilização das fôrças da inteligêncla 
e da vontade dos que se dedicam ao ensino universitário da Históna 
para o estudo e o debate, em alto nível, de temas específicos, bus
cando a permuta e a ampliação dos conhecimentos, para bem cum
prirem o seu sacerdócio, rumo aos altos objetivos do ensino superior. 

Pela sua própria natureza e por fôrça de lei, o ensino superior 
tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ciênCias, letras 
e artes e a formação de profissionais de nível universitário. 

Para que se alcance o objetivo colimado, indispensável se torna 
que todos quantos se dedicam ao magistério procurem, pelo estudo. 
a pesquisa e o debate, ampliar os seus conhecimentos, ministrando. 
em conseqüência, ensino cada vez mais atualizado, eficiente e con
sentâneo ocm os benefícios potenciais da Reforma Universitária que 
ora se implanta. 

Para consegui-lo, não se pode contestar a importância dos sim
pósios. 

Daí a razão por que o Projeto do Regimento Geral da Univer
sidade Federal de Goiás, aprovado na última reunião do Egrégio Con
selho Universitário, no seu art. 155, estabelece, dentre os incentivos 
à pesquisa, a promoção de congressos, simpósios e conferências. 

Feliz é a circunstância de versar êste simpósio sôbre História, 
cuja importância sempre foi evidente, confirmando a assertiva de Cí· 
cero de que "a História é a mestra da vida" e a de George Santayana 
de que "os que não se lembram do passado estão condenados a re
petir seus erros". 

Nesta era cada vez mais dominada pela ciência e pela tecnolo
gia, época realmente nova e diversa, é que acreditamos na aplicabi-
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lidade do passado ao presente, pela busca, na experiência histórica, 
de algo a ser aprendido, pois, acima de tudo, precisamos primeira
mente saber o que aconteceu no passado antes de podermosiulgá-Io 
proveitosamente e antes que possamos ter esperanças de aplicar a 
experiência de ontem aos problemas de hoje e amanhã. 

De fato, qualquer que seja o ramo de .atividades ou de conheCI
mentos a que se dedique, principalmente no campo das ciências so
dais, a Hi~tória está sempre a orientar, a partir das raízes. 

Basta salientar que a importância da História chegou a conta
giar o pensamento de diversos filósofos. 

A expressão "Filosofia da História", que tanto êxito obteve, se 
considera criada por Voltaire e aplicada por Herder. 

No cenário jurídico, Savigny, Adam Muller, lhering e Blunschli, 
perquirindo as origens do direito, fizeram surgir a Escola Histórica. 

Também Lopes Mendonça, realçando o papel da História, teve 
oportunidade de salientar: 

"A língua, medida de extensão, estabelece com a história, 
medida de profundidade, a superfície moral que uma na
cionalidade oferece ao vento dos séculos". 

Vê-se, pois, quão elevado é o cultivo da língua e da história. 

Daí se infere o relevante papel que se confere a estabelecimento<; 
como o ICHL desta Universidade, a que cabe o ensino universitário 
da nossa língua, dentre o das letras, e da história, dentre o das cien
cias humanas. 

Cônscio de sua responsabilidade tem o ICHL procurado ades
trar-se cada vez mais para o fiel cumprimento de sua alta missão, 
como ora o faz através da participação neste Simpósio. 

Por isso o ICHL, representando tôda a Universidade, com o 
integral apôio da Reitoria, tem emprestado ao Simpósio, desde os 
seus preparativos, uma decidida colaboração para que se consigam 
os mais profícuos resultados. 

Por congregar aqui os mais exímios professôres de História do 
País, êste conclave proporcionará por certo novas experiências e no
vos conhecimentos ao nosso corpo docente. 

Por outro lado, esperamos que os nossos professôres possam dar 
também a sua contribuição, em base de reciprocidade. 
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o principal é que dêsses debates, em alto nível, novas perspec
tivas se abram para a elevação dos conhecimentos e dos padrões do 
ensino da História, em têrmos nacionais. 

Queremos, pois, com o nosso abraço amigo, de boas vindas, lou
var a iniciativa dos congressistas, que aqui comparecem, com a sabe
doria de mestres e com a humildade de sábios, para, dando-nos a 
honra de sua visita e proporcionando-nos o prazer da sua fidalguia 
de atitudes, trazer o seu contributo cultural e cívico para a solução 
de assuntos de interêsse geral do ensino da História. 

A motivação para o êxito almejado é oferecida pela circunstân
cia de estarmos comemorando a Semana da Pátria, que, reacendendo 
o nosso sentimento cívico, nos faz voltar as vistas para a História 
e rememorar fatos que nos empolgam de orgulho como o da nossa 
Independência política e, hoje, o da marcha célere rumo ao desen
volvimento. 

Com a sábia orientação do Prof. Eurípedes Simões de Paula 
e as bênçãos de Deus, desejamos completo êxito ao VI Simpósio que 
ora se inicia. 





DISCURSO DO PROFESSOR EURIPEDES SIMOES DE PAULA 

PRESIDENTE DA A.N.P.U.H. 

Senhoras, Senhores, Colegas e alunos. 

Em cumprimento às palavras do Prof. Dr. Paulo de Bastos Pi
rilo, Vice-reitor em exercício da Universidade Federal de Goiás, cabe
nos informar o que se segue: 

O Simpósio que ora se inicia será encerrado no dia 11 do 
corrente. 

As inscrições, tanto para professôres como para alunos (êstes 
apenas como observadores) ainda podem ser feitas na Secretaria do 
Simpósio instalada no Instituto de Ciências Humanas e Letras, onde 
se realizarão as sessões de estudo simultâneas, cujo horário já foi 
distribuído. 

Até o momento inscreveram-se cêrca de 500 professôres e alu
nos. Foram arroladas até o momento 70 comunicações vinculadas 
ao tema fundamental (trabalho livre e trabalho escravo) e aos outros 
dois: didática e metodologia da História e Fontes primárias, sendo 
que a contribuição dos colegas de Goiás se eleva a 10 trabalhos 
'originais. 

Nas sessões de estudo, de acôrdo com o Regulamento da 
i\.N.P.U.H. e o artigo 3.° do Regimento do Simpósio, só poderão fazer 
uso da palavra os professôres de História, qualquer que seja sua es
pecialidade, havendo apenas uma exceção: a do produtor dos filmes 
da TV 2 Cultura de São Paulo, que serão exibidos, para dar ex
plicações ao plenário das diversas passagens das películas. 

Ainda uma outra novidade neste Simpósio: a presença do Ar
quivo Nacional, do Ministério da Justiça, representado pela sub-chefe 
do Serviço de Pesquisa Histórica, Profa. Myrtes da Silva Ferreira, 
que nos trouxe uma grande série de documentos relativos ao pas
sado histórico da então Província de Goiás, que serão expostos no 
Salão Nobre do Instituto de Ciências Humanas e Letras, constituin
do uma amostragem oportuna aos historiadores locais .. 
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Dir-se-ia que um dos computadores de laboratórios de história 
mencionados pelo Prof. Jean Sentou em e\ltrevista televisionada on
tem à tarde, poderia transmitir as informações acima. Mas, teria 
registro para as emoções do reencôntro, de um primeiro encôntro, 
com os colegas de ontem e de hoje? Duvidamos. 

Estão presentes veteranos e calouros neste Simpósio, que daqw 
a dois anos em local que a Assembléia Geral do dia 11 dicidir pas
sarão a ser veteranos e outros calouros surgirão até a efetiva co
bertura do território nacional. 

Todos os Simposiastas merecem o nosso respeito pelos sacri
fícios que acarretaram o próprio comparecimento sem apôio oficial, 
mas amenizado pelos hercúleos esforços da Comissão Organizadora 
local resolvendo problemas de hospedagem, assessoramento e facul
tando facilidades que nos cativaram sobremaneira. Entretanto, que
remos destacar uma presença que é ao mesmo tempo um estímulo: 
nos referimos ao venerando e ilustre Prof. José Figueiredo Filho, da 
Faculdade de Filosofia do Crato, Ceará, que desde o lU Simpósio 
realizado em Pôrto Alegre, depois Campinas e hoje, comparece e 
sempre traz trabalhos valiosos. 

Obrigado, Prof. Figueiredo, em nome do Simpósio 

Um outro agradecimento se justifica: à Sociedade goiana que 
aqui se encontra neste recinto, cartão de visita não só desta cidade 
como de todo o Brasil, presente através dos seus elementos mais re
presentativos, prestigiando o lançamento da mola propulsora do V 1 
Simpósio que, a partir de amanhã, encerrar-se-á no "cerrado" do 
Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de 
Goiás para as sessões de estudo. Num sentido de um trabalho duro, 
regulamentado, mas não de portas fechadas aos interessados, pois 
formamos ao lado daquêles que vêm nas Universidades quatro obje
tivos precípuos: 

1.0 - formação científica do mais alto nível; 

2.° abertura às conquistas das ciências humanas e tecnoló
gicas; 

3.° interrelacionamento, sempre que solicitado, com as au
toridades no sentido de prestação de serviços à comuni
dade; 
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4.° - prestação de contas à sociedade que, através de impostos 
e concessões, as mantém e asseguram-lhe continuidade. 

Em relação ao primeiro objetivo um depoimento: jovens profes
sôres desta jovem Universidade de menos de 10 anos encontram-se 
devidamente inscritos - cêrca de 80 - em processos de doutora
mento da Universidade de São Paulo. Sabe-se que a Reitoria desta 
Universidade, sensibilizada a êste imperativo, concedeu afastamento 
- com vencimentos - por ora, a 127 professõres a fim de que pos
sam fazer em centros credenciados, cursos de mestrado e doutora
mento, mediante compromisso de um retôrno às funções docentes a 
que estão vinculados. 

Preocupação semelhante houve por ocasião da fundação da Uni
versidade de São Paulo em 1934, concomitantemente com a instala
ção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, raiz da Universi
dade, cuja direção conseguiu trazer do exterior (França, Itália, Ale
manha, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal) especialistas credencia
dos nos mais variados campos do conhecimento humano, dos quais 
nós próprios fomos alunos, depois assistentes e após a conqUlsta do 
passaporte para a carreira universitária - concursos de doutoramen
to, livre-docência e cátedra - substitutos hoje e amanhã substituídos 
pelos nossos alunos de hoje, pois acreditamos que a escolaridade pres
supõe o binômio professor-aluno, numa tentativa de compreensão e 
diálogo, que vêzes por outras é conseguido. Acreditamos que êste 
Simpósio responde ao segundo dos objetivos, pois ao ter conheCimen
to da presença do Prof. Aziz Ab'Sáber a êste Simpósio imediata
mente a Escola de Agronomia e o Instituto de Geociências maniles
taram desêjo de ouví-Io em seminário a ser programado com os seus 
técnicos. 

Uma tentativa de prestação de contas: à Sociedade goiana 
pelo que fêz e vem fazendo aos seus filhos, estudantes indígenas e 
alienígenas, no momento acolhendo, hospedando e prestigiando os 
Simposiastas que aqui se encontram procedentes dos mais longín
qüos rincões numa perspectiva goiana. 

Se nos fôsse facultada a montagem de um painel das procedên
cias e vias percorridas pelos Simposiastas, goianos por alguns dias. 
testar-se-ia a vivência da tese de um dos mais credenciados geógra
fos contemporâneos, especialista em frentes pioneiras - o conhecido 
Prof. Pierre Monbeig, abeberando-se no momento na ciclópica obra 
da construção da Transamazônica, e apalavrado para uma das con
ferências finais dêste Simpósio: ao sentir a problemática dos pri
meiros dias desta capital escreveu em artigo então veiculado na edi
ção de 5 de outubro de 1938 do "O Estado de S. Paulo" e reeditado 
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neste número especial de NotíciLlS Bibliográficas e Históricas, edita
do pelo Departamento de História da Universidade Católica de Cam
pinas distribuído aos Simpo:iastas, a tese de que "o bandeirismo não 
morreu" . 

Seriam bandeirantes os Simposiastas? Reflexão que se recomen
da e que eventualmente poderia instrumentar seminários. Quanto a 
nós, goianos e paulistas, sabemos que temos a mesma origem e que 
armados de audácia e ambição, bandeirantes no século XVI 11 ocupa
mos uma área de 300.000 quilômetros que se limita ao Norte desde 
Carmo e Pontal e ao Sul até Santa Cruz. Especificamente em Uoiás 
no século seguinte considerado como ponto de atração dada a sua 
posição geográfica, vieram ter brasileiros de Minas, da Bahia, Per
nambuco, Rio, Piauí, Maranhão, Pará e de outras então províncias, 
trazendo técnicas e trabalhos, gêneros de vida que concorreram pa
ra o surgimento de uma economia regional, que transformou Goiás 
em centro abastecedor das regiões litorâneas. Mais tarde, a cons
trução de sua capital contribuiu decididamente para a construção de 
Brasília fornecendo mão-de-obra e parte do material de construção. 
Estamos informados de que, no momento, em decorrência de fatô
res como produção crescente de energia elétrica e conseqüente atra
ção de capitais e iniciativas industriais, por certo, esta região será 
um nôvo polo do desenvolvimento do caminho da Amazôma. 

Ainda ontem, ao assistirmos o desfile dos escolares de Goiânia, 
chamou-nos a atenção, pelo garbo e precisão, o Colégio Estadual, 
antigamente denominado Liceu de Goiás, fundado em 1847, o se
gundo do Brasil, pelo Barão de Ramalho, de onde saíram goianos 
dos mais ilustres, dentre os quais destacamos um Diretor da então 
Academia de Direito do Largo São Francisco em São Paulo e um 
outro: uma das mais lídimas glórias e expressões da intelectualida
de goiana - Hugo de Carvalho Ramos. autor de um livro de con
tos regionais cuja leitura é uma imposição a todos os que se interes
sam por Goiás. Refirimo-nos a Tropas e boiadas, cuja 5.a echção 
estaria justificada neste ano, precisamente o cincoentenário da morte 
de seu autor - nascido a 21 de maio de 1895 e falecido a 12 de 
maio de 1921 -. Acredito que uma das moções a serem apresen
tadas ao fim dêste Simpósio reivindicará tão justa homenagem. 

Muito mais poderíamos falar desta jovem capital de 38 anos, 
onde tropeçamos com documentos assim: o primeiro cidadão nascido 
e registrado minutos após a instalação do Município, aos 20 de no
vembro de 1938, chama-se: "Goiani Segismundo Roriz" de acôrdo 
com informações veiculadas à página 200 do II volume de Aspectos 
da Cultura Goiana de que foram organizadores os professôres do 



- 83-

Instituto de Ciências Humanas e Letras - Atico Vilasboas da Mota 
e Modesto Gomes - publicação recente do Departamento de {'Ultu
ra da Secretaria da Educação, reside à rua 18 n.O 7, no centro da 
cidade, perto da Praça Cívica.. Eis aí uma indicação para a Profes
sôra Branca Ribeiro que vem caçando depoimentos para o seu Ar
quivo de História viva. 

Finalizando, queremos, ao contrário daqueles que catalogam os 
historiadores como velhos e retrógrados mergulhados na poeira dos 
Arquivos, desvinculados e alienados da realidade, alertar que os his
toriadores constituem uma fôrça em potencial e que através do pêso 
de instituições como a que pretende ser a nossa A.N.P.U.H., pode 
marcar uma época, onde além de avanços tecnológicos que levam 
às conquistas espaciais, ainda persistem o trabalho livre e o trabalho 
escravo. 





DISCURSO DA PROFESSORA ALICE PIFFER CANABRAVA, 

1.a SECRETARIA DA ANPUH. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, prezados Colegas: 

Com a perspectiva de dez anos, neste ambiente festivo de cor
dial acolhida, ao contato amigo e estimulante dos goianos, pareceu
nos o momento propício para falarmos sôbre as atividades da primeira 
década da Associação que as Universidades Federal e Católica de 
Goiás hospedam nesta Semana da Pátria. 

Nos Simpósios anteriores caminhamos pelo sul do país. Pri
meiro em Marília (SP.), onde nasceu a nossa entidade em 1961. Ue
pois, sempre em áreas mais ou menos próximas de seu berço: Curi
tiba (PR.), 1962; Franca (SP.), 1965; Pôrto Alegre IJRS.) 1967 e Cam
pinas (SP.) em 1969. Agora, fincamos nossa bandeira em Goiânia, 
e assim, retomamos o rumo da tradição, a marcha para o Oeste, acom
panhando os caminhos históricos da civilização brasileira. 

Sob certo sentido, Goiás é um protótipo do Brasil atual, arga
massa do velho e do nôvo, de tradição e de renovação, amostragem 
da nossa dinâmica contemporânea na qual o crescimento não alienou 
os marcos culturais do nosso passado. Assim, a Goiás velha, com 
suas venerandas igrejas do século XVIII, suas ruas estreitas, suas 
moradas seculares, coexiste com os arranha-céus de Goiânia, cidade
adolescente que tem apenas anos, e, à pouca distância de Brasília, 
mais jovem ainda, com todo o seu requinte da moderna arquitetura. 
Area ideal para um Simpósio da ANPUH, sociedade científica que se 
propõe o conhecimento do passado, integrada por maioria esmagado
ra de jovens, e organizada segundo os mais avançados modelos que 
distinguem as associações científicas atuais. Este feitio não foi obra 
do acaso. 

A Associação Nacional dos Professôres Universitários de Histó
ria, na sua substância científica e humana, só pode ser compreendida 
como um botão que se desenvolveu da fértil semeadura que significou 
o estabelecimento das Faculdades de Filosofia em nosso país, desde 
os anos 1934-1935, quando se fundaram as de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. Nossa entidade tem suas raízes sociológicas e científicas na 
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inquietação intelectual que, vindo de mais longe no tempo, consubs
tanciou-se na década dos 30, com a fundação dos institutos de ensino 
superior e das Universidade brasileiras. Assim, o advento do ensino 
superior da História em nosso país, com o objetivo de formar histo
riadores e professôres de História, integra-se no anseio de conheci
mento da realidade brasileira, ao qual, sobretudo, a Universidade vi
nha servir. 

O fato de que foram chamad~s a dar sua colaboração professô
res franceses, significava o desêjo de conferir a esta formação o mo
dêlo europeu, especialmente o francês. Sob esta influência desenvol
veu-se a moderna historiografia brasileira, da quai a ANPUH cons
titui uma expressão. Qualificando-a como "moderna", queremos acen
tuar que, lhes dá fôrça e ao mesmo tempo a distingue de outras cor
rentes do pensamento histórico brasileiro, a compreensão metodoló
gica que a situa no centro das ciências do Homem e no universo da 
História Geral. Um movimento intelectual, portanto, que se integra
va naquele que, desde 1929, em França, se expressa nas páginas dos 
Annales. Será, portanto, ao impacto de profundas influências advm
das de setores na liderança da renovação do pensamento histórico no 
mundo, é que se abriu a nova fase do desenvolvimento do estudo da 
História brasileira, à qual se filia o nascimento e o desenvolvimento 
da ANPUH. No que esta "nova História" apresenta de melhor, pre
domina o esfôrço pela busca da interpretação do processo histórico, 
no contexto amplo das ciências do Homem, de modo a distinguir sen
tidos, matrizes, estruturas que o caracterizam, partindo dos elemen
tos empíricos, cuja natureza ampliou-se, além dos documentos, com 
outras fontes identificadas com a marca das atividades humanas. 

Somente à luz dêsse condicionamento intelectual é que podemos 
compreender alguns dos característicos que desde cedo distinguiram a 
atividade associativa dos professôres universitários de História, e que 
lhes conferem um padrão especial entre as agremiações que se dedi
cavam à História, ao tempo de sua cpação em 1961. Na ANPUH, 
por exemplo, seria difícil encontrar lugar para o amadorismo. A figu
ra do amador, que cultivava a História como expressão das belas 
letras, ou com a preocupação de nomes e datas como significativos por 
si próprios, delineava-se na aurora da década dos 60, como sombra 
a desaparecer no passado. A ressonância de seu pensamento Se cir
cunscreve cada vez mais a círculos cada vez mais estreitos. A nova 
sociedade de História, com aquêle impulso de afirmação que é uma 
fôrça dos jovens, atribuiu-se como objetivos seus, o aperfeiçoamento 
do ensino da História em nível superior, a pesquisa e a divulgação dos 
assuntos com respeito à História, a defesa das fontes e manifestações 
culturais de interêsse para êsses estudos. Tais objetivos, contudo, são 
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considerados numa dimensão específica - é tarefa dos profcssõres 
universitários de História, o que os coloca num contexto social e cie,}
tífico inteiramente nôvo. 

A entidade cresceu ao longo da década, irradiou-se pela maio
ria das unidades da federação brasileira, ganhou o consenso dos que 
se dedicavam à pesquisa e ao ensino da História nas Universidades. 
Assim aconteceu porque não brotava por acaso, mas vinha ao encou
tro de fôrças de expressão da coletividade brasileira, "Quantas espe
ranças alimenta em nós está nova sociedade", escrevia Mana Clara 
Rezende Constantino, de Marília, em carta à Secretaria em outuhro 
de 1961. 

Nossa entidade fundou-se e organizou-se, portanto, sob o mtluxo 
do exercício profissional da História, nas Universidades brasileiras, 
movimento, aliás, paralelo ao que se verificou com referência a ou
tras sociedades científicas de nosso país, Seu sôpro de vida. seu sô
pro de inspiração vem das Universidades e nestas, mais especialmen
te, das Faculdades de Filosofia, no seu grande papel de centro, por 
('xcelência, do desenvolvimento do ensino e da pesquisa de História 
em nível superior. 

Dada esta vinculação de natureza fundamental, as crises de cres
cimento das nossas Universidades repercutiam imediatamente em noS
sa confraria. A revisão dos estatutos, na agenda dos nossos trabalhos, 
reflete o crescimento da Associação e a necessidade de mudanças. Ins
talou-se a ANPUH em Marília, em 1961, com 93 sócios fundadores, 
com a aprovação da histórica moção apresentada pelo professor José 
Roberto do Amaral Lapa, no sentido da criação de uma entidade que 
pudesse congregar os professôres universitários de História, Regis
trados seus estatutos em junho de 1962, em São Paulo, no Cartório 
de Registro de Títulos e Documentos do 3.0 Ofício, tínhamos diante 
de nós, como 1.0 Secretário, a tarefa de fazê-la crescer dentro do país. 
Para isso, impunha despertar numa grande maioria de professôres, 
uma consciência associativa, de modo a fomentar a criação e manu
tenção dos Núcleos Regionais da entidade, nos Estados, Este foi um 
trabalho paciente e pertinaz que envolveu tôda a década e está pres
tes a se concluir. 

Primeiramente, logo em 1962, instalaram-se os Núcleos nos Es
tados onde contávamos com sócios fundadores, ou seja, os nove bS
tados pioneiros - Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Mina!) 
Gerais, Guanabara, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. 
Em 1963 criam-se os Núcleos dos Estados do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo. Decorreram, depois disso, quatro anos de interreg-
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1'1.0, durante os quais em momento algum esmoreceu o empênho para 
fazer presente em tôdas as Faculdades de Filosofia do país, os elos 
associativos entre seus professôres de História que nossas cartas e cir
culares representavam. Em agôsto de 1967 instalaram-se os núcleos 
da Paraíba e de Santa Catarina e em 1969 o de Sergipe. Os Núcleos 
de Brasília e do Amazonas datam respectivamente de 1970 e 1971. 
Temos razões para acreditar que em futurb próximo serão fundados 
os do Ceará, Pará e Alagoas. Quanto aos Estados do Maranhão, PIauí 
e Mato Grosso, a integração na ANPUH, por seus Núcleos Regio
nais, talvez demore um pouco mais. Nossa entidade, portanto, me
rece, de fato, a nova designação a que se propõe, Associação Nacio
nal dos Professôres Universitários de História, porque se tornou uma 
entidade de âmbito nacional. A nova sigla - ANPUH - vem co
roar dez anos de presença persistente junto aos professôres de His
tória nos Estados para entusiasmá-los, para impregná-los daquela es
sência que em 1961 se chamou de "o espírito de Marília", e que pode
ríamos interpretar como o espírito de fecunda atividade associativa, 
de um diálogo promissor, entre os professôres universitários de His
tória. 

A vinculação processou-se através das capitais, que se tornaram 
a sede dos Núcleos e, portanto, tenderam a centralizar a: participação 
administrativa ou científica, que se de certo modo, circunscreveu-se aos 
professôres das capitais. Fenômeno normal, pois nas capitais se ha
viam criado as primeiras Faculdades de Filosofia. No decorrer da 
década, contudo, numerosas Faculdades instalaram-se no interior dos 
Estados; centenas de novos professôres de História foram recruta
dos e uma buliçosa multidão de jovens freqüenta hoje centenas de 
novas classes de História. Este crescimento físico e intelectual não 
apenas faz pressão nos quadros da estrutura universitária, mas pres
siona também a organização da nossa entidade. Pedidos e mais pe
didos de informação, de ingresso na entidade, e múltiplas vozes res
soam argüindo participação efetiva nas atividades dos Núcleos Re
gionais, ou reivindicações no sentido de uma atividade administrativa 
e científica regular e mais ampla por parte dêles. E' uma demonstra
ção de crescimento que reclama ajustamento estrutural da nossa en
tidade, e que se revela também como tomada de consciência quanto 
ao papel que pode e deve desempenhar a ANPUH, por intermédio de 
seus representantes e dos seus Núcleos, no desenvolvimento do en
sino e da pesquisa históricas, assim como na preservação do acervo 
cultural, de valor histórico, disseminado por todo o país. 

Esta participação ativa, e não meramente formal, da grande maio
ria dos professôres de História, dos institutos superiores do país, é 
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uma imposição do nosso desenvolvimento como orgao associativo e 
deverá colocar-se como um dos objetivos fundamentais da nossa en
tidade a ser intensificado nos próximos anos. Contamos agora com 
cêrca de mil professôres registrados em nosso fichário, que recebem 
regularmente nossas circulares, número que deverá duplicar na dé
cada em curso. Este é o grande patrimônio da ANPUH, o professor 
de História, o consciente professor de História de todos os institutos 
superiores do país, das capitais até as mais remotas cidades de seu 
território. Do mesmo modo o estudante de História e o professor se
cundário de História os quais, na qualidade de observadores, são 
atraídos aos nossos certames pela curiosidade intelectual. 

No plano tangível das realizações científicas estão os A nais. A 
série completa, relativa aos nossos simpósios, abre-se com o volume 
dedicado aos trabalhos de Marília (1961), publicado em 1962, e al
cança os dois esplêndidos volumes que se publicaram recentemente, 
com os trabalhos do V Simpósio realizado em Campinas (1969). Ao 
todo temos 3.250 páginas impressas, rigorosamente em dia com o 
ritmo dos nossos certames, graças à infatigável diligência e despren
dimento do Presidente da nossa entidade. Esses volumes, por si sós, 
consagram a atividade da ANPUH. Deram publicidade a 135 co
municações comentadas e aprovadas em nossos simpósios, juntamente 
com a defesa de seus autores. Dessas, cêrca de 70 têm por objeto a 
análise de fatos históricos; 19 trataram de problemas de didática ou 
metodologia da História e cêrca de 46 ocuparam-se em arrolar as fon
tes primárias. Ainda que heterogênea em sua fôrça interpretativa ou 
como expressão da História factual, esta contribuição revela o esfôrço 
paulatino, crescente à medida que decorre o tempo, para conferir ã 
nossa Associação seu status científico. 

A História local e regional do Brasil, objeto de 32 comunicações, 
a que se juntam mais os 46 trabalhos dedicados ao levantamento das 
fontes primárias, parece captar o interêsse do maior número. Sem 
dúvida, a História regional c local, do Brasil, continuará ainda a se 
manter, nos próximos dez anos, como o veio mais fecundo a ser inten
samente explorado pelos professôres em suas comunicações aos Sim
pósios. Para numerosos professôres representa o setor que oferece 
maiores possibilidades de exploração documental, como também a 
mais próxima, a mais accessívcl. E' também um caminho certo, mo
desto muitas vêzes, mas de grande conteúdo formativo, seja pela inti
midade com os materiais originais, seja pela oportunidade de observa
ção dos fenômenos históricos em microcosmo, mais fàcilmente redu
tíveis à análise e à compreensão. 
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Seria longo demais, observar outra linha de realizações, atravês 
dos anseios e reivindicações da ANPUH, por meio da visão suscinta 
das numerosas moções e propostas que estão insertas nos Anais. Ape
nas fazemos questão de rl!gistrar neste momento, que várias medidas 
fundamentais para o ensino, para o aperfeiçoamento dos currículos das 
Faculdades de Filosofia, foram propostas e defendidas primeiramente 
em nossas assembléias gerais. Assim aconteCeu com os cursos de pós
graduação, reclamados desde 1961, na circunstància da fundação da 
nossa entidade, e que ora se expandem com tanto êxito, em algumas 
Faculdades do país, enquadrados em normas legais. A individualiza
ção de várias disciplinas do currículo, como a História Antiga e a His
tória Medieval, a criação de outras, como a de Introdução aos Estu
dos Históricos. A reivindicação, desde o 1.0 Simpósio, dos privilê
gios a serem reservados aos professôres de História, portadores de di
plomas das Faculdades de Filosofia, para o exercício profissional em 
determinadas áreas, entre as quais sobressaía, como de sobrevivência 
vital, o ensino de História nas escolas secundárias. Hoje, trinta anos 
anos após a diplomação da primeira turma da Faculdade de Filosofia, 
êste reconhecimento constitui norma legal e nos parece óbvio, mas 
poucos se lembram de que exigiu contínua vigilância, muitas renún
cias, reiterados apelos. Ainda nos mantemos em trincheira, quanto 
à reserva de algumas funções junto aos Arquivos e Museus, para as 
quais impõe-se a formação específica no campo das ciências históri
cas, ou pelo menos, no das ciências sociais. 

Nunca poderíamos omitir, entre as grandes realizações da 
ANPUH, entre os resultados de conseqüéncias mais transcendentes, 
ainda que menos passíveis de avaliação concreta, o fecur.do congra
çamento realizado entre as centenas de membros da numerosa famí
lia de professôres universitários de História. Lembramos que, na mo
ção N.o 1 do Simpósio de Marília, que é o\registro de nascimento da 
APUH, ou melhor, da ANPUH, é a necessidade de luta contra o iso
lamento do historiador, a urgência do diálogo para o cientista, que 
justifica a criação da entidade que devia congregar os professôres uni
versitários de História. A colaboração entre as Faculdades de Filoso
fia, seja através de cursos de especialização que/deveriam oferecer, co
mo através do conhecimento do acervo de suas bibliotecas, parecia, 
já em 1961, como uma das preocupações que deviam ser discutidas 
e sugeridas as normas, nos certames futuros da ANPUH. Mais ain
da: ao longo da nossa trajetória de simpósios bi-anuais, ficamos co
nhecendo um pouco mais do nosso Brasil, um pouco mais de nossO 
povo, da nossa cultura. Fomos levados a sentir, de modo mais con
creto, o imenso legado do patrimônio do passado. 
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Aqui estamos, mais uma vez, brasileiros de vários Estados, pro
fessôres e estudantes de História de longínqüas cidades, reurudos neste 
VI Simpósio promovido pela nOf,sa Associação, irmanados no laço 
imperecível da atividade do espírito, no cumprimento do preceito que 
inspirou os fundamentos do nosso convívio como membros de uma 
entidade científica. 

Esperamos que o diálogo seja fecundo de modo a multiplicar as 
formas de entendimento dentro da nossa grande família de professô
res e estudantes dos cursos de História, e elevar o nível da ciência 
que cultuamos. 





IV. - COMUNICAÇÕES. 

(Trabalho livre e trabalho escravo). 





ALGUMAS CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA 
ESCRAVIDÃO EM ROMA: O PROBLEMA 

DOS LIBERTOS (*). 

EUR[PEDES SIMOES DE PAULA. 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo. 

INTRODUÇÃO. 

Quando da escôlha do tema para o VI Simpósio Nacional dos 
Professôres Universitários de História, logo nos ocorreu a idéia de 
abordar o problema da escravidão em Roma. Retletindo sôbre a am
plitude do campo a ser pesquisado e as limitações de uma comuni
cação a curto prazo, resolvemos dar uma ênfase especial ao status 
do liberto e tentar, dentro das nossas limitações de professor de His
tória Antiga - tendo apenas as fontes impressas ao seu dispor -
mostrar o papel que êles desempenharam no Império Romano, onde 
podemos dizer que, em certo momento, dirigiram tôda a sua política 
externa e interna, especialmente durante o Alto Império (44 a. C.-
180 d. C.). Quisemos também chamar a atenção para a grande quan
tidade de escravos que foram introduzidos na Península Itálica, e em 
todo o Império, como conseqüência das guerras levadas a cabo por 
Roma e que culminaram com o domínio de tôda a bacia do Mare 
Nostrum e de extensas regiões no Ocidente e no Oriente. Essa imen
sa massa de escravos acabou fundindo-se na população existente e, 
sem dúvida alguma, transformou a etnia dos habitantes de Roma, da 
Itália e das Províncias. 

Houve, de acôrdo com os textos que consultamos, grande núme
ro de alforrias e os filhos dos libertos, homens livres, galgaram altos 
postos em tôda a administração e no exército romano. 

(*). - Comunicação apresentada na 1 (l 
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Esses são os principais aspectos que procuraremos ressaltar no 
nosso modesto trabalho, em que analisamos o que nos foi possível en
contrar no levantamento bibliográfico que fizemos, procurando, toda
via, sempre pôr em evidência os textos dos historiadores contemporâ
neos, não só romanos como também gregos. Insistimos que, como 
tal, procuramos trazer à reflexão comum de todos os simposiastas 
as citações que interessam ao nosso assunto, sem a mínima pretensão 
de apresentar uma comunicação inteiramente original, o que, como é 
óbvio, seria extremamente difícil realizar no Brasil. 

* 
* * 

I. - A ESCRA VIDAO EM ROMA. 

O problema da escravidão em Roma parece constituir um dos 
mais apaixonantes da sua história, pois, através dêle podemos tentar 
acompanhar a evolução da sociedade romana, inicialmente apoiada 
no trabalho livre, no esfôrço dos seus próprios cidadãos, para depois 
ir, paulatinamente, em conseqüência de guerras e da expansão do 
seu domínio caminhar para um período completamente diferente, em 
que o trabalho livre torna-se a exceção. Ocasião em que o comércio 
dos escravos tornou-se um dos mais rendosos da economia romana. 
Na falta da guerra e da pirataria, Roma abastecia-se dêles regular
mente nos mercados de escravos. Fechada dentro do Mare Nostrum 
e rodeada por um círculo de povos que ela considerava bárbaros, Ro
ma mantinha contacto com certas cidades e régulos bem caracteriza
dos que vendiam seus prisioneiros de guerra e, em sendo necessário, 
os seus próprios súditos. Da Gália, da Germânia, da Cítia, iam con
tinuamente para o litoral mediterrâneo contínuas caravanas de bárba
ros acorrentados, conduzidos quase sempre por mercadores de Mar
selha, Panticapéia, Fanagoréia e Dioscuriade. Mesmo os longínqüos 
bretões contribuiam para aumentar essa imensa corrente humana que 
fluia para o Sul. Uma prova do que afirmamos está no fato de que 
antes das legiões atingirem a Germânia, já havia germanos entre os 
gladiadores. Algumas moedas, algumas braças de 
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Egito forneciam os negros (vide Fig. 1); Alexandria os gramáticos; os 
mercados de Sidon e de Chipre, os asiáticos dóceis e inteligentes, mas 
corrompidos: serviam principalmente para os serviços domésticos; a 
Grécia, terra da beleza e de harmonia, rapazes e moças, igualmente 
belos e inteligentes; o Epiro e a Itália contavam com os bons pastores; 

Fig. 1. - Um 
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a Germânia, a Gália e a Trácia forneciam os gladiadores (vide Fig. 2); 
a Capadócia só podia dar os seus estúpidos, mas vigorosos trabalhado
res para o campo. Os espanhóis, já nessa época, tinham a fama de 
serem dificilmente escravizados e muitas vêzes deixavam-se levar ao 
assassínio e ao suicídio. Os povos vencidos, todo o mundo bárbaro, 
estava representado nos ergástulos da Itália. Tanto era isso verdade 
que Espártaco na sua guerra (73-71 a. C.) pôde dividir seus compa
nheiros de luta em nações (gauleses, trácios, germanos). Na Sicília os 

Fig. 2. - Gladiador trácio (Apud Duruy, op. cit., lI, 381). 

asiáticos, principalmente os sírios, soiam ser os mais numerosos. Es
tes eram geralmente devedores insolváveis, gente arruinada ou pec;
soas vendidas pelos seus pais, ou seus príncipes, em pagamento do 
impôsto devido a Roma. Chegou a existir também casos de homens 
que se entregavam expontâneamente à escravidão para salvar suas fa
mílias da ruína. As crianças abandonadas eram propriedade de quem 
as tivesse encontrado e criado. Isso sem falar 
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XXI. - Adquiria muitos escravos, comprando-os de prefe
rência entre os prisioneiros, os mais moços, os que podiam ser sus
cetíveis de aprendizagem e de educação; como os pequenos cães 
ou potros (2) . 

... "Vendo que os flagelos endêmicos e perpétuos de Roma 
eram os incêndios e o desmoronamento de imóveis, causados pelo 
pêso e pelo número de andares superpostos, comprava escravos 
arquitetos e pedreiros. Como tinha mais de 500, adquiria (para 
reconstruir) os edifícios incendiados e as casas circunvizinhas, 
cujos proprietários, instigados pelo mêdo e a incerteza, as ven
diam por preço vil ... Ainda que possuidor de muitas minas de 
prata, de terras de grande rendimento e de pessoal para traba
lhá-las, pode-se crer, em comparação como valor dos seus escra
vos: tanto êle os tinha e de alta qualidade; leitores, secretários, 
ourives, intendentes, copeiros! ~le próprio presidia a sua formação 
com um atento cuidado e os instruia, pensando que era sobretu
do obrigação do senhor ocupar-se dos seus servidores, instrumen
tos animados dos utensílios da casa (3). 

Tais anomalias são compreensíveis, se levarmos em conta que 
os juros do dinheiro nas províncias atingiam até 48 % e que os pu
blicanos, encarregados de percepção dos impostos, cometeram exa
ções insuportáveis. Os escravos tinham grande valor e, por isso, p0-
pulações inteiras foram vendidas para liberarem cidades e provín
cias, do tributo que deviam a Roma. Isso explica a resposta que o 
rei da Bitínia, Nicomedes, deu a Mário quando êste lhe pediu ajuda: 

"Vossos publicanos só nos deixaram crianças e velhos" (4). 

Assim, se acumularam nas casas e nas villae (5) imensas mul
tidões de escravos. Catão de útica, célebre pela sua simpliCIdade, 
tinha pelo menos 15 escravos para servi-lo no campo (6). Damófi
lo, um obscuro proprietário da Sicília possuia 400 (7) e os merca-

(2). - Plutarco, Catão mai., XXII, in "Vidas paralelas", traducão de 
Bemard Latzarus, tomo I. Paris. Blitions Gamier FreTes, 1951, pág. 274. 

(3). - Plutarco, Crasso, lI, in "Vidas paralelas", tomo 11. Paris. ~ditions 
Gamier Freres, 1951, págs. 42-43. 

( 4). - Diodoro, frag do livro XXXVI, 5. 
(5). - Vide o nosso artigo, As origens do latifúlldio: da "villa" romana 

aos engenhos e fazendas do Brasil Colonial, in "Revista de História" nQ 84, vo
lume XLI, 1970, págs. 289-305. 

(6). - Plutarco, Catão. Apud Duruy, Histoire des romains depuis les 
temps les plus 
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dores romanos estabelecidos em Utica (8), Crassus - um liberto de 
Pompeu - Demetrius, possuiam escravos suficientes para organiza
rem um exército (9). Pompeu recrutou 300 cavaleiros - a cavala
ria foi o ponto vulnerável das legiões romanas. Sabe-se que os pas
tores e a familia de César era tão numerosa que mais de uma vez 
o Senado tremeu de mêdo. Claudius Isidorus queixava-se de que as 
Guerras Civis só lhe tinham deixado 4.116 escravos. M. Aemilius 
Scaurus - genro de Sila - tinha 8.000. Ateneu dá a cifra de 20.000 
escravos para certos particulares em Roma (10). Mesmo os inimi
gos de Roma possuiam e<cravos. César informa que Orgetorix, che
fe dos helvécios, possuia 10.000 (11). 

Quanto à questão do número de escravos, Ateneu dá cifras su
postamente exageradas, sobretudo para Egina. Estrabão também re
fere-se a Delos e o que ê1e diz não deve ser tomado ao pé da letra. 
Parece que Estrabão está certo quando diz simplesmente: 

". .. o que encoraja os piratas a raptar as pessoas livres é 
que êles não encontravam em Delos local para um rico e consi
derâvel mercado, capaz de receber e expedir num mesmo dia mi
lhares de escravos" (12). 

Mas Sêneca (13), Plínio-o-antigo (14), Plutarco e outros expli
cam da mesma maneira o assunto. Aliás, o fato de ter hav1do a con
centração das propriedades, os latifúndios (15), em poucas mãos, te
ve como conseqüência lógica: a concentração também dos instru
mentos de trabalhos, isto é, dos escravos. Por outro lado, os ricos eram 
poucos e a classe média fôra destruída pelas guerras constantes. Curio
samente, houve uma emigração de romanos e italianos para as pro
víncias - sob a forma de legionários e de funcionários, que depois 
do seu tempo de serviço muitas vêzes ficavam onde tinham servido 
tanto tempo e quase sempre constituído famílias ou adquirido bens. 
Esse vácuo era preenchido pelos provincianos e pelos escravos. 

(8). - Plutarco, Catão-o-jovem, LVIII, in "Vidas paralelas", tomo 111, 
pâgs. 91-92. 

(9). - Duruy, op. cit., 11, 381. 
(10). - Plutarco, Crasso; Suetônio, lu/.; Sêneca, De Tranq., 8; Plínio-o

-antigo, História Natural, Tradução de Jean Beaujeu e E. Ernout. Paris. Les 
BeIles Lettres. 1950, XXXIII, 47. 

(11). - César, A Guerra das Gálias, I, 4. Tradução de L. -A. Cons-
tans. Paris. Les BeIles Letres. 1937. Tomo I, pâg. S. 

(12). - Estrabão, Livro XIV, p. 166. 
(13). - Sêneca, De Clementia, I, 25. 
(14). - PIínio-o-antigo, História Natural, XXXIII, 6. 
(15). - Cf. o nosso artigo, As origens do latifúndio: da "villa" romana 

aos engenhos e fazendas do Brasil Colonial, in "Revista de História" nQ 84, 
1970, pâgs. 289-305. 
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• 
1. - O tratamento dispensado aos escravos. 

Para reduzir-se um homem livre à escravidão era preciso uma 
pressão muito forte. Daí decorre a dureza do tratamento impôsto 
ao escravo e à criação de uma espécie de "código negro" da Anti
güidade 116). Por isso Aristóteles recomendava: 

.... , nenhum repouso para o escravo" (17). 

Fig. 3. - Escravo espancado (Apud Duruy, op, cit" lI, 384), 

(16). - Juste Lipse, de Cruce; Laurentius, de Tormentis; em Plauto, Mil. 
glorios., lI, IV, 19, 20, um escravo diz: "ibi mei sunt majores siti, pater, avos, 
proavos, abavos". 
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Na Itália só haviam 10 dias de festas e repouso para os escra
vos e Dionísio de Halicarnasso (18) ainda achava que eram muitos 
para que êles se tornassem dóceis. Mais tarde, Columela (19) con
tava 45 dias de festas ou de chuva, por conséguinte de repouso for
çado, para aquêles que trabalhavam fora dé casa. Mas muitos se
nhores, como por exemplo Catão, sabiam utilizar êsses dias de re
pouso. No comêço do 111 século a. D. Tertuliano (20) dizia que os 
pagãos não tinham os 50 dias de alegria (os domingos) d(\s cristãos. 

"Que êle durma no trabalho, êle não precisa pensar". 

Outros para mantê-los submissos pela fome, apenas os alimen
tavam com espantosa frugalidade e parcimônia: 

" . .. não tomem, diziam os sabidos, escravos oriundos de 
uma nação livre, êles são terríveis; tenha poucos do mesmo po
vo, porque podem se entenderem entre si, porque tantos escravos, 
quantos inimigos; fale com êles por monossílabos, para mantê-los 
em respeito; trate-os como animais ferozes, e tornem suas almas 
vinte vêzes mais escravas à fôrça de golpes de azorrague" (21). 

Os escravos eram chamados também de "raças femidas" (22) 
por serem marcados a ferro, como o gado. O senhor tinha o direito 
de vida e morte sôbre o escravo. Gaio (23) diZIa: 

"Os escravos são submetidos ao poder dos seus senhores. 
Essa espécie de poder, na verdade, é oriundo do direito das gen
tes; porque podemos observar que de uma maneira geral entre 
todos os povos o senhor tem sôbre os seus escravos o poder de 
vida e de morte e tudo que êste obtém, cabe ao senhor". 

Por um pequeno delito, por um capricho do senhor, o escravo 
podia morrer de pancadas (vide figo 3) ou ser crucIficado - costu
me romano e não judeu - esmagado entre duas pedras ou ainda 
abandonado na terra nua com os pés, mãos, o nariz e os lábios cor
tados, ou suspenso no ar por quatro grampos de ferro pala ser de-

(18). - Dionísio de Halicarnasso, IV, 14. 
(19). - Columela, 11, 12, 9. 
(20). - Tertuliano, De Idola, 14. 
(21). - Totidem hostes esse quot servos (Sêneca, Epistolas, 47). Omnis 

herus servus monosyllabus (Erasmo, Adágios, 2393). Platão e Aristóteles insis
tem sôbre o perigo de se ter escravos Õ"Óq>VÀOL, Õ"Óq>VÀOL, õ"Óq>OOVOL na-':Qlõi-.:a 
Ià.ÀÀlÍÀoov. Apud Duruy, op. cit., 11, 383. 

(23). - Gaio, Institutas, Tradução de Julien Reinach. Paris. Les Belles 
Lettres. 1950, 
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vorado vivo pelas aves de rapina. Se, para vingar os longos tormen
tos, um escravo matava o seu senhor, todos os seus companheiros de 
servidão morriam torturados. Caso não fôssem cúmpl1ces, eram co
niventes pela intenção e sempre eram culpados por não terem delen
dido o seu senhor. Polião, favorito de Augusto, fazia lançar vivos 
os seus escravos às moréias (24). O próprio Augusto (25) mandou 
crucificar um dos seus intendentes que havia morto e comido uma 
cordoniz do seu couto de caça. Todo êsse terror, alegavam, era ne
cessário para manter os imensos rebanhos de escravos em obediên
cia, mas, mesmo assim, e a história o registra, houve tremendas re
voI tas servis, sendo a mais conhecida a de Espártaco \"'73-71 a. C.). 

Fig. 4. - Açoito do lorarius (Apud Duruy, op. cit., 11, 384). 

Numa tentativa, compreensível, de escapar a essas torturas, às 
prisões subterrâneas (26), ao chicote sempre erguido do lorarius (fei
tor) (vide figo 4), o escravo rebelde fugia para as montanhas, logo 
era perseguido e caçado como se fôsse um animal selvagem. Era 
fàcilmente reconhecido pela sua cabeça raspada, costas cobertas de 
cicatrizes, pés cheios de estrepes e marcas de ferro em brasa na tes
ta, com o nome do seu senhor. Se poupado - pois representava 
um capital, se bem que de pouca valia, mas que devia dar rendimen-

(24). - Suetônio, De Ira, m, 40. 
(25). - Plutarco, Apophth. Rom., 20. 
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tos - era enviado às minas ou ao moinho, de onde só saía morto. 
Diodoro (27) afirma: 

"Aí não havia repouso, nem misericórdia; homens doentes, 
ou mutilados, mulheres, velhos, todos, à fôrça de pancadas, tra
balhavam até que caíssem exgotados". 

Apuleio (28) também dá o seu testemunho ao descrever o que 
era o regime de trabalho num moinho de trigo ou de outro qualquer 
cereal: 

"Grande Deus! que população raquítica, de pele lívida e 
marcada por golpes de chicote! Todos têm uma letra na testa, 
um anel no pé, cabelos raspados de um lado, sem vestes. Nada 
de mais repelente para se ver do que êsses espectros de pálpe
bras corroídas pelo vapor dágua quente e fumaça". 

Com essas condições de vida, o suicídio e a fuga eram tão co
muns que não se permitiam ações redibitórias em juizo aos compra
dores de escravos que, ao adquirí-Ios, eram sempre avisados de que 
essas ações não teriam razão de ser quando os mesmos já tivessem 
fugido ou querido se matar pelo menos uma vez (29). 

Dolorosamente o escravo não tinha sequer um nome. Seu pe
cúlio - se conseguisse ajuntar alguma coisa - ganho em detrimen
to do seu repomo ou de sua alimentação, podia ser tomado pelo 
seu senhor (30). Não tinha mulher, nem filhos, porque se acasalava 
ao acaso (31) e as crianças pertenciam ao senhor da mãe, por apli
cação da propriedade dos animais (32). Em direito. entretanto, o 
escravo não era uma coisa, mas uma pessoa (alieni juris)! Quando 
se tornava doente, velho, era transportado para o templo de Esculá
pio para que sarasse ou morresse, pois isso só aos deuses cabIam 
decidir. 

• 
2. - A origem dos escravos. 

Na época dos costumes simples e frugais, Roma contava com 
muito poucos escravos. A necessidade dêies foi crescendo com o 

(27). - Diodoro, m, 12. 
(28). - Apud Duruy, 11, 384. 
(29). - Digesto, XXXI, 1. 
(30). - Digesto, XXI, 2, 3, 5. Vide o monólogo de Dave no comêço do 

Phormion de Terêncio. Apud Duruy, op. cit., 11, 384. 
(31). - Plauto, no prólogo de Casina diz que em Atenas, em Cartago e 

na Apúlia, es escravos podiam se casar, "mas com grande dificuldade. O casa
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luxo e a expansão romana pela Itália e pelo Mediterrâneo, que cada 
vez mais exigiam mão-de-obra, maior número de escravos (33). 

A guerra abasteceu abmptamente todos os mercados, pois o pri
sioneiro era escravo de direito (ex jure gentium). Paulo Emílio, Sem
prônio Graco e Emiliano venderam como escravos os seus prisio
neiros de guerra. Mais tarde, Mário entregou aos leiloeiros 140.000 
cimbros e teutões. Numa única cidade, Cícero (34) obteve em três 
dias pela venda de prisioneiros uma grande soma. Plínio-o-antigo 
(35) e Plutarco (36) informam que muitas vêzes as guerras entre ci
dades terminavam pela venda em massa da população dos vencidos. 
Sicione vendeu assim todos os habitantes de Pelena; Esparta os de 
Eléia; Atenas os de CaIcis; Tebas os de Platéia; Alexandre os de 
Tebas; Demétrio os de Mantinéia; Roma, enfim, os de Cápua, de 
Numância, de Cartago, de Corinto e de muitos centros urbanos (37). 

Em tempo de paz fazia-se o tráfico de escravos, não só pelos 
piratas que infestavam os mares, como lembramos, mas também por 
intermédio das legiões e dos cônsules. Popílio Laenas escravizou 
10.000 statielles (habitantes de Aguas Staciellas) e Cássio fêz o mes
mo com milhares de camponeses (38). A posse eqüivalia a um tí
tulo; a violência assegurava o direito. As mulheres, as crianças e os 
homens eram raptados nas cidades e nas estradas (39). Fato que 
serviu de argumento para muits comédias. f udo por que'! Porque 
o homem era o p-dncipal meio de troca, o produto que maIS rendia, 
a sua venda estava sempre assegurada e a aquisição era fácil. O 
homem era, pois, mercadoria de alto valor. 

A História registra que ilustres personagens caíram em escra
vidão: Platão, Diógenes, Terêncio. Acrescentamos "F'edon, o ami-

(32). - Dellart, Droit privé des Romains, pág. 151. Apud Duruy, op. 
cit., 11, 384. 

(33). - Vide para se ter uma visão geral do problema da escravidão em 
Roma o livro de A. -J. Festugiere e P. Fabre, Il mondo greco-romano ai tempo 
di Gesu Cristo. Tradução de Mario Schiro. Società Editrice Internaionale. 
Torino. 1955. VII + 359 pp., e ainda o de W. W. Buckland, The Roman 
Law of Slavery: the condition of the Slave in Priva te Law from Augustus to 
I ustinian. Cambridge U niversity Press. N ew Y ork. 1970. XIV + 735 pp, e 
ainda L.-A. Gaffre, La loi d'amour. VI, Les restaurations sociales. De ['escla
ve a l'ouvrier. Paris. A. Tralin, Éditeur. 1912. IX + 276 pp. 

(34). - Cícero, Ad Att., V, 20. 
(35). - Plínio-o-antigo, História Natural, VIII, 27. 
(36). - Plutarco, César, XIX, in "Vidas Paralelas", tomo 4, págs. 230-232. 
(37). - Paulo, 
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go de Sócrates e fundador da escola de Eléia, Esopo, Pedro Andro
niais. Gnifon, o mestre de Cícero; C. MeliC'so, o criador da biblio
teca Octaviana e a maioria dos gramáticos ilustres citados por Sue
tônio. 

O direito romano não reconhecia mais a quem a violência ti
nha roubado a liberdade; permanecia a seus olhos, mesmo após a 
alforria, marcado com uma mancha indelé~el e, se queria recobrar 
os seus direitos, devia entrar sem ser visto pela porta do impluvium, 
para permitir à lei aceitar a excusa da ausência (40). 

Os dois oráculos da sabedoria na Antigüidade: Cícero e Aris
tóteles desprezavam os escravos. O primeiro dizia que o escravo 
era um mal e por isso defendia a autoridade do senhor, e assim a 
definia: 

"Domini servos ita fatigant, ut optima pars animi, id est sa
pientiae, (fatigat) ejusdem animi vitiosas imbecillasque partes, 
ut libidines, ut iracundias, ut pertubationes caeteras" (41). 

Aristóteles escrevia: 

"E' evidente que alguns são naturalmente livres e outros na
turalmente escravos, e que, para êstes últimos, a escravidão é 
tão útil quanto justa" (42). 

Se Platão aceitava a escravidão como um fato consumado, pelo 
menos êle não a justificava. Na sua República ideal não havia es
cravos, mas nas suas Leis, êle é implacável para com os mesmos. In
felizmente, essa teoria aviltava o trabalho separando-o da mteligên
cia e da liberdade; lançava na ociosidade e nas revoluções o pobre 
de condição livre e fazia do escravo um instrumento, uma máquina 
em face do homem (43). 

O mesmo desprêzo que nas cidades o cidadão sentia pelo es
cravo; os povos guerreiros - principalmente os nômades - tinham 
pelos povos trabalhadores - sobretudo os camponeses sedentános. 
O Mundo Antigo, sem o direito das gentes e sem pohtica, uma dIre
triz, aparecia como uma arena sangrenta onde os vencidos foram tô
das as nações industriosas. Atenas caiu sob os golpes de Esparta; 
Mileto e Pocéia pereceram nas mãos dos persas; TIro toi destruída 

( 40). - Era o direito de volta secreta, D igesto, XLIX, 15; F est., s. v. 
Postliminum,' Plutarco, Quaest. Rom., S. Apud Duruy, op. cit., 11, 380. 

(41). - Santo Agostinho, Contra lulianum Pelagianum, IV, 12, 61. 
(42). - Aristóteles, Política, I, 1, 4. 
(43). - A [ex Aquilia não fazia nenhuma distinção entre o animal e o 

escravo: aquêle que mata um boi de trabalho ou escravo sofre uma composi
ção igual ao preço mais elevado que o animal e homem tinham alcançado no 
ano (Gaius, IH, § 40. 
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por Alexandre; Tarento, Siracusa e a maior de tôdas, Cartago, fo
ram dominadas por Roma. A razão nos parece simp1es: essas cIda
des tinham transformado os seus cidadãos em ricos voluptuosos ou 
em artesãos tímidos; tiveram que confiar a sua fortuna a mercená
rios que não podiam resistir às tropas nacionais dos povos guerrei
ros. Deveriam ver por tôda a parte a indústria ligada à fraqueza, daí 
um supremo desdém pelo exercício das artes úteis, e, entre elas, o 
mais pobre resignava-se dificilmente em procurar socôrro contra a 
miséria. Os escravos e· os libertos tiveram durante muito tempo as 
penas, mas também obtiveram o lucro dos seus trabalhos (44). 

Mas, curiosamente, alguns povos antigos não posswam escra
vos: é o caso dos lócrios que não conhec1am a escravatura domés
tica (45). 

* 

3. - O escravo dentro da sociedade romana. 

Os escravos, no sentido estricto da palavra, não faziam parte 
da sociedade romana: eram, entretanto, os que executavam serviços 
indispensáveis, como membros da familia urbana ou da familia rus
tica; nas cidades não ficavam confinados em serviços domésticos de 
limpeza, copa e cozinha: atuavam como mensageiros ou atendentes 
nas viagens; escravos educados eram empregados como secretários, 
copistas, bibliotecários, paedagogi para as crianças, ou como médi
cos. Capitalistas que possuíam mansões magníficas, às vêzes tinham 
equipes de escravos para produzir material que rendia bastante, in
dependentemente de trocas, enquanto parte do trabalho seMI era uti
lizado em olarias, onde fabricavam tijolos, cerâmica e complementos 
metálicos. As guerras, como dissemos, eram a fonte mais fácil para 
a obtenção de escravos: uma simples vitória de César rendeu 53.00U 
cativos negociáveis ... 

Raptos por pirataria, criação caseira de escravos (vernae) e a 
perda de liberdade devido às leis que atingiam os devedores, eleva
ram a população servil de Roma a mais de 200.000 pessoas. No 
campo, documentos encontrados em Varro, mostram que escravos 
habilidosos eram empregados na produção de azeite, vinho, cereais 
e caça; enquanto que os escravos de categorias mais rude e perigosa 
eram empregados no pastoreio. 

(44). - Duruy, op. dt., 
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Mesmo um senhor bondoso como Cícero (46) aceitava a teoria 
costumeira sôbre a escravidão. Sentindo falta de braços em Roma e 
em suas propriedades, gostosamente aceitou a promessa de seu ir
mão de lhe arranjar escravos gauleses. Queria uma incursão ami
gável na Ásia para conseguir escravos (47); e em 46 a. C. pediu ao 
governador do Illyricum para prender Dionísio, seu próprío escra
vo, com quem estava zangado por lhe tt!r furtado livros (48). A 
perseguição a êsse escravo rebelde foi levada a efeito no ano seguin
te pelo nôvo governador da província (49). Seu principal secretá
rio era Tiro, que lidava com suas contas e a sua correspondência, 
que cobrava juros, além de dirigir a economia doméstica. .Por ISSO 

mereceu a sua alforria. 
Mas o mais importante é que êsse at1uxo de escravos teve como 

conseqüência uma contínua infiltração de sangue estrangeiro no cor
po de cidadãos, em virtude de uma emancipação desmedida, apesar 
do pagamento de um impôsto elevado, cêrca de 20% sôbre o valor 
médio de um escravo (50). 

* 
* * 

11. - A ALFORRIA. 

1. - A alforria e o direito romano. 

Pouco a pouco a legislação foi se mostrando mais suave para 
com o escravo. Acabou por protegê-lo contra a violência, permitin
do-lhe juntar um pecúlio - quàndo isso fôsse possível - reconhe
ce-lhe o direito de reclamar contra a injustiça, mas não lhe abriu um 
amplo caminho para a liberdade. Das duas leis que regulamentaram 
a alforria - e tiveram vigência até Justiniano - a primeira, a Lex 
Junia Norbana tinha criado uma espécie de semi-servidão, que faci
litou a vida do escravo, mas tomou mais difícil a sua libertação; a 
outra, a Lex Aelia Sentia, limitou o número dos libertos testamentá-

(46). - Cícero Ad Q. F., 111, 9, 4. Apud Whight Duff, Ciceroniam 
Society, in "Cambridge Ancient History", IX, 787. 

(47). - Ibidem, I, 2, 14. 
(48). - Cícero, Ad Iam., XIII, 77, 3. 
(49). - Cícero, Ad. Iam., V, 9. 
(50). - No 111 século a. C. êsse impôsto era de cêrca de 20%. Depois 

da 11 Guerra Púnica foram abolidos os impostos devidos pelos cidadãos, sem 
que, entretanto, êsse impôsto sôbre a alforria fôsse abolido, sendo mesmo na 
época de Domiciano dobrado. o que mostra o seu valor e o seu pêso no orça
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rios. O impôsto da vintena ,r~0%) sôbre a alforria deteve a boa von
tade de mais de um senhor que se via forçado a um duplo sacnfl
cio, pois que era obrigado a entregar certa soma ao fisco, ao mesmo 
tempo que outorgava a liberdade ao seu escra\'o. Enfim, um conse
lho composto de 20 recuperatores - em Roma de 5 senadores e 5 
cavaleiros - todos cidadãos romanos, que deviam examinar os mo
tivos da alforria, de maneira que o senhor· podia bem, pela hberta
ção, despojar-se de sua propriedade, mas restava ao poder público, 
representado pelo conselho, o direito de decidir se o nôvo cIdadão 
era digno de entrar no quadro da cidade: 

"O Conselho compõe-se na capital de cinco senadores e 
cinco cavaleiros romanos púberes; na província de vinte recupera
dores cidadãos romanos. A alforria será feita no último dia 
da sessão. Em Roma, as alforrias em conselho se farão em dias 
determinados, escravos de mais de 30 anos, se farão não impor
ta em que dia, se bem que se liberta mesmo na passagem do pre
tor ou do governador, por exemplo, quando êle vai aos banhos 
ou ao teatro" (51). 

Apesar dêsses obstáculos, muitos escravos que escaparam à ser
vidão, chegaram a adquirir riquezas, mas não honrarias (:'2). 

Numa sociedade onde a fortuna era tida em alta conta, natural
mente fazia-se um apêlo àquêle que soubera enriquecer-se, mesmo 
que tivesõe tido uma origem ligada à escravidão. O nome de liber
tinas opes (53) se tinha transformado em provérbio e Palas, Narciso, 
Crispino e muitos outros o haviam justificado. 

Os antigos escravos, agora libertos (libertini) (54), tinham o há
bito do trabalho numa sociedade que, nessa época, trabalhava pou
co. Não possuiam nenhum preconceito com aquêles qlie os cercavam. 
Haviam conseguido a liberdade às vêzes pelos seus vícios, muitas vê-

(51). - Gaio, Institutas, I, 20: "Concilium autem adhibetur in urbe 
Roma quinque senatorum et quinque equitum romanorum; in provinciis autem 
viginti recuperatorum civium romano rum. Idque fit ultimo die conventus sed 
Romae certis diebus apud consilium manumittantur. Maiores vero triginta anno
rum servi semper manumitti solent, adeo ut vel in transitu manumitantur, veluti 
cum praetor aut pro consule in balneum vel in theatrum eat. 

(52). - O liberto podia entrar na euria de uma cidade provincial e pri
mitivamente era lhe proibido entrar no exército (Cod., XI, 21, ad lego Vissel). 
Apud Duruy, op. cit., V, 317. 

(53). - Martial, Epigr., V, 1,3. 
(54). - Libertini. Assim eram chamados no Direito Romano da época 

clássica e pós-clássica os ex iusta servitute manumissi (Gaius, Institutas, I, 11), 
qui servitutem servierunt (Fragm. Vat., 307, compare Liv. XL 18, 7, XLV 15, 
5 e Quint. illst. or. VII 3, 26). Excepcionalmente os escravos podiam tornar-se 
libertos através de uma declaração judicial de liberdade. Relação dos casos em 
Voigt, Ram. Reehtsgeseh., 11 438 e segs. O 
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zes pela inteligência. Souberam achar um caminho através da ser
vidão. Pela mancha do seu nascimento, ou condição de ex-escravos, 
estavam abaixo dos mais pobres dos homens livres; em virtude do 
seu ouro, alçavam-se acima dos nobres que nada possuiam para vi
ver, além da glória dos seus antepassados. Tácito (55) argumenta 
com a pretensão dos libertos fazendo questão de penetrar nas tribos 
e nas decúrias em Roma. Nas províncias· de direito latino, chegam 
a invadir o sacerdócio muito popular dos Ausgustales, cujos chetes 
eram eleitos anualmente e chamavam-se seviri (56). Julgamos neces
sário não fazer confusão entre os seviri Augustales das províncias e 
os sodates augustales de Roma, colégio constituído por Tibério e 
composto pelos maiores personagens do Estado, nem com as asso
ciações que se tinham formado in modum collegiorum (~J) na capi
tal do Império para honrar o deus. Os seviri, escolhidos pelos de
curiões, tomavam-se, ao sair do seu cargo, memóros VItalícios de um 
colégio que se formou como uma espécie de ordem intermediária 
entre o Senado e os simples possessores (58). 

os libertos como classe, enquanto libertus indica num sentido mais exato da 
língua o liberto individual, levando-se em conta seus senhores e patrões ante
riores; por exemplo: libertinum quidem se confiteri, libertum autem Gai Seei se 
negare (Ulpiano, Dig., XL, 14, 6). Daí também a expressão libertus orcinus 
para aquêle que era libertado diretame"te por testamento cujo patrono vaga 
pelo Orco. Para isso ver Pfaff S. Ber. Wien. phil. hist. KI., 129 XII Abh. A 
expressão ordo libertinus que aparece freqüentemente para indicar a classe dos 
libertos na época imperial (por exemplo em Suetônio, de gramm., 18; pseudo 
Aurélio Victor, de vir. ill., 73, 3), a qual, segundo Mommsen (Ram. St.-R., 
111; 420, 1) é evitada no período republicano, é uma expressão inexata, uma 
vez que os libertos nunca foram reunidos em corporação. Paulys-Wissowa, vol. 
XIII, pág. 103 e segts. [Real-Encyclopiiedie der Classischen Altertumswissens
chaft. Stuttgart, Metzersche Verlagsbrichhandlung. 1894-1936]. Vide também 
Herbert Nervell Couch e Russel M. Greer, Rome. New York. Prentice-Hall. 
1946, págs. 90-91,96, 157-160; Robert VOTt Mayr, Historia dei Derecho Romano, 
Editorial Labor, 1941, volume I, 164 e 274. 

(55). - Tácito, Anais, I, 73. Tradução de Henri Goelzer. Paris. Les 
Belles Lettres. 1938. 

(56). - Um sevir indica em sua inscrição funerária que êle o fôra por 
duas vêzes (Orelli, nQ 3921). Apud Duruy, O". cit., V, 390. Vide também 
Eugene Albertini, L' EmTJire Romain. Coleção "Peuples & Civilisations". Paris. 
Librairie Félix Alean. 1929, pág. 160. 

(57). - Tácito, Anais, I, 73; Wight Duff, Social Life in Rome and Italy, 
in C. A. H., XI, 757. 

(58). - Em função de suas atividades sacerdotais, os Augustales procura
vam manter-se sempre junto dos decuriões para que a polidez os confundisse com 
êles. Assim, em 140, um liberto de Domícia, ofereceu 10.000 sestércios para 
ser considerado ordini decuriorum et servirum Augustalium e obteve ser consi
derado iut rex reditu ejus pecuniae, 111 idus febr. natale D., praesentibus de
curionibus et sevires discumbentibus in publico aequis portionibus fieret divisio 
(Orelli, nQ 775, 3939, e passim). Duruy, op. cit., V, 390. 
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Em Lyon, os sevm conseguiram ser honrados corno equites da 
cidade (59). Nesses colégios entraram muitos libertos que, não po
dendo, apesar de suas riquezas, chegar até às honrarias municipais, 
procuravam êsse sacerdócio (60). 

Trimalcião pertencia ao colégio dos seviri A ugustales, pois êsse 
também era um cargo que se comprava (61) .. .<\lguns se gabavam, 
nas suas inscrições tumulares, de ter obtido o título sem abrir a bôlsa 
(gratis factus) (62). E tinham razão, essa dispensa era para êles urna 
alta distinção. 

Os libertos tomavam-se segundo o caso: cidadãos romanos, o 
que lhes outorgava os plenos direitos dos romanos de origem; po
diam ser latinos junianos (63), quando seus patronos eram cidadãos 
de direito latino, o que os fazia viver livremente, mas morrer escra
vos, visto que sua mcessão por direito pertencia ao seu antigo se
nhor; podiam ainda pertencer à categoria de peregrino deditice: por 
isso eram proibidos de se aproximarem de Roma. Mas muitas vê-

(59). - Orelli, nl' 4020. Em Narbona o sacerd6cio de Augusto era, des
de o ano t t da nossa éra, composto de 3 equites e de 3 libertos. Um armador 
de Pouzolles era sevir Au!?ustalis nessa cidade e em Lyon (lnscr. de Lyon., nl' 
558). Apud Duruy, op. cit., V, 390. 

(60). - Orelli, nl' 3914 ... omnibus honoribus quos libertini gerere po
tuerU"lt honoratus. Essa inscrição e muit~s outras mostram que o sevir Augus
tales. o primus et perpetuus devia êsses títulos a um decreto dos decuriões, o que 
não nodia êle pr6prio fazer e nem chegar ao decurionato. Apud Duruy, op. cit., 
V,390. 

(61). - Orelli, nl' 3920. A corporação tinha uma caixa, arca, para rece
ber as liberalidades dos novos associados, ou dos seus membros. Orelli, nQs 
3913,7116 e 7335. Apud Duruy, op. cit., V, 390. 

(62). - C. 1. L., t. 11,100. Acabou mesmo, como outros, por tornar-se 
hereditário. Cf. Marquardt, Handb., I, pág. 510. Apud Duruy, op. cit., V, 
390. 

(63). - O cidadão latino juniano (Lex Iunia Norbana de 19 d. C.) 
compara-se aos mainmortables da Idade Média. Augusto, pela suas legislação, 
estabeleceu essas duas novas categorias distintas dos ingênuos e dos libertos: 
a). - a dos latinos junianos [em virtude da Ler Fulvia Caninia (Gaius, Insti
tutas, I, 42-46) que será completada no reinado de Tibério pela Ler lunia 
Norbanal; e b). - a dos deditices. Os latinos junianos possuiam o estatuto ju
rídico latino, mas com um certo número de restrições particulares; e quanto aos 
deditices, libertos que durante a sua escravidão tinham incorrido em falta grave 
ou castigo, formavam uma categoria inferior, tanto sob o ponto de vista polí
tico, como quanto o ponto de vista civil, e não gozavam de privilégios iguais aos 
dos outros homens livres; ou ainda tinham sido utilizados para espetáculos cir
censes, qui poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve 
quibus ob noram quaestio tormentis habita sit et in ea nora fuisse convicti sint, 
quive ut ferro aut bestiis depugnarent traditii sint, inve ludum custodiamve 
coniecti fuerunt (Gaius, Institutas, I, 13). Leon Homo, Le Haut Empire, pág. 
138. Vide também Paulys Wissowa, Real Encycloplidie, vol. XIII, pág. 103 
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zes esqueciam-se dos traços da sua antiga condição, de maneira que 
muitos puderam gozar de todos os benefícios da cidadania romana. 

O liberto era obrigado a considerar o seu antigo senhor como 
um pai. Tomava o seu nome e ficava ligado à sua familla (64). Es
sas relações, que os costumes tinham estabelecido, traduzem um cer
to número de obrigações legais. A primeira de tôdas era o respeito 
e a deferência com que devia tratar o seu ex-senhor, agora seu pa
trono Para que isso fôsse obtido, o patrono estava armado de um 
direito de correção que os imperadores tomaram pouco a pouco mais 
brando com a exigência da intervenção de um magistrado. Entre
tanto, êsse direito à correção não foi suprimido. 

Os patronos podiam bater em seus libertos, como o testemunha 
Plínio-a-jovem. Além disso, podiam ser exilados para 20 milhas da 
sua cidade (65), ou mesmo enviados às pedreiras, ou obter, tanto 
do governador da província como do prefeito da cidade, uma pena 
a ser cumprida. Tudo isso porque ficou estipulado no direito roma
no que o liberto perderia a sua liberdade pela ingratidão e nestas con
dições, deveria voltar à escravidão (66). 

Mesmo no caso de flagrante delito de adultério entre o patrono 
e a mulher do liberto, êste não poderia matar o seu antigo senhor: 

"Porque (diz Papiniano), se êle é obrigado a poupar a sua 
reputação, com mais razão deve poupar a sua vida" (67). 

(64). - O liberto, como membro passivo que é, pertence, assim como o 
cliente, à família do seu patrono e, em conseqüência toma o seu nome. O 
prenome é escolhido, como entre os homens livres, desde o tempo dos Gracos, 
dentre os 15 prenomes romanos; originalmente era escolhido à vontade, porém, 
desde Augusto, o liberto toma regularmente o nome do seu libertador, portanto 
o pai da sua liberdade. Desde o fim do 11 seculo, os libertos usam, também, um 
cognome que, servindo para a diferenciação dos cognomes nobres, é, na maioria 
das vêes, o antigo nome (se o tivesse) do escravo. Essa limitação, no entanto, 
não é válida para o filho do liberto. Além do que, a origem da classe dos 
escravos ainda é distinta através da declaração das relações de patronato. No 
século 111 a. C. a mesma cousa é indicada por marei servus e, mais tarde, por 
marei Iibertus (Mommsen, Ges. Sehr., 111, 23 segts; Rom. Forsch. I, 58 e 
segts; Strafr., 111, 424). Era importante quando o escravo tivesse tido não 
apenas um, mas vários senhores. Se todos tivessem tido o mesmo nome gentile, 
o liberto ficava com o direito de escolher livremente seu prenome, de outra ma
neira também lhe ficava deferido a escôlha do nome de família. A respeito da 
forma do nome dos libertos servi prlbliei, vide Cagnat, Epigr. Lat., 83 e segts; 
dos libertados pelo imperador, vide Hirschfeld, Verw. -Beamte, 458, 1; Kl. 
Schr., 839 e segts. As traduções gregas dos nomes dos libertos latinos são es
tudadas em Mommsen, Ges. Sehr., VII, 547 e segts. Apud Pauly-Wissowa, 
Real-Encyclopiidie, volume XIII, pág. 103 e seguintes. 

(65). - Segundo a Ler Aelia Sentia, promulgada por Augusto. 
(66). - Tácito, Anais. XIII, 26 e 27; Digesto, XXXVII, 14, 15. 
(67). -
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Essa obrigação de respeito foi imposta ao liberto e a seus fi
tltos, mesmo para com os filhos do seu patrono. Plínio-a-jovem, so
licitando de Trajano a cidadania romana para muitos libertos junia
nos, teve o cuidado de dizer ao príncipe que antes havia consultado 
os seus patronos (68). 

Por uma aplicação dêsse princípio, o liberto tinha necessidade 
da permissão de pretor para chamar o seu pátrono a juízo. Era-lhe 
proibido intentar contra êle - e seus ascendentes e descendentes -
qualquer ação infamante a menos que tivesse graves motivos; e se 
houvesse uma pena, essa jamais seria de morte. Devia-lhe, ao con
trário, prestar socôrro nas suas necessidades e nem podra recusar
lhe a administração de seus bens e nem a tutela de seus filhos. 

O patrono e seus descendentes eram, de direito, toutores do li
berto, e até mesmo seus herdeiros, se por acaw êle não deixasse 
filhos (69). 

Muitas vêzes a alforria era onerosa, e nessas condições o li
berto comprometia-se, sob juramento, ou por uma estipulação escri
ta, a fazer presentes e prestar serviços honoríficos (officiales) que 
cessavam com a morte do patrono a menos que essa cláusula não 
tivesse também sido estipulada para os seus filhos (fabriles). Uma 
proibição especial, liberto homine exibendo, servia de sanção a essa 
obrigação. Os serviços operae dos libertos tinham, pois, um valor 
real para o patrono, mas não eram considerados como ob:eto de 
comércio e a Lex Aelia Sentia (4. C.) proibia expressamente que 
êle fôsse saldado em dinheiro (70). 

Quando a alforria não era inteiramente livre e espontânea, os 
direitos de patronagem eram consideràvelmente diminu:dos. Assim, 
o herdeiro que libertasse um escravo para livrar-se de um fideico
misso não podia acusá-lo de ingratidão, nem solicitar-lhe alimen
tos, nem impor-lhe ainda uma obrigação de serviços. Perdia mes
mos os seus direitos de patrocínio se não tivesse alforriado por obrI
gação contraída na justiça (competentiae). 

O patrono era obrigado a fornecer ao liberto o necessário pa
ra que êste vivesse (beneficium) (71) e se houvesse abuso de au
toridade por parte do patrono tudo isso levava-o à perda do pa
trocínio. Mas, hab:tualmente, essas relações eram marcadas de um 
lado pelo respeito, do outro pe'a afeição. No tempo das proscrições 
triunvirais, tinha-se notado a fidelidade dos escravos; no Império, 

(68). - Plínio-o-jovem, Cartas, X, 6. Tradução de Anne-Marie Guille
min. 3 voIs., Paris. Les Belles Lettres. 1928. 

(69). - Piganiol, Essai sur les origines de Rome. Paris. E. de Boceard, 
1917, pp. 168-169. 

(70). - Apud Duruy, op. cit., V, 321. 
(71). - Digesto, XXXVII, 14, 5 
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os libertos faram confidentes habituais dos seus patronos e muitos, 
por necessidade, servidores devotados até à morte e à deshonra. Um 
senador matou uma mulher que recusava esposá-lo e foi acusado 
de assassínio; seu liberto assumiu a autoria do crime por sua conta 
e se expôs a um suplício atróz, declarando que êle matara para vin
gar o seu senhor (72). Assim, faziam verdadeiramente parte da 
família; muitas vêzes o patrono os constituia no testamento como 
seus herdeiros (73). 

Em Nicomédia e em muitos outros lugares, senhores eregiam 
túmulos com inscrições em que falavam do seu 

.. . .. escravo muito fiel e muito amante ... " (74). 

Na Via Apia" num epitáfio de um liberto de Cotta Messa'inus, 
estava escr:to que o seu patrono lhe dera, em diversas ocasiões, 
400 .000 sestércios, isto é, o necessário para o censo da ordem es
questre: que se tinha encarregado da educação de seus filhos, que 
adotara suas filhas, como um pai, e fizera com que seu filho che
gasse ao tribunado militar e que, por fim, enfrentara os gastos da 
ereção do monumento fúnebre (75). Muitos faziam, ainda mais; 
recebiam em seus túmulos os seus libertos, de maneira que, mesmo 
na morte o paterfamilias permanecia cercado por todos aquêles a 
quem ele tinha amado (76). Esse costume mostra, aliás, a forte 
estrutura da farm1ia romana. Cotta era amigo de Tibério. 

Um século depois, Plínio-o-jovem, estatuia em seu testamento 
um 'egado perto de 2. 000 . 000 de sestércios para seus libertos. 

(72). - Tácito, Anais, XIII, 14. 
(73). - C. l. L., t. m, nQ 328. Apud Duruy, op. cit., V, 322. 
(74). - Inscr. de Lyon, nl' 113, 376,505. Heuzey, Mission de Macedoine, 

41. Apud Duruy, op. cit., V, 322. 
(75). - Henzen, Annales de [,Institut, 1865, 6. Apud Duruy, op. cit., 

V, 322. 
(76). - A outra possibilidade de agrupamento era, precisamente, a prepa

ração de uQ}a sepultura comum, principalmente em forma de columbarium, 
com a utilização de incineração, permitindo a cada indíviduo a posse de um 
pequeno nicho, a um preço bem módico. ~ses lugares foram, aliás, objeto de 
venda, cessão, transferência, como se fôsse uma pequena propriedade individual. 
Os senhores, dispondo de numerosos escravos tinham interêsse em ajudá-los 
em seus projetos; um dos melhores exemplos, que remonta ao início do Imperio, 
é o dos escravos de Lívia. O uso dessa prática. bastante comum, foi praticado 
pelos patronos que construiram seus túmulos geralmente às portas de Roma, em 
geral uma pequena construção ao longo de uma estrada, com um pequeno jar
dim e câmara que podiam ser utilizados pelos vivos, nas suas homenagens aos 
mortos no seu repasto de aniversário. Os senhores, abriam, assim, aos seus li
bertos (homens e mulheres e aos descendentes dêstes) essas sepulturas coletivas 
do pessoal da Casa Grande. Um bom senhor garantia aos seus servidores uma 
sepultura condigna. Essa solidariedade faz supor não só a amizade existente 
entre patronos e servidores, como também dá uma média banal das crenças do 
paganismo romano quanto ao destino dos mortos. Vide Jean Gagé, Les classes 
sociales dans I'Empire Romain. Paris. Payot. 1964, pág. 310. 
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Assim, a solicitude previdente do senhor por aquêles que 
o tinham servido era bem uma das obrigações morais que essa so
ciedade impunha aos seus membros. Sabe-se quanto Cícero gostava 
de Tiron, seu libertinus, ou melhor, seu amigo. 

Um dêsses libertos sôbre quem havia o pêso de duas servidões, 
pois que era liberto de um outro liberto, fêz inscrever em seu túmulo 
o seguinte epitáfio: 

"Religioso e de costumes puros, vivi tanto quanto possível 
sem processos, sem querelas, e sem dívidas. Fui fiel aos meus 
amigos, pobre de dinheiro, mas rico de coração" (77). 

As relações entre patrono e libertos constituiam uma condição 
legal bem determinada. Não acontecia o mesmo, porém, com as re
lações existentes entre clientes e aquêles a quem chamavam de seu 
senhor e seu rei, dominum regemque (78). 

* 
2. - O liberto dentro da sociedade romana. 

De 241 a 210, um grande número de libertos entrou na socie
dade romana. Durante a guerra contra Aníbal, o Senado i"oi obriga
do a esvaziar o sanctius aerarium, onde estava encerrado o aurum 
vicisimarium oriundo do impôsto da vintena sôbre o valor dos es
cravos libertados. Foram encontradas 4.000 libras de ouro. Por 
outro lado, sabemos que o tesouro continha reservas de 30 ou 40 
anos. Ora, tomando-se por base o preço que Catão pagava por um 
vigoroso escravo, teríamos uma média de 3.000 alforrias por ano (/9). 

Certamente sabemos que êsses dados são imeguros, mas servem 
para termos um ponto de partida. Tôdas as guerras felizes contribuiam 
com um grande número de prisioneiros de guerra, isto é, escravos. 
Entretanto, um grande número dêles passava ràpidamente à condi
ção de liberto, porque era vantajoso ter essa espécie de gente. Em 
troca da liberdade, os libertos comprometiam-se com os seus anti
gos senhores, do qual se tornavam uma espécie de clientes, a lhe 
pagar anualmente uma certa soma; trazer-lhe parte do que ganhasse 
(~O); a lhe deixar como herdeiro, chegando mesmo alguns senhores, 
ao libertar seus escravos, a estipular que êstes não se casassem. O 
curioso é que Augusto, que inovou tanta coisa, não prolblu êsse tipo 
de juramento (81). 
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Como a manumlSSlO fazia do libertus um cidadão, ter muitos 
liberti era possuir meios de ação nos comícios e ter uma salvaguarda 
por ocasião dos motins. No tempo de Cícero, era usual alforriar-se 
o cativo honesto e laborioso no fim de seis anos de servídão (~2). 

Roma tinha tantos libertos que T. Semprônio Oraco - pai dos 
Gracos - tentou na sua censura expulsar das tribos os libertini que 
seus predecessores haviam inscrito. Com a oposição do seu colega 
de magistratura, Ãpio Cláudio, resignou-se em deixar àquêles que 
tivessem um filho de mais de 5 anos, ou que possuissem bens de raiz 
no valor de 30.000 sestércios (83); os outros foram confinados numa 
das 4 tribos urbanas. E~sa medida não foi observada durante muito 
tempo, porque Cipião não via no povo romano uma multidão de 
antigos cativos, e o meio dos demagogos se apossarem das decisões 
nos comícios tributos era o de espalhar por tôdas as tribos os hber
tos. Cícero (84) assegura que no seu tempo êles dommavam até nas 
tribos rústicas. 

Assim, Roma que enviava os seus cidadãos para as províncias 
como legionários, publicanos, agentes do govêmo, intendentes dos 

(82). - Cícero, Philipp" VIII, 4. 
(83). - Cícero, De Orat., I, 9. Tradução de Henri Bornecque e Edmond 

Courbaud. Paris. Les Belles Lettres. 1928-1930: vide Piganiol, Les origines de 
Rome, págs. 154-156. Segundo Mommsen (St.-R., 111, 435 e segts) desde que 
houve direito de voto dos plebeus, teria sido permitido ao liberto, provàvel
mente nos comícios curiatos, o voto na cúria do seu patrono, contanto que 
fôssem domiciliados em Roma, votavam nos comícios tributos. A igualdade 
jurídica formal entre libertos e ingenui teria sido perturbada apenas por um 
decreto dos censores, provàvelmente do ano 220 a. C., que, tomando todos os 
libertos no sentido mais amplo, colocou todos êles apenas nas tribos urbanas. 
(Pais, Storia di Roma, I, 2; De Sanctis, Storia dei Romani, lI, 227, etc.). A 
partir dêsse momento lutou-se com maior ou menor sucesso contra a limitação 
do direito de voto dos libertos até que, finalmente, durante o Principado, se
gundo as aparências, foi-lhes subtraído o direito de voto, pois desde êsse mo
mento não mais usam êles o nome da tribo junto do seu (Mommsen, St. -R., 
111, 440). A evolução dessa crise é mal conhecida. Apenas o decreto do censor 
Tibério Semprônio Graco, de 167 a. C., dava direito ao voto, atraves de um 
sorteio. a todos os libertos com excessão dos residentes que tivessem um filho 
de mais de 5 anos, mas pertencentes apenas às tribos urbanas. Como já vimos, 
antes não só os que tivessem filhos, mas aquêles que tivessem propriedades ava
liadas em mais de 30.000 sestércios também podiam fazer uso do voto. Depois 
da chamada Guerra Social, encontramos os libertos inclusive aquêles que ti
nham o direito municipal integral de cidadão. novamente inscritos nas 4 tribos 
urbanas e as tentativas dos tribunos P. Sulpicius em 87 a. C., C. Manilius 
em 66/1 a. C. e P. élodius em 58/1 a. C. para acabar com êsse direito de 
inscrição. Apesar da perda do direito de voto. os libertos, mesmo durante o 
Principado, ainda pertenciam às tribos urbanas e conservavam a sua participa
ção nas distribuições de donativos aos cidadãos. Pauly Wissowa, Real-Encyclo
pãdie, vol. XIII, pág. 103 e segts; Cf. André Piganiol, Histoire de Rome, Cole
ção "Clio". Paris. Presses Universitaires de France. 1939, pág. 64. 

(84). - Duruy, op. cit., lI, 307. 
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ricos proprietários ou aventureiros em busca de fortuna, recebia em 
troca escravos. Durante a I Guerra Púnica, Duílio tinha feito M.UUU 
prisioneiros, Mânlio e Régulo 40.000, Lutácio 32.000. AssIm, pode
se calcular que o número somente de escravos de origem africana 
trazidos para a Itália alcançava 1/5 da população romana (85). Se 
os nomes Afer, Poenus, Numida, se encontram raramente nos co
mícios é porque êstes, copiando as peças gregas, falavam somente 
dos escravos domésticos; ora, os africanos, exprimindo-se numa lín
gua desconhecida, eram· relegados aos trabalhos do campo. 

~sses escravos eram logo liberados - pelo menos boa parte. 
Os escravos gregos traziam para Roma o vício das sociedades mo
ribundas; o escravo espanhol, trácio ou gaulês, o clima das socieda
des bárbaras. Havia entre a capital e as províncias uma espécie de 
circulação ininterrupta. O sangue fluia, sem cessar, do coração para 
as extremidades e na volta vinha viciado e corrompido (Mó). 

Salústio afirmou: 
"Tudo ficou perdido quando se educou uma geração de ho

mens que não podiam ter patrimônio nem concordar com que 

outros o possuissem" (87). 
Sob O ponto de vista político êsses resultados eram ameaçado

res; sob o ponto de vista econômico eram desastrosos. A concentra
ção das propriedades e dos capitais nas mãos de uma oligarquia pou
co numerosa, o sistema de pastagens em substituição à produção dos 
cereais e a cultura entregue a escravos ignorantes que não são mais 
vigiados pelo ôlho do dono (88), não podia mais prosperar. 

" . .. a vida do povo romano ficou a mercê dos ventos e 
das ondas". 

~sses não eram os únicos perigos: os campos, abandonados pe
los trabalhadores livres, se despovoaram e em muitas regiões a mal' 
aria se espalhou e expulsou os últimos habitantes ou estendeu sôbre 
êles sua influência mortífera. Antes de um século uma palte da pla
nície latina ficou inabitável e por isso foram os romanos obrigados 
a trazer da Úmbria e dos Abruzzos, trabalhadores necessários para 
que a agricultura não perecesse de todo :89). 

(85). - Ibidem. 
(86). - Romam ..• mundi faece rep/etam (Lucano, VII, 404). Apud 

Duruy, op. cit., 11, 307. 
(87). - Apud Duruy, op. cit., 11, 307. 
(88). - Plínio-o-antigo dizia: Coli rura ab ergastlllis pessimum est, et 

quidquid agitur a desperantibus. Columela, no seu prefácio, afirma: Nostro 
accidere vitio qui rem rusticam pessimo cuique servorum, ve/ut carnifici noxae 
dedimus quam majorum nostrorum optimus quisque optima tractaverit. Apud 
Duruy, op. cit., 11, 307. 
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Roma com sua política expansionista era responsável por êsse 
estado de coisas. A solução que parece haver ela encontrado foi de 
importar mais escravos como mão-de-obra e depOIs libertar os mais 
capazes para a administração e o artesanato. 

Foi tal a situação que em 187 a. C. o Senado delegou a um pre
tor - Q. Terentius Culleo - a tarefa de examinar os registros dos 
cidadãos e ordenar que aquêles que se tinham inscrito irregularmen
te fôssem sumàriamente expulsos. Foram encontrados cêrca de 12.000 
cidadãos (ingenui e libertini) que votavam slstemàtIcamente, como era 
natural que o fizessem, com os seus patronos (90). 

O problema crucial girava sempre em tômo dos votos nos co
mícios. Os rústicos só apareciam quando houvesse na pauta qual
quer questão que os interessasse. Conseqüentemente, havia predo
minância dos cidadãos que ficavam em Roma para votar (91). Com 
o êxodo rural, os rústicos vieram engrossar as tribos que votavam 
nos comícios. Por isso meemo, o destino de mUltas regrões longín
qüas era decidido nesses comícios, onde predominavam os resIdentes 
em Roma. Por isso os libertos ficaram confinados nas 4 tribos ur
banas. Os votos eram por tribo; nestas condições, êles náo podiam 
influir decisivamente no resultado das eleições, pois a tendência de 
todos êles era residirem em Roma (92). Os votos dos libertos sem
pre eram úteis aos seus patronos, pois que podiam ser desviados 
para a subversão, por isso mesmo a nobilitas, com exceção dos ricos, 
colocou todos os outros na tribo Esquilina (93). 

Entretanto, em conseqüência das guerras civis e da exaustão 
decorrente dos efetivos militares, os romanos tiveram que confiar 

(90). - Tito-Lívio, XLV, 15. Apud Tenney Frank, Rome, in C. A. H., 
VIII, 374. 

(91). - Cícero, pro Sestio, 51, 109. Apud Hugh Last, Tiberius Cracchus, 
in C. A. H., IX, 8. Vide também Duruy, op. cit., 11, 361. 

(92). - Tito-Lívio, IX, 46, 11, sqq. (História Romana, tradução de Eu
gene Lasserre. Paris. Librairie Garnier Freres. 7 volumes) e Diodoro, XX, 
36, 4. Apud Hugh Last, Tiberius Gracchus, in C. A. H., IX, 9. Tenney 
Frank, Rome, in C. A. H., VIII, 355-356; a propósito da entrada dos libertos 
nas tribos vide André Piganiol, La conquête romaine. Coleção "Peuples & 
Civilisations". Paris. Librairie Félix Alcan. 1930. No IV século a. C., pág. 
140; no 11 século a. C., pág. 293 e no I século a. C., pág. 322. 

(93). -:- Hugh Last, Gaius Gracchus, in C. A. H., IX, 96; André Pi
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nos seus libertos. Durante a guerra contra Mitridates, foram êles 
encarregados da defesa das costas (94). Em compensação do esfôr
ço di~pendido, pela Lex Papiria Tabelaria, de 131 a. C., toi a sorte 
dos libertos melhorada de tal maneira que os seus patronos perde
ram muitos dos privilégios que gozavam. César propôs mesmo, no 
seu último ano de vida, colocar os libertos no mesmo nível que os 
ingenui, isto é, distribuídos também pelas tribos rústicas, como se 
pode ver da chamada Táboa de Heracléia (95). 

César e Augusto que faziam de muitos romanos patrícios, po
diam também fazer de libertos ingênuos, isto é, reconheciam como 
nascidos em liberdade homens nascidos na escravidão; os Juriscon
sultos encontraram para essa derrogação no velho direito uma ra
zão de humanidade. Nesse caso. diziam êles, considera-se o estado 
em que todos os homens se encontravam na origem. e não aquela 
de onde o liberto tinha saído '96) . 

• 
• • 

(94). - Hugh Last, The Enfranchisement of ltaly, in C. A. H., IX, 
194. No comêço, como no exercício do voto eram os libertos também convo
cados para o serviço militar (uma vez que somente cidadãos domiciliados eram 
convocados para servir nas legiões, mesmo porque o seu número era diminuto. 
Mais tarde, devido ao seu grande número são terminantemente excluídos do 
recrutamento e somente em ocasiões de grande necessidade foram convocados, 
como, por exemplo, em 217 a. C. (Tito-Lívio, XIII, 11, 8; Mommsen, 111, 448, 
2. Ettore Pais, Storia dei Romani, I, 2, 556). Uma exceção talvez fôsse aberta 
para aquêles que tivessem filhos ou aquêles que possuisem uma propriedade 
com valor acima de 30.000 sestércios. Na Guerra Social são mencionados co
mo formando uma coorte especial, que talvez se tenha organizado espontânea
mente (Tito-Lívio, Ep., 74; Macróbio, Sat., I, 11, 32). As Cohortes lta/icae 
Civium Romanorum Voluntariorum, que aparecem durante o Principado, são 
compostas de libertos voluntários. ~les são, no entanto, sistemàticamente excluí
dos das legiões. Na marinha a situação é completamente diversa. Encontramos 
ao lado dos escravos muitos libertos e na qualidade de comandantes. Durante 
o reinado de Vespasiano, foi obrigatória a condição de ser homem livro para 
todo o comandante de navio, mas todos os libertos puderam permanecer na 
frota com o consentimento do Imperador, ao lado dos latinos. No corpo de 
bombeiros serviam ao lados dos latini iuniani, certamente também cives romani 
libertini (Apud Pauly-Wissowa, Real-Enciclopiidie, pág. 103 e segs). 

(95). - F. E. Ascock, Caesar's dictatorship, in C. A. H., 710; André 
Piganiol, 
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IH. - O LIBERTO NO ALTO-IMPERIO. 

1. - Os libertos no Principado. 

O Principado foi inicialmente duro para com os escravos, me
nos por preconceito diretamente social do que pela conseqüência da 
"revalorização" garantida inicialmente às categonas polítIc,as e Jurí
dicas que César tinha tentado nivelar. O civis Romanus, que aliás 
era muitas vêzes ainda italiano, retomou nitidamente sua vantagem 
sôbre o peregrinus, o indivíduo habitando o Império, mas não mte
grado na cidadania romana. Em compensação, os direitos políticos 

Fig. 5. - Túmulo de um liberto de Pompeu 



- 121-

práticos que a transformação das instituições tornava todo teórico 
(direito de sufrágio nos comitia de Roma); ao mesmo tempo e por 
idênticas razões, o homem de nascimento livre, o ingenius, foi posto 
acima do libertus, o homem nascido escravo. Teve-se inicialmente 
a impressão de que as vítimas dessa revalorização seriam os libertos. 
Leis inspiradas por Augusto limitaram os seus direitos, reduziram 
para os senhores de escravos as facilidades que se tinham tornado 
excessivas na alforria. Menos de um século depois, entretanto, os 
libertos imperiais davam o exemplo de um poderio quase Insolente 
e desde o início do Império lembramos que dlversas medidas, eco
nômicamente sábias, encorajavam êsses arrivistas a se organizarem, 
sobretudo na vida municipal, com um prestígio de alguma maneira 
garantido pelo. príncipe. Mas, mesmo nos melhores casos, o hberto 
é um trânsfuga da classe servil à qual pertenceu. E essa classe ficou 
durante muito tempo indefesa, obtendo apenas humamzação dos cos
tumes . Alguns exemplos aparecem nos mestres de hlosofía, como 
Epicteto, onde se vê que êsse ser socialmente degrado era capaz de 
ter dignidade moral e originalidade intelectual (l)7). 

Pode-se admitir que o Império Romano lucrou mUlto com essa 
tremenda mistura de raças, responsável, em parte, pelo estabeleci
mento de uma sociedade humana possuidora de uma universalidade 
de cultura e, posteriormente, de unidade religiosa - como se pode 
ver durante o chamado "Império cristão" do IV século. E' óbvio 
que houve o exemplo imperial na libertação dos escravos, mas os 
particulares também deram a sua contribuição (98). 

Parece ponto pacífico a presença do escravo em todos os ân
gulos da sociedade romana do Alto-Império: em Roma, na "casa 
do senhor", trabalhando nos encargos caseiros, que compreenôtam 
muitas vêzes tarefas artezanais que hoje se distribuiriam por funções 
mais especializadas, do vestíbulo - espécie de portaria - até aos 
jardins, passando pelo pessoal da copa e da cozinha, se o senhor 
fôsse rico; nas villas campesinas: faziam os trabarnos da estação agrí
cola, servindo o senhor em sua residência, que em geral era bem 
confortável; sabemos pelo Laurentium de Plínio-o-jovem que êle dis
punha de quartos dignos de alojar verdadeiros hóspedes e também 
que no dia de folga para êsse pequeno mundo, como nas festas das 
Saturnais, o senhor tolerava tôdas as brincadeiras, mas procurava iso
lar-se pessoalmente para o estudo. 

"Quando 
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das Saturnais, quando todo o resto da habitação ressoa com o 
ruído das loucuras dêsses dias e de gritos de alegria. Assim não 
perturbo os prazeres da minha gente e êles não atrapalham os 
meus estudos" (99). 

Nem todos os escravos tinham um senhor tão liberal como Plí
nio-a-jovem; e nêle temos a oportunidade de. medir os limites da hu
manidade na época. Afetado por mortes repetidas no seu pessoal, 
fala com sincero desprêzo dos senhores que não sentem em casos se
melhantes mais do que uma perda material: 

"C. Plínio a seu caro Paternus. Saudação. 
Estou consternado pelas doenças da minha gente, por mor

tes mesmo, e mortes de jovens. Não tenho senão duas consola
ções, insuficientes, é verdade, para tal dor, consolações todavia. 
A primeira é de me prestar às alforrias; parece-me que não os 
perdi sendo já livres; a segunda, é que autorizo mesmo aquêles 
que permanecem escravos, a fazer quase-testamentos que exe
cuto como se fôssem testamentos em regra. 2. Recomendam e 
reclamam o que julgam bom; eu obedeço como se fôssem ordens. 
Fazem partilhas, doações, legados, desde que não saia da casa, 
porque para os escravos é, por assim dizer, a casa uma pátria e 
um estado. 3. Mas, por mais tranquilizantes que sejam essas 
consolações, estou fatigado e abatido precisamente pela ternura 
de coração que me inspiraram essas complacências. Não que
ria, todavia, tornar-me desapiedado. Não ignoro que outros só 
vêm em desgraças dêsse gênero nada mais do que a perda de 
dinheiro e acreditam por isso serem grandes e sábios homens. 
São êles grandes e sábios? Não sei, mas homens êles não o são. 
4. Porque é próprio do homem emocionar-se por um sofrimento, 
de sentí-Io e, entretanto, jamais se deixar abater, mas não de ter 
nenhuma necessidade de consolação. 5. Aliás, sôbre tudo isso, 
eis mais talvez que eu teria devido, mas menos que eu não teria 
querido. Porque existe uma certa volúpia mesmo na dor, e so
bretudo quando se chora nos braços de um amigo que sempre 
está à disposição para vossas lágrimas, uma provação ou uma 
excusa. Adeus" (100). 

(99). - Plínio-o-jovem, Cartas, 11, 17, 24. "In hanc ego diaetam cum 
me recepi, abesse mihi etiam a uilla mea uideor magnamque eius uoluptatem 
praecipue Saturnalibus capio, cum reliqua pars tecti licentia dierum fetisque 
c1amoribus personat; nam nec ipse meorum lusibus nec illi studiis meis obs
trepunt" . 

(100). - Plínio-o-jovem, Cartas, VIII, 16. C. Plinivs Macrico svo s. 
"Confecerunt me infirmitates meorum, mortes etiam, et quidem iuuenum. So-
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• 
2. - Augusto (44 a. C.-14 d. C.) e Tibério (14-37 d. C.). 

Na República, a Constituição e os costumes eram contrários aos 
libertos, como tentamos analisar anteriormente, porque tudo se tazia 
em público e pelos cidadãos. Não aconteceu o mesmo no Império, 
onde o príncipe teve necessidade de homens de confiança, cujas vi
das fôs~em ligadas à sua. Os libertos tiveram muito má reputação 
em decorrência do espírito de adulação e subserviência de alguns. 

Mas, inicialmente, êsse estado de espírito era o de tôda gente 
após a batalha de Actium, dos mais aos menos importantes, de ma
neira que o liberto não era um elemento nôvo na SOCiedade romana. 
Além do mais, a classe dos libertos tornecia necessànamente homens 
distintos, pois deveriam ser o resultado de uma espécie de seleção 
natural no seio de uma imensa multidão de homens escravizados. 
Entre os que nela tinham nascido, quantos não tiveram o direito de 
pensar que eram irmãos ou filhos dos seus senhores? Sabemos, tam
bém, que os mais inteligentes eram cuidadosamente educados e fi
cavam na casa do senhor a título de escribas, de gramátlcos, de pre
ceptores, de artistas, de médicos, ou de homens de confiança para 
gerir a fortuna do seu senhor. 

Alguns libertos agiram despudoramente, como Diochares -
agente político de César - e Demetrius que se sentava antes dos 
hóspedes de Pompeu (101). Libertos, como Apolônio, foram encar
regados de altas missões. Êste mesmo foi designado por César para 
fazer uma exploração geográfica, pelo menos é o que nos conta Cí
cero (102). 

lacia duo nequaquam para tanto dolori, solacia tamen; unum facilitas manu
mittendi; uideor enim non omnino immaturos perdidisse quos iam liberos perdidi; 
alterum, quod permitti seruis quoqque qU:lsi testa menta facere eaque ut legitima 
custodio. 2. Mandant rogantque quod uisum; pareo ut iussus. Diuidunt, donant, 
relinquunt, dumtaxat intra domum; nam serui res publica quaedam et quasi 
ciuitas domus est. 3. Sed quamquam his solaciis acquiescam, debilitor et frangor 
eadem il1a humanitate quae me ut hoc ipsum permitterem induxit. Non ideo 
tamen uelim durior fieri. N ec ignoro alios eius modi casus nihil amplius 
uoeare quam damnum eoque sibi magnos homines et sapientes uideri. Qui an 
magni sapientesque sint neseio, homines non sunt; 4. hominis est enim adfici 
dolore, sentire, resistere tamen et solacia admittere, non solaciis non egere. 
5. Verum de his plura fortasse quam debui, sed pauciora quam uolui. Est 
enim quaedam etiam dolendi uoluptas, praesertim si in amici defleas, apud quem 
lacrimis tuis uel lauss sit parata uel uenia. Vale". 

(101). - Plutarco, Pompeu, 40. Apud Wight Duff, Ciceronian Society, 
in C. A. H., IX, 789. 

(102) . Cícero, Ad Iam., 
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Durante o reinado de Augusto os hbertos ficaram na sombra. 
Mas, apesar disso, eram uma necessidade para um govêrno absolu
tista como o dêle. Razão pela qual procurou cercar-se dêsses hu
mildes funcionários. 

Augusto interessou-se pela emancipação dos escravos, más im
pós restrições ao direito de alforria dos senhores (Lex Fufia Caninia 
- 2 a. C.). Entretanto, pessoalmente, mostrava-se generoso e, com 
freqüência conferia a libertos o status de equites. Exemplo disso te
mos na concessão dessa dignidade ao abastado P. Vedius Pollio, Ti. 
Vinius Philopoemen e para o seu próprio médico Antonius Musa. 
Após a sua morte, o Senado resolveu que teriam direito ao anel de 
ouro apenas aquêles que provassem ter berço livre por duas gera
ções (103). 

Durante a República muitos libertos serviram o Estado como 
assistentes de magistrados e sacerdotes, e continuaram a fazê-lo du
rante o Principado. Augusto permitia que servissem na Marinha 
(usualmente os seus comandantes eram libertos) e nas coortes dos 
vigiles. dos bombeiros e da polícia da cidade. Um liberto poderia ser 
enquadrado como pequeno magistrado, tornando-se um vicorum ma
gistri. Se era excluído da carreira das magistraturas podia, entretan
to, fazer parte dos Augustales, que ajudavam celebrar o culto do Im
perador. Só mais tarde ocuparão postos altamente qualificados (104). 

No início do seu reinado Augusto confiara a administração das 
finanças da Gália ao liberto Licínio (105), que malbaratou tão gros
seiramente a sua posição que, possivelmente, o Imperador não quis 
repetir a experiência . Fato que talvez explique haver tão poucos li
bertos em seu govêrno em postos-chaves. Mas, não obstante, a maior 
parte dos trabalhos de rotina da administração permanecia nas mãos 
dos libertos, e a importância do grupo cresceu ràpidamente, a des
peito da prevenção que contra êles existia no Senado. .Pois num dis
curso aí pronunciado em 56 a. D. ficou bem claro que uma grande 
proporção dos senadores e cavaleiros era de origem servil (106) e 
apesar de terem sido periôdicamente colocadas barreiras, era fácil 
para os descendentes dos libertos, ou êles próprios, se elevarem a 
graus superiores. 

(103). - Plínio, História Natural, XXXIII, 32. Sôbre a questão de 
como o anel de ouro conferia a posição eqüestre, vide A. M. Duff, Freedmen 
in the Early Roman Empire, págs. 214 e segts; vide também André Piganiol, 
Histoire de Rome, pág. 221 e Herbert Newell Couch e Russek M. Greer, Rome, 
pág. 205. 

(104). - G. H. Stevenson, The Imperial Administration, in C. A. H., 
X, 189. 

(105). - Ibidem, págs. 188-189. 
(106). 
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N uma cidade em grande parte ainda construída de madeira, o 
problema dos incêndios era tremendo. Durante a República os aedi
Zes e os triumviri capitales ou nocturni tinham, para combatê-Ias, um 
corpo de escravos a seu cargo. Porém, no Império o problema foi 
enfrentado com mais acuidade. Já em 25 a. C. o edil Egnotius Rufus 
tornou-se bastante conhecido por ter empregado seus escravos nesse 
mister. Nesse mesmo ano Augusto interveio e pôs à disposição dos 
aediles um corpo de 600 escravos. O sistema perdurou até 6 a. D., 
quando uma série de incêndios mostrou que o sistema era inadeqüa
do. Foi então criado, para resolver o problema, um importante car
go: o da praefectura vigiZum. Esse prefeito recebeu 7 coortes de vi
giZes, consistindo cada uma de 100 homens oriundos da classe dos 
libertos (l07). Cada coorte era responsável por 2 das 14 regiones 
em que estava dividida Roma. Esses vigiles provàvelmente tinham 
como deveres a serem cumpridos a extinção de incêndios e também 
tarefas policiais. Mas parece que os libertos não se mostraram mui
to anciosos para servirem nesse corpo de tropa, pois o tato de terem 
sido escravos ~empre era mal visto. Tanto isso é verdade que em 
24 a. D. foi oferecida a cidadania romana aos latinos junianos com 
a condição de servirem nas coortes dos vigiles e logo após elas es
tavam cheias de homens livres. 

" . .. isto é, tornar-se-iam cidadãos romanos se tivessem ser
vido seis anos nos vigiles em Roma. Mais tarde, dizem, um 
senatus-consultus deu-lhe a nacionalidade romana após três anos 
de serviços" (108). 

Os libertos ganharam paulatinamente tal prestígio que depois 
de 5 a. D., por~alta de candidatas abriu-se o quadro fechado das 
vestais às suas filhas (109). 

Augusto sempre fôra sensível ao problema SOCIal da Itália, daí 
a sua preocupação em formar uma grandé população livre, preser
vando os graus e as distinções devidas entre essa população, procuran
do prevenir a libertação indiscriminada de escravos e o atluxo de san
gue estrangeiro. Com êsse intuito Augusto aprovou ou têz aprovar 
várias leis, como a Lex Aelia Sentia, de 4 a. D. e a Lex Papia 
Pappaea de 9 a. D. Esta teve, infelizmente, como conseqüência a 

(107). - P. K. Baillie Reynolds, The Vif:iles of Imperial Rome, pág. 
22 e segts. Apud G. H. S. Stevenson, The Imperial Administration, in C. A. H., 
X,200. 

(108). - Gaius, Institutas, I, 32 b, " ... id est fiunt cives romani, si 
Romae inter vigiles sex annis militaverint. Postea dicitur factum esse senatus
consultum quo data est illis civitas romana, si triennium militiae expleuerint". 

(109). - A. D. Nock, Religious Developments from the Close 
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criação de uma classe de delatores que funcionava mediante grandes 
recompensas. Tibério procurou regulamentar a lei (110) devido os 
problemas apresentados pela classe dos libertos. De maneira geral, 
um libertinus não sendo de berço livre, como não era, não podia as
pirar às magistraturas municipais ou outros cargos de igual enverga
dura. Mas com freqüência êsses libertini erflm a parte mais empreen
dedora e corajosa da comunidade, por isso não podiam ser desam
parados. Só o princeps podia aparentemente conferir o berço hvre 
(ingenuitas), concedendo o direito de usar o anel de ouro. Tão gran
des foram os privilégios concedidos que houve muitas reclamações: 
daí o senatus-consultus do ano 23 a. D. em que essa liberalidade foi 
severamente regulamentada sàmente para aquêles que conseguissem 
provar a sua ascendência livre por 2 gerações, como já dissemos. Mas 
tal resolução ambígüa em seus têrmos e reacionária em seu sentido, 
podia apenas causar problemas futuros. Nestas condtções, no ano 
seguinte, um cônsul conseguiu a Lex Visellia para tratar da questão. 
Ela deve ter sido compreemiva, mas infelizmente só possuímos dela 
duas cláusulas: a primeira, concedendo plena cIdadanía a todos os 
latinos junianos que tivessem servido pelo menos 6 anos nas coortes 
dos vigiles - o que demonstra como era fácil adquirir-se a cidada
nia romana - a segunda, que privava todos os que não tôssem in
genui da possibilidade de obter magistraturas ou dignidades na mu
nicipalidade 

". .. a menos que fôssem confirmados pela concessão do 
anel de ouro pelo princeps" (l11). 

Mesmo assim, a ambição e a procura de cargos eram mais for
tes que o mêdo da lei, e no reinado de Cláudio sabemos de mais de 
400 perseguições por pedidos ilegais (112). 

Na República, quando se constituiu permanentemente a distri
buição gratuita de trigo, o exército era ainda o povo; assim, admi
tia-se na partilha, mesmo depois de Augusto, sàmente cidadãos de 
pleno jure: os vigiles que desempenhavam em Roma um papel tão 
importante, sendo recrutados entre os libertos, não obtiveram essa 
liberalidade (tessera frumentaria) senão depois de três anos (113). 

O centro onde todos os assuntos internos e externos do lmpe
rio chegavam era o Palácio. Assim, em boa hora, o príncipe havia 

(110). - M. P. Charlesworth, Tiberius, in C. A. H., X, 655; André 
Piganiol. Histoire de Rome, pág. 221. 

(lll). - Ibidem, 616. 
(112). - Ibidem. 
(113). - Duruy, op. cit., V, 545. Vide a êsse respeito o nosso traba

lho sôbre A origem das corporações, in "Revista de História" n9 
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concentrado nêle uma multidão de e~cravos e de hbertos: alguns 
estavam encarregados das atividades domésticas (114), outros loca
lizados nos escritórios da administração; despachos eram recebidos 
e examinados, respostas eram dadas a certos assuntos administrati
vos de entidades criadas por Augusto como, por exemplo, o tribunal, 
a quem competia o julgamento das apelações e das causas reserva
das. Processava-se, assim, o ritmo qüotldíano dêsse organismo com
plexo chamado Palácio do Príncipe. 

A frente de todos êsses escritórios estavam os libertos, que as
sim foram adquirindo ràpidamente uma grande influêncla, pois, co
mo se percebe, o regime do Principado tudo centralizava. De fato, 
era a entourage do príncipe que governava. Durante o reinado de 
Augusto e Tibério êsses libertos tinham sido mantidos na modera
ção e na obscuridade; mas como veremos, de Caiigula em diante e 
até Vespasiano, chegaram a governar o Império. Um dêles - Hé
lios - na ausência de Nero, ousou condenar alguns senadores ao 
confisco de seus bens, no banimento e mesmo até à morte (115). 

'" 
3. - Cláudio (41-54 a. D.). 

Os imperadores, após Augusto, mantiveram o Império como se 
fôsse propriedade particular sua. Tibério só teve um ministro e êsse 
mesmo era apenas um equites. Com Cláudio a situação mudou bas
tante. 

A legislação durante o reinado de Cláudio, apesar de bem fei
ta, não era muito apreciada pela nobilitas, pois esta achava que o 
poderio do princeps tinha crescido desmesuradamente e o seu poder 
era maior do que qualquer uma das gens. Naturalmente, para aten
der a tão grandes encargos, o príncipe tinha necessidade de secretá
rios e mordomos, na verdade agindo como se fôssem funcionários 
do Estado, com grande influência e além disso, eram permanentes. 
Ora, êsses elementos eram recrutados entre os libertos, na sua maio
ria gregos ou asiáticos e cuja arrogância desagradava sobremaneira 
a aristocacia romana. 

Cláudio - quando do seu advento - que chegou a ver o Se
nado, num rompante, proclamar a volta ao regime republicano, não 

(114). - Seus títulos variavam ao infinito. Grande número dêles encon
tra-se no capítulo IX de Orelli, que contém 254 inscrições relativas aos escra
vos e libertos do palácio. Sob o n'? 2974 Orelli 
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podia, como Augusto, associar essa assembléia ao seu govêrno, nem 
tomar como conselheiros êsses grão-senhores que a todo o momento 
disputavam o seu poder e tentavam, por mil modos, depô-lo. Os 
libertos eram "mais seguros", razão pela qual entregou-se inteira
mente a êles, sem, entretanto, amá-los: eram apenas necessários (1l6}. 

Esses homens, contràriamente ao hábito dos "arrivistas", mos
travam-se favoráveis às pessoas da sua condição e as colocaram em 
tôda a parte. Até o reinado de Adriano (117-138), os libertos pre
encheram tôdas as secretarias da chancelaria imperial e ocuparam 
muitos outros cargos de real importância (117). 

Nas províncias, as secretarias dos governadores eram formadas 
pelos escravos e libertos do príncipe, que viviam e morriam no seu 
emprêgo, devido à grande familiaridade com as coisas públicas. Os 
governadores eram substituídos, os subalternos permaneciam. 

A mancha do seu nascimento escondia-se sob as honrarias: mui
tos libertos obtiveram o anel de ouro e outras altas distinções mili
tares. Cláudio timbrava mesmo em levá-los consigo às sessões do 
Senado. Alguns contrairam ilustres núpcias ou compraram gloriosa 
genealogia. Palas tornou-se assim o mais nobre personagem de Ro
ma, quando demonstrou (?) que descendia dos antigos reis da Arcá
dia, fundadores, através de Evandro, da Cidade Eterna. A sua 111S0-

lência igualava a sua riqueza: para não macular sua bôca falando 
aos escravos, dirigia-se a êles por gestos ou por escrito. O Senado 
rebaixou-se em oferecer-lhe as insígnias pretorianas e 15 mIlhões de 
sestércios. Aceitou a honra, mas recusou o dinheiro, por ser multi
milionário (118). 

Cláudio que entregou o poder às suas mulheres, foi também o 
joguete dos seus ministros, os libertos. O papel excepcional dêsses 
subalternos - que foram durante o reinado verdadeiros chefes de 
govêrno - explica-se em parte não só pelo caráter fraco do impe
rador, mas também pelas razões maiores e mais legítimas da política 
geral. Mas, apesar da sua benevolência para com os libertos, Cláudio 
tomou uma posição clara quando puniu vários dêles - cêrca de 
400 - que tinham usurpado o census eqüestre - e havia muitos 
a quem ordenou que fôssem vendidos como escravos, o que fêz tam-

(116). - André Piganiol, Histoire de Rome, pág. 251; Herbert Newell 
Couch e Russe1 M. Geer, -Rome, págs. 229-230 e 235; Eugene Albertini, 
L'Empire Romain, págs. 80-81. 

(117). - Vide Hirschfeld, Untersuchungen au! dem Gebiete der rom. 
Verwalt. Apud Duruy, op. cit., V, 401. 
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bém para com os que tinham deixado de prestar o obsequium (gra
tidão) aos seus antigos senhores (119). 

Na obra de Augusto, sob o ponto de vista administrativo, exis
tia uma grande lacuna: a administração central era ainda incompleta 
e rudimentar, não estavam à altura do Império (120). Essas engre
nagens da administração, de que não se podia privar, levaram o Im
perador, pela fôrça das circunstâncias, a procurar no seu pessoal do
méstico, entre os intendentes e procuradores que dirigiam o palácio 
ou governavam os seus domínios, o material humano de que tlOha 
necessidade. Todo êsse pessoal era composto principalmente de es
cravos chefiados pelos liberto" diretores dos diversos serviços. 

Enquanto o Império teve governantes como Augusto e l'lbério, 
fiéis à idéia do Principado, não deixando a outrém as rédeas do po
der, foi tudo muito bem. A situação mudou com Calígula (37-41) 
e principalmente com Cláudio, apesar da ação pessoal do Imperador 
que seria injusto desprezar. Assim, o govêrno interno, a política ex
terna, a administração, passaram es::encialmente para o contrôle dês
se grupo heterogêneo. 

Quatro, entre êsses libertos, desempenharam no reinado de 
Cláudio um papel importante: Narciso, Palas, Políbio e Cahxto. lJo 
passado dêsses homens pouca coisa se sabe com certeza. 

Palas, fôra escravo de Antônia, mulher de Druso Senior e seu 
homem de confiança. Foi por ela encarregado de entregar a Tibério 
em 31 a carta que desvendou ao imperador as intrigas de Sejano: 

"181 .. , a maioria, dos senadores e dos libertos tinham se 
unido a êle; o exército tinha sido seduzido, a emprêsa fazia gran
de progresso e Sejano teria conseguido seu intento se Antônia não 
tivesse demonstrado uma audácia mais astuta. 

182 que a perversidade de Sejano. Desde que soube o que 
se maquinava contra Tiberio, escreveu-lhe pormenorizada mente e 
mandou a carta a Balas (Palas), aquêle dos seus escravos de que 
estava mais segura, e o enviou para junto de Tibério em Capri" 
(121) . 

Palas, com o título de a rationibus, foi o ministro das finanças 
do reinado. Ligado à causa de Agripina, que devia-lhe seu casamen-

(119). - Suetônio, Cláudio. 23 e também 25; Digesto, 12. 2,32; Plínio
-o-antigo, História Natural, XXXIII, 33. Apud Charlesworth, Gaius and Clau
dius, in C. A. H., X, 699. 

(120). - Homo (Léon), Les institutions potitiques romaines, pp. 373-374. 
(121). - Flávio Josefo, Antigüidades judaicas, (Oeuvres completes de 

Flavius J oseph 
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to imperial, associou-se aos seus ambiciosos planos e contribuiu com 
tôda<: as suas fôrças para a ascenção do jovem Nero (122), 

Calixto (Julius Claudius Callistus), desempenhou um papel im
portante no fim do reinado de Calígula, pOiS pretendia ter salvo C!áu
dio de envenenamento, No Senado, um Cipião gabava o seu desin
terêsse que, tendo em vista a necessidade pública, dignava-se deixar 
contar entre os servidores do príncipe, Teria salvo também o grande 
orador Domitius Afer, num certo momenl0 ameaçado e o ajudou 
a atingir um consulado: 

" , " 64, Entre os conjurados estava Calixto, liberto de Caius 
(CaIígula), que, mais do que qualquer outro, tinha chegado ao 
máximo do poder, igual ao tirano, graças ao temor que inspirava, 

65, a todos e à grande fortuna que tinha adquirido; porque 
era muito venal para com todos, usando do seu poder contra tôda 
a razão, Conhecia aliás a natureza de Caius, incapaz e não supor
tando nenhuma demora, e se conhecia pessoalmente numerosas 
razões para estar em perigo, principalmente pelo tamanho de 
sua fortuna, 

66, Assim, servia êle Cláudio passando secretamente para o 
seu lado, na esperança que o Império coubesse a êle, se Caius de
saparecesse e que êle encontraria, no seu poderio semelhante a que 
êle ocupava, um pretexto para obter honras, se tivesse o cuidado 
de conseguir antecipadamente a gratidão de 

67, Cláudio e uma reputação de devotamento a seu respeito, 
Ousou dizer que tendo recebido ordem de envenenar Cláudio 

68, encontrou mil modos de adiar a cousa, Mas Calixto pa-' 
rece ter forjado essa narrativa para prender Cláudio na sua rêde, 
porque si Caius tivesse resolvido a se desembaraçar de Cláudio, êle 
não teria tolerado a dilatação do prazo de Calixto e 

69, êste não teria desobedecido a ordem do seu senhor sem 
receber imediatamente a sua paga, Sem dúvida, alguma potência 
divina é que protegeu Cláudio dos furores de Caius, e Calixto ti
nha somente simulado um benefício em que nada contribuira" 
(123) , 

Calixto encarregou-se da secretaria a libellis; sua prudência, 
principalmente quando da queda de Messalina, permitiu-lhe manter
se no poder (124), 

(122), - Tácito, Anais, XXI, e segs; XII, 25; Suetônio, Cláudio, XXVIII; 
Plínio-o-jovem, Cartas, 
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Narciso, diz Tácito (125): 

". .. teria dado sua vida pela do seu senhor". 

No início da Guerra da Bretanha, Cláudio o enviou para apazi
guar uma revolta do corpo expedicionário romano (126). Foi êle 
quem abriu os olhos do Imperador a respeito da péssima conduta de 
Messalina e foi êle também que, investido por um dla no comando 
em chefe das tropas da capital, fêz matar a Imperatriz (127). 

Políbio, teve sob suas ordens a secretaria a studis; Messalina o 
fêz executar em 47 (128). 

Narciso, Políbio, Palas e Calixto, os libertos mais em evidência 
no reinado de Cláudio, não eram, entretanto, os únicos a ter impor
tância. Outros, sem terem chegado tão alto, também obtiveram altos 
cargos - como Antônio Felix, governador da Judéia, 

" ... o marido de três rainhas ... " (129), 

Harcoporas, ou O eunuco Posides - e fizeram brilhantes car
reiras. Os mais categorizados receberam, como os membros da ordem 
eqüestre, o título de procuratores. Novas funções, como a das pro
curadorias das águas, das b~bliotecas, de Üstia, do patrimônio, lhes 
foram atribuídas. A essa situação administrativa, até então sem exem
plo, correspondiam honras excepcionais. Exemplificando: Narciso re
cebeu as insígnias de questor; Palas, o mais favorecIdo, as insígmas 
pretorianas. Felix foi promovido à ordem cqüestre e Posídes, grati
ficado com as insígnias militares. 

A despeito das particularidades de cada um, todos apresentam 
um certo número de traços comuns, próprios da classe social a que 
pertenciam e que lhes dava um certo ar de parentesco. Antigos es
cravos, ês:es homens tinham conservado os vícios devidos à sua baIXa 
origem e a êstes juntaram os defeitos dos "arrivistas": intrigantes, 
para quem todos os meios eram bons.. Políbio foi contado entre os 
numerosos amantes de Messalina e talvez por is:o é que foi justiça
do; Palas entre os de Agripina. Eram cúpidos e desonestos, apro
veitaram-se das suas altas funções para amealhar fortunas escanda
losas; foram também arrogantes e ba.iuladores. Merecem, país, o 

(125). - Tácito, Anais, XII, 53 e 65; Dion. LX, 34. Para verificar o seu 
poder vide Tácito, Anais, XII, 3; XIII, 4; Plínio-o-antigo, História Natural, 
XXXIII. 53; Juvenal, I, 108 



-132 -

duro julgamento que dêles nos dá Tácito, principalmente quando 
exemplifica com Félix no seu govêrno da Judéia: 

" . .. exercendo os poderes de um rei com o espírito de um 
escravo ... " ( l30) . 

Mas a bem da verdade, é necessário que se diga que também 
possuiam boas qualidades. Livres do pêso das tradições republica
nas, detestados pela nobilitas, que tinha desprêzo pelo seu na~ci
mento e seu caráter, alheios às idéias que formavam a própria base 
do sistema do Principado, os libertos, homens muito inteligentes e 
inteiramente voltados para o futuro, eram devotados ao regime im
perial, ao qual tudo deviam; trouxeram para o govêrno um espírito 
inteiramente nôvo e o fizeram transpor uma etapa decisiva no ca
minho que levava à monarquia absoluta. 

Os libertos demonstraram, portanto, uma tendência inovadora 
e métodos de trabalho modernos para a época. O espírito geral de 
sua administração se inspira em duas diretivas essenciais: o desen
volvimento do poder imperial e a marcha para a centralização. 

A aristocracia senatorial (nobilitas) foi excluída dos assuntos po
líticos e administrativos e colocada sob severo contrôle dos agentes 
imperiais. O Imperador, como diz Tácito, que aliás defende a nobi
litas: 

" . .. tomou para si todos os privilégios dos magistrados e das 
leis ... " (l31). 

aumentou extraordinàriamente suas prerrogativas enquanto que os 
progressos crescentes da unificação entre a Itália e as províncias -
idéia centralizadora - se apresentou cada dia mais poderosa. A 
obra principal dos libertos concentrou-se em três pontos: a extensão 
do direito de cidadania, o aumento do papel atribuído à ordem eqües
tre e a organização da chancelaria imperial. Tôdas essas realiza
ções rompiam com a política conservadora de Augusto e 'fibério e 
traziam para o Principado modificações profundas. 

a). - A extensão do direito da cidadania. 

A própria evolução do Império conduzia à unificação gradual 
da Itália e das províncias pela extensão do direito de cidadania aos 
peregrinos. Augusto e Tibério - e isso em conseqüência da sua po
lítica de concordância com o Senado - tinham se mostrado muito 

(130). - Tácito, Histórias, V, 9. Tradução de Renri Goelzer. 311 



- 133-

ligados ao monopólio cívico e, em decorrência disso, muito avaren
tos na colação do direito de cidadania romana. 

Cláudio, sob a pressão dos libertos, mostrou-se muito mais be
nevolente. Em 46 conferiu o direito de cidadania, sob forma coleti
va, a muitas povoações dos Albes (os anaunes, os tulianes, os sin
dunes) como mostra o édito imperial que a epigraha nos conser
vou (132). 

Mas o problema agravou-se em 47-48 sob uma forma parti
cularmente precim. O Imperador, nesse ano, vinha de ressuscitar a 
velha magistratura da censura que devia, no seu pensamento, dar-lhe 
meios para exercer o direito de contrôle sôbre a sociedade inteira e 
restabelecer a ordem de alto a baixo da hierarquia socIal, função que 
êle iria desempenhar tendo L. Vitellius - um grande personagem da 
aristocracia senatorial que fôra três vêzes consul, pai do tuturo Im
perador Vitélio - como colega (133) . Nessa qualidade desempe
nhou as funções da maneira tradicional, pela lectio Senatus e a re
cognitio equitum, para assegurar o recrmamento do Senado (134). 
:tsse recrutamento levantava uma questão particularmente grave: di
zimado na época de Tibério e de Calígula, arruinado pelas despesas 
que não eram mais compensadas pelo frutuoso govêrno das provín
cias, exgotado por casamentos consangüíneos, as velhas famílias da 
nobilitas estavam em plena decadência. Claudio, que tinha de pre
encher os claros, pensou em aproveitar a ocasião para renovar o Se
nado e introduzir-lhe sangue nôvo. Os novos senadores deviam ser 
recrutados nas populações italianas e nas provinciais. Foi então que 
surgiu a questão da cidadania dos gauleses. 

Os notáveis da Gália cabeluda já possuiam a cidadania roma
na, mas sem a elegibilidade às honrarias. O acesso ao Senado roma
no lhes era proibido. Em 48 dirigiram uma reclamação ao lmpera
dor e pediram o direito de obtenção das honrarias (135). Esse pro
blema que, sob uma forma particular apresentava tôda a questão 

(132). - C. 1. L., V, 5050. Apud Léon Homo, Le Haut Empire, 269. 
Tomo 111 da "Histoire Romaine" da Coleção Glotz. Paris. Les Presses Univer
sita ires de France. 1933. 

(133). - Tácito, Anais, XI, 23; Suetônio, Cláudio, XVI; C. I. L., IX, 
5959, com a menção de Censor design (atus) , de 47. Apud Léon Homo, Le 
Haut Empire, 270. 

(134). - Tácito, Anais, XI, 23; XII, 4; Dion Cássio, História Romana, 
LX, 29; C. 1. L., V, 3117; VI, 1442; X, 6520. Apud Léon Homo, Le Haut 
Empire, 270. A propósito da cidadania romana vide o excelente livro de A. N. 
Shervin-White, The Roman Citizenslzip. 
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da política interna imperial, levantou vivas discussões, onde a nobi
lUas, fiel ao tradicional costume da concessão da cídadama, comba
teu àsperamente o pedido dos provinciais. Os velhos rancores amda 
não tinham sido e~quecidos e diziam êles que a itálIa podia fornecer 
os senadores necessários sem que fôsse necessário procurá-los alhures. 

Mas Cláudio e os libertos pensavam de outro modo. O Impe
rador reuniu o Senado e num longo discurso (136) mostrou que Ro
ma ~empre tivera por princípio aliar-se largamente com os povos es
trangeiros, que êsse liberalismo se tinha revelado uma das causas da 
sua grandeza e, após ter feito justiça às infelizes lembranças a que 
estavam ligadas ao nome dos gauleses, concluiu solicitando o deferi
menta da petição. O Senado teve que ceder. Um senatus consultus 
ratificou a proposta imperial c os éduos - os mais antigos aliados 
de Roma na Gália - foram os primeíros a receber tal honraria. Na 
Gália, na Espanha, na Grécia, numerosos peregrinos receberam o dl
reito de cidadania romana, mas a resistência senatorial teve o méri
to de tornar Cláudio mais comedido (137). 

b). - O desenvolvimento da ordem eqüestre. 

Augu~to tinha reservado para a nobilitas o principal papel na 
política romana, assim como destinara para a ordem eqüestre uma 
grande função na administração. 

Os libertos eram hostis, por princípio, ao Senado. Por isso con
tinuaram metodicamente a reorganizar e fortalecer a ordem eqües
tre, aumentando a sua importância dentro do Estado, dando-lhe in
clusive funções militares. Estas tiveram então uma organização iixa: 
a prefeitura de coorte, prefeitura de ala e tribunado militar (l3~). 

Das seis províncias criadas durante o reinado de Cláudio, duas 
somente - a Lícia e a Bretanha - foram classificadas como impe
riais e tiveram legados imperiais oriundos da nobilitas. As outras 
quatro receberam governadores da ordem eqüestre. Corno vemos, 
Cláudio voltou-se muito mais para os equites do que para a nobiUtas 

(136). - A Tabula Claudiana de Lyon, contém uma grande parte dêsse 
discurso; C. I. L., XIII, 1688 (l. L. S., 212). Apud Léon Homo, Le Haut 
Empire, 270; Tácito, Anais, XI, 24-25. 

(137). - Sêneca era da aristocracia romana e trata do assunto no seu 
panfleto Apocoloquintose: "Por Hércules, respondeu Cletho, queria juntar alguns 
dias à sua vida para que êle fizesse cidadãos as poucas pessoas que ainda não 
o são. Porque êle prometeu ver a toga em todos os gregos, gauleses, espanhóis 
e bretões, porque te convém deixar alguns estrangeiros de semente e que se 
assim ordenas, assim será feito (A pocoloquintose do divino Cláudio. Tradução 
de René Waltz, Les Belles Lettres. Paris. 1934, pág. 3). 

(138). - O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamtem bis aul 
Diocletian, 2(1 
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no recrutamento dos governadores de província. Parece certo que 
Cláudio estava preparando-se para conceder o grau de cavaleuos e 
distribuir cargos importantes a gregos e judeus ou a homens de on
gem não romana e oriundos das regiões onentais do Império (139). 

c). - A organização da chancelaria imperial. As secretarias. 

Durante o reinado dos primeiros imperadores, os órgãos de 
tran~missão das ordens - as secretarias - tinham permanecido ain
da rudimentares. A organização sistemática foi obra dos libertos, rea
lizada principalmente durante o reinado de Cláudio. 

A chancelaria compreendia 4 grandes secretarias: ab epistulis 
e a Zibellis - cujos embriões já existiam anteriormente -- duas ou
tras, a cognitionibus e a studiis, que apareceram então pela primeira 
vez na administração do Império romano. 

A secretaria ab epistulis, secretaria da correspondência oficial, 
recebia e expedia tôda a correspondência administrativa do Impéno 
(concessões de privilégios por carta, relações oficiais com reis ou po
vos estrangeiros, funcionários imperiais, cartas patentes nomeando 
para altos postos oficiais superiores, etc.). Dividia-se em 2 secções: 
uma latina, outra grega, correspondendo às duas línguas oficiais do 
Império romano (140). 

A secretaria a libellis, secretaria encarregada dos requerimentos, 
preparava as respostas às petições endereçadas ao Imperador. Fssas 
respostas eram redigidas em forma de pequenas notas com a assinatura 
imperial (despachos). 

A secretaria de a cognitionibus tratava dos inquéritos~ estava es
pecialmente ligada às instruções das causas perante o tribunal impe
rial. 

Por último, a secretaria de a studiis, que se encarregava dos es
tudos preparatórios, desempenhando o papel de auxiliar natural do 
Imperador, no duplo domínio da administração e da Justiça, forne
cendo-lhe os elementos necessários para o exercício das suas funções. 

Sob o ponto de vista do pessoal, cada secretaria contava com um 
chefe de serviço designado pelo próprio nome da mesma (ab epis
tuZis. a libellis, a cognitionibus, a studiis) assistidos pot adjuntos 
(adjutores, proximi) e de numerosos empregados (scrinarii. custodes). 
Apesar da nova importância, a chancelaria imperial, na organização 
de Cláudio, permaneceu ainda sendo considerada como um órgão 

(139). - M. P. Charlesworth, Gaius and Claudius, in C. A. H., X, 699. 
(140). - Uma inscrição (Orelli, nQ 823) menciona a existência do libra

rius Arabicus (Mém. de I'Acad. 
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doméstico e não como um serviço do Estado. Os homens livres por 
nascimento eram naturalmente excluídos e todo o pes~oal toi recru
tado exclusivamente entre os domésticos imperiais. Os libert6s, que 
haviam organizado o serviço, naturalmente assumiram a direção da 
parte principal; os cargos superiores, como os de chefe de secreta
ria, lhes foram re,ervados. Foi assim que Narciso tornou-se o chete 
da secretaria de á epistulis (141), Calixto da secretana de a Ube!lis 
(142) e Políbio da secretaria de a studiis (143); os empregados su
balternos foram recrutados entre os escravos que esperavam a li
berdade como recompensa dos seus bons serviços. Quer se tratasse 
de cavaleiros, libertos ou escravos, o reinado de Cláudio representa 
uma etapa essencial no desenvolvimento do funcionalism0 lmperial. 
As dinastias dos Flávios e dos Antoninos continuarão a sua obra. 

d). - As finanças: A secretaria de a rationibus. 

A organização da chancelaria liga-se a extensão dada a uma 
nova secretaria: a rationibus, encarregada das finanças imperiais 
(144). O seu título é mencionado pela primelra vez durante o rei
nado de Tibério, mas foi com Cláudio que o fiscus (145) foi detini
tivamente criado, e como obra sua. A função tomou uma impor
tância capital e o seu titular foi o famoso liberto Palas, que conse
guiu não só tornar-se' um dos homens mais importantes do reinado, 
como também amealhar uma fortuna escandalosa. 

* 
4. - O reinado de Nero (54-68). 

Com êste Imperador prosseguiu vitoriosa a fortuna dos liber
tos e orientais a quem deu altos postos no govêrno impenal. Esses 
orientais estavam muito melhOr preparados para a aceItação do ca
ráter monárquico do seu reinado, do que a nobilitas que sonhava 
ainda com uma volta aos velhos tempos republicanos. A conspira
ção atribuída a C. Calpurnio Piso é uma prova da nossa afirmativa. 

(141). - Dion Cássio, História Romana, LX, 34; Suetônio, Cláudio, 
XXVIII. 

(142). - Dion Cássio, História Romana, LX, 3; Zonaras, Crônicas, XI, 9. 
(143). - Suetônio, Cláudio, XXVIII; Sêneca. Cons. ad PaI., V, 2. 
(144). - Léon Homo. Le Haut Empire, 275. 
(145). - E. Cuq, Les successions vacantes aux citoyens tombés a l'enne

mi d' apres une inscription de Volubilis, in "J ournal des Savants", 1917, pp. 
481-487 e 493-494 e Lycoscura na Arcádia em 42 (l. G., V, 2, 516). Apud 
Uon Homo, Le Raut Empire, 275; vide a propósito da organização da admi
nistração imperial, a obra de Edward Eyre, European Civilization, its Origin and 
Development. Volume lI. Rome and Christendon. Oxford University Press. 
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Assim, Nero colocou Balbillus como prefeito do Egito de 55 
a 59 e nesse pôsto foi sucedido pelo filho de uma grego-oriental -
C. Caecina Tu~cus - sendo substituído por sua vez por um Judeu 
renegado de Alexandria, Tiberius Julius Alexander. O fiTho de l!ma 
cortezã grega, C. Nymphidius Sabinus, obteve a prefeitura dos pre
tores em sociedade com Tigelino de 65 a 68. Cláudio Athenodorus 
foi escolhido para prefeito do suprimento de cereais em 67: era um 
liberto que tinha obtido o grau de cavaleiro. Libertos também foram 
os dois comandantes da esquadra de Misenum: Anicetus e Moschus. 
O procurador da Judéia, Antônio Felix era um liberto, como já dis
semos, e dentre os seus sucessores encontramos um grego, Gessius 
Florus. Outro liberto foi encarregado dos jogos públicos; Polyclitm 
foi enviado à Bretanha para apaziguar uma disputa entre Suetônio 
Paulino eo procurador Julius Classicianus; Acratus foi enviado à 
Ásia e Grécia com a infamante missão de requisitar as obras de arte. 
Finalmente, Hélios que durante a viagem de Nero à Grécia ficou como 
seu representante na Itália (146). 

* 
5. - A dinastia flávia (69-96). 

Durante eosa dinastia os dois primeiros imperadores. Vespasia
no (96-79) e Tito (79-81) deixaram um pouco na sombra os liber
tos. Mas no reinado do terceiro, Domiciano (81-96), êles recupera
ram o terreno perdido. Tanto isso é verdade que Plínio-o-Jovem pô
de afirmar: 

"A maioria dêsses príncipes, êsses senhores dos cidadãos, eram 
os escravos dos seus libertos. Não entendiam, não falavam, senão 
por êles, e por êles eram dadas as preturas, os sacerdócios, os 
consulados" (147). 

Houve uma grande queixa contra Domiciano por haver êle con
cedido os melhores postos aos cavaleiros e libertos. Mas mesmo Do
miciano, que empregava libertos, deu o importante cargo de secre
tário ab epistulis a um cavaleiro (148). 

Foi um poeta, Estácio (61-96), que no elogio de Etruscus, um 
famoso liberto, dá informações mais exatas sôbre alguns encargos 
preenchidos pelos libertos imperiais: 

(146). - A. Momigliano, Nero, in C. A. H., X, 726. 
(147). - Estácio, Silves, I, 3, 86-105. Tradução de Henri Frere e H. 

J. Izaac. Paris. 1944. Les Belles Lettres. LU! + 210 pp.; Duruy, op. cit., 
V, 557. 

(148). - Plutarco, Otho, 
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"A ti só são confiados os tesouros sagrados do príncipe, as ri
quezas esparsas entre as nações e os tributos que nos paga o 
Universo. Aquilo que a Espanha retira das suas minas de ouro e 
aquilo que brilha nos montes da Dalmácia, as colheitas da África, 
o trigo que o egípcio trilha na sua eira, as pérolas que o mergulha
dor vai buscar no fundo dos mares orientais, a lã dos carneiros 
trazidos das pastagens, o vidro transparente de cristal, o cetro da 
Mauritania, o marfim da índia, enfim, aquilo que nos trazem os 
ventos do Meio-Dia, do Oriente, de Septentrião, tudo isso é entre
gue a tua vigilância. Julgas o que é necessário diàriamente para 
as leigiões, para o povo, sabes as despesas a fazer para os templos, 
para os diques que seguram as grandes águas, para as vias mili
tares. Tens a conta do ouro que brilha nos lambris de César, 
daquele que está nas estátuas dos deuses, ou a moeda marcada com 
a imagem do príncipe" (149). 

Etruscus, a rationibus tinha sob sua direção o que chamaríamos 
hoje de 4 ministérios: comércio, trabalhos publicos, fmanças e a ma
nutenção do palácio do príncipe. 

O mesmo poeta nos conta que um outro liberto, Abascantus, 
encarregado da secretaria de ab epistulis, tinha por missão: 

"Enviar para tôda a terra as ordens do senhor de Roma; 
manter em suas mãos as fôrças do Império e dirigir o seu emprêgo; 
saber que lauréis nos chegam do Norte, que estandartes flutuam 
nas margens do Eufrates, do Danúbio e do Reno, de como os 
confins do mundo recuaram diante de nós, rumo a Thule de cin
tura de ondas rugindo, eis alguns dos seus deveres. E' necessário 
reunir as espadas fiéis: designa o mais capaz de comandar 100 
cavaleiros ou uma coorte, aquêle que merece o título glorioso de 
tribuno, ou quem conduzirá melhor os rápidos esquadrões. Que 
não faz mais êle? Deve saber se o Nilo inundou os campos, se o 
Auster, com suas chuvas fecundas teria regado a Líbia árida. 
Menos ativa é a mensageira de Juno: menos pronta é a Renomada 
no seu rápido carro" (150). 

Podemos dizer, em face do que está exposto acima, que nessa 
época o secretário ab epistulis exercia verdadeiramente as funçõec; de 
Ministro da Guerra, do Interior e dos Negócios Estrangeiros. 

Os chefes das secretarias de ab epistulis e a rationibus eram per
sonagens importantes, levando uma vida luxuosa. Mas Domiciano, 
seguindo aliás o exemplo de Vitélio (69 d. C.), chamou às vêzes ca
valeiros para substituirem os libertos, como aconteceu por exemplo 

(149). - Estácio, Silves, m, 86-105; Duruy, op. cit., V, 557. 
(150). 
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com Cn. Octavius Titianus Capito que foi ab epistulis e galgou em 
seguida o alto cargo de prefeito dos vigiles. Mas libertos ou cavalei
ros, Domiciano os vigiava de perto e se fracassassem eram castiga
dos. Foi o que aconteceu com o secretário a rationibuç Claudius 
que foi objeto de uma temporária desgraça e soube retirar-se a tem
po por alguns anos para a Campânia, a fim de que o seu insucesso 
fôsse esquecido (151). 

* 
6. - Os Antoninos (96-192). 

Nesse período notamos uma mudança de atitude dos monarcas 
para com os libertos. No seio da nobilitas haviam penetrado um 
grande número de libertos ou descendentes dêies. Curtius Ruius, 
cônsul na época de Tibério, era filho de um giadiador; VItého pas
sava por ser neto de um escravo e desde o tempo de Nero dIzia-se 
que muitos senadores e a maioria dos cavaleiros tmham essa OrI

gem (152). 
Plínio-o-jovem afirma que o pretor Largius Macedo era filho 

de um liberto, o que não o impedia de tratar tão duramente os ~eus 
escravos, que muitos dêles se suicidaram (153). O própno Impera
dor Pertinax estava nas mesmas condições (154). Durante o remado 
de Caracala um antigo escravo conseguiu ser senador (155). 

Quando os velhos romanos, no seu orgulho ferido objetavam a 
humilde origem dêsses arrivistas, Tibério respondia: 

" ... êle é filho de suas obras ... " (156). 

Era a moda da nova política. Infelizmente, entre êsses antigos 
escravos que chegaram à custa de inteligência, ou algumas vêzes por 
meios indignos, à liberdade e à riqueza, encontravam-se alguns que 
podiam ser excelentes administradores, poucos, entretanto, eram ca
pazes de fundar uma dessas casas onde as tradições de virtude e de 
respeito de si próprio preparavam bons cidadãos válidos para o Es
tado. Compreendiam os negócios e os conduziam muito bem, mas 
os sentimentos raramente se aperfeiçoavam com a tortuna; a cons
ciência e o senso moral, o cuidado da dignidade pessoal, faltaram 

(151). - Léon Homo, Le Haut Empire, 383. 
(152). - Tácito, Anais, XIII, 2: Plurimus equitum, plerisque senatoribus 

non aliunde originem trahi. Vide também Eugene Albertini, L'Empire Romain, 
pág. 220. 



-- 140-

muitas vêzes a êsses homens que tendo encontrado na herança pa
terna a lembrança das humilhações da servidão, eram como o Rutus 
de Tácito: 

.. . .. covardes adoradores dos poderosos, altivos para com os 
inferiores, difíceis para com os seus iguais ... " (157). 

Eis um panorama do Senado na época dos Antoninos, mais ho
nesto politicamente que o dos últimos anos da Republica e do I sé
culo do Império, mas impregnado de elementos impuros, tmha ao 
mesmo tempo bastante experiência de negócios, aSSIm como baixeza 
para com o príncipe. 

Com Nerva (96-98) e Trajano (98-117) a tendência, já mantida 
anteriormente, agora assume aspectos definitivos: os equltes substi
tuem os libertos nas posições de contrôTe do serviço civil - se bem 
que muitos dêles fôssem também descendentes dessá classe social. 
Foi no reinado de Trajano que apareceu o primeiro a ration.bus 
eqüestre na pessoa de L. Vibius Lentulus, que ocupõu o cargo antes 
de 114. Parece ter sido êle também o mais antigo procurator mo
netae e procurator a loricata (158). Outro cargo de onde os equites 
desalojaram o liberto foi o de procurator aquarum. 1sso não quer di
zer que os libertos tivessem sido desprestigiados. Significava apenas 
que os equites estavam em condições de assumir tais cargos, fato que 
não acontecera anteriormente. Plínio-a-jovem fala com singular res
peito dos libertos de Trajano, que foram declarados no Senado dig
nos dos senadores: 

.. . .. tanto magis digni quibus honor omnis praestetur a no
bis ... " (159). 

Formavam êles uma espécie de corpo permanente onde se con
servava a tradição de tôdas as habilidades com as quais cativaram o 
seu senhor. O Imperador morria, os libertos ficavam, ou pelo menos 
sua influência se perpetuava. Passavam como os m6veis ao serviço 
do sucessor. Claudius Etruscus tinha servido 10 Cesares (160) _ O 
retórico alexandrino Dionísio passou de Nero a Trajano, sempre co
mo encarregado das bibliotecas, da correspondência, e dos embai
xadores (161). 

(157). - Tácito, Anais, XIII. 
(158). - Ann. épigr., 1913, n9 143; 1924, nQ 81; cf. R. H. Lacey, 

The Equestrian officials 01 Trajan and Hadrian. Apud R. P. Longden, 
Nerva and Trajan, in C. A. H., XI, 220-221; Vide também Hugh Last, The 
Principate and the Administration, in C. A. H., XI, 430. 

(159). - Plínio-o-jovem, Panl'(írico de Trajano, 88. Tradução de MareeI 
Durry. Paris. Les Belles Lettres. 1938. 275 pp. 

(160). - Estácio, Silves, m, 5. 
(61). - Suidas, s. 
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A mudança dos libertos pelo equites já tinha sido iniciada ante
riormente, mas foi com Adriano (117-138) que se tornou uma re
gra de govêrno. A reforma iniciada desde a época de Otão, Vltého 
e Domiciano, desdobrou-se no reinado dêste Imperador. A organi
zação das secretarias da chancelaria como outrora já não era mais 
possível. Os enormes progressos da idéia monârquica tornaram es
sa concepção cada vez mais anacrônica. Esse serviço domé~tIco trans
formou-se em serviço do Estado. 

Adriano generalizou essa transformação. A frente das 4 gran
des secretarias da chancelaria imperial colocou cavaleiros no lugar 
dos libertos. Foi assim que o historiador Suetônio exerceu no seu 
reinado a chefia da secretaria da correspondênCIa (ab epistulis) (162). 
Mas Adriano não ficou só nisso: criou uma quinta secretaria (a me
moria), encarregada de reunir para o Imperador os dados mdispen
sáveis para os múltiplos assuntos necessários às decisões do pnnci
pc. O chefe dessa última secretaria foi assistido por empregados su
balternos (proximi, adlecti). Por exceção, explicável pela criação re
cente do serviço, seu chefe não foi recrutado entre os cavaleIros, mas 
sim no seio da classe dos libertos (103), aliás como já havia al:on
tecido com as outras indicações no reinado de Cláudio. 

Seus sucessores continuaram essa tendência e a administração 
tornou-se mais burocrática. Mas foi o CC1meço dessa híerarquização 
que prosseguindo até a classificação mais numerosa, amarrou a so
ciedade com tantos nós que ela ficou sem movimento e sem vida. 
De tal maneira que nos é facultado colocar nesse século - talvez 
o mais brilhante do Império - o germen das institUIções que iriam 
minar as fôrças e acelerar a queda do Império "164). 

Escravos e libertos viviam no palácio, onde os homens livres 
pelo nascimento vinham disputar-lhes cada dia a sua influência. Na 
República os grãos-senhores chegaram a abrir as suas casas à uma 
multidão de clientes que se diziam seus amigos, mas que na realida
de vinham buscar sua esportula, e fornecer-lhe meios para um golpe
de-mão, se necessário fôsce. O general do exército, o governador de 
província, tinham também uma coorte de jovens adidos que procura
vam fortuna e glória junto dêsses poderosos (comites et convictores). 

(162). - Suetônio, Vida de Adriano, XI; Vide Eugene Albertini, L'Empire 
Romain. pág, 190. 

(163). - Léon Homo, Le Haut Empire, 514. 
(164). - Já no I século os procuratores eram classificados rudimentar

mente pelo salário (Suetônio, Cláudio, 24, 1), mas foi no tempo de Adriano 
ou melhor, dos Antoninos, que êles foram divididos em quatro classes bem 
definidas: tricenarii, ducenarii, centenarii e sexaftenarii, cujos membros per
cebiam 300.000, 200.000, 100.000 e 60.000 sestércios. Hugh Last, The Prin
cipate and the A dministratioll, in C. A. H., XI, 430. 
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Os amigos do príncipe, os libertos do palário e até mesmo os es
cravos, nem sempre eram discretos, muitos vendiam os segredos e o 
seu crédito junto aos poderosos. Retlexões que nos permitem con
cretizar em parte o ambiente em que se vivia em Roma no fim do 
Alto-Império. 

* 
* * 

IV. - O LIBERTO NO BAIXO IMPERIO. 

1. - O Edito de Caracala (212). 

No Baixo Império, desde o advento de Septímio Se\ero (193-
211), a civitas tinha diminuído de importância. Havia amda um cer
to interêsse por ela nas relações familiares e nas sucessões, sendo a 
mesma concedida com incrível rapidez. 

Em 212 Caracala (211-217) fêz uma grande mudança, publi
cando o Edito que tem o seu nome. Autores contemporâneos, e ou
tros posteriores, examinaram o fato com inexatidão, dizendo que o 
Imperador concedera a cidadania romana a todos os habltantes do 
Império. A principal finalidade foi, acreditamos, a de aumentar o 
número dos contribuintes do fiscus, principalmente para que o Esta
do pudesse receber maiores quantias dos impostos de sucessão que 
acabavam justamente de ser dobrados. Foi uma grande conqUlsta, 
na direção da unificação social do Império, além do desêjo de popu
laridade. Um papiro (165) contém a tradução grega do Edito. Pode 
ser considerada um benefício pessoal: deu a civitas às pessoas exis
tentes no Império e aos seus descendentes, com exceção dos deditices· 

"Dou a todos os peregrinos do mundo habitado a cidade ro
mana, tôdas as formas da organização municipal serão mantidas, 
com exceção dos deditices" (166). 

Os latinos junianos ainda permaneceram com o seu estatuto. 
Os bárbaros que se estabeleceram posteriormente no Império não 
foram abrangidos pelo Edito. As pessoas que foram deportadas per
deram a cidadania. Infelizmente o papiro é fragmentário. Com cer
teza os dediticii de tôdas as espécies foram excluídos. Talvez oS não
cidadãos do IH século fôssem descendentes dos bárbaros e daqueles 
que não foram abrangidos pelo diploma legal. 

(165). - Papiro de Giessen, 40. Editado por P. M. Meyer, e publi
cado pela primeira vez em 1910. Apud W. W. Buckland, Classical Roman 
Law, in C. A. H., XI, 828-829. 

(166). - Besnier (Maurice), L'Empire romain de /'avenement des Sé
veres au Concite de Nicée, in "Histoire Romaine" 
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Assim, o Edito balisa o declínio do predomínio dos cidadãos ro
manos e o despertar dos provincianos para a luta pela igualdade po
lítica. Desde Septímio Severo - que era um africano casado com 
uma síria - a Itália foi perdendo sua hegemonia política e econo
mica. As províncias, crescendo de importância, a Península teve de 
inserir-se no contexto geral do Império. 

Roma era uma cidade de cêrca de 1.000.000 de habitantes e 
governava um Império de mais ou menos 60.000.000 de habitantes, 
tendo por centro o Mediterrâneo (Mare Nostrum) (167). Esse Im
pério revelava-se cada vez mais desmesurado em relação à ltâlia, 
que não tinha alimentos suficientes para a sua população e cuja ati
vidade comercial tendia a diminuir. 

A população era cosmopolita e seu crescimento foi devido so
bretudo à contínua imigração. Não continha mais a maioria dos "ci
dadãos romanos", que eram na época de Augusto cêrca de 4.000.UUO. 
Com o Edito de Caracala essa proporção aumentou para 4/5 mais 
ou menos dos habitantes de nascimento livre, aparentemente a me
tade da totalidade dos que habitavam o Império. Anualmente, mi
lhares de pessoas obtinham a civitas romana, diretamente como sol
dados, ou liberados pelos particulares ou ainda pelo Imperador. 

* 
3. - A vida econômica no fim do Império. 

Como tentamos analisar, o escravo era nas manufaturas e na 
produção agrícola o elemento essencial. A evolução da fábrica per
maneceu estática, não porque não fôsse possível uma melhoria téc
nica, mas simplesmente porque o escravo era a única unidade de la
bor que podia ser explorada ao máximo, sendo relativamente barata; 
assim, o problema de se poupar mão-de-obra nunca se apresenta
ra \~168). 

Na época helenística, e principalmente durante o Alto-Império, 
era possível administrar de forma tolerável uma fonte de produção 
que carecia de intensidade, porque a procura do produto mampulado 
era diminuta e as comunicações difíceis, porque a substituição da 
mão-de-obra escrava era fácil. 

Mas no Baixo-Império a situação mudou. O suprimento de es
cravos diminuiu, o trabalho livre aumentou - princIpalmente no 

(167). - Gagé, op. cit., 153. 
(168). - F. Oertel, The Economic Life of the Empire, in C. A. H., 

XII, 253; Vide Ferdinand Lot, La fin du monde antique et te début du Moyen 
Âge. Coleção "L'Évolution de 
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Ocidente. O colonato vai surgindo para o aproveitamento da mão
de-obra que restava e paulatinamente substitui o braço escravo. No 
Oriente o trabalho semi-livre permaneceu como elemento que favo
recia a organização das emprêsas, tanto agrícolas como mdustnais, 
mas ao mesmo tempo foi um fator de fermentação socml, gerando 
o choque entre os trabalhadores (169). O problema do custo do 
transporte revelou-se o mais difícil de ser resolvido. O antigo siste
ma poderia ter sido melhorado, o lado técnico poderia ter sido aper
feiçoado, todo o conjunto das comunicações poderia ter tido um me
lhor aproveitamento e conseqüentemente até a estrutura da socIeda
de poderia ter sido modificada. Mas faltava a energia criadora ne
cessária para tão radical transforniáção. A descentralização das tor
mas de produção pareceu haver sido a solução encontrada para sa
tisfazer as necessidades das classes menos favorecidas. Conseqüen
temente, houve uma impressionante provincialização e deterioriza
ção dos produtos industriais. 

A agricultura, apesar de tudo, permanecia ainda como a princi
pal fonte de riqueza. Ao lado dos imensos latifúndios trabalhados 
por rebanhos de escravos (170) foi aparecendo desde Nerva (96-
98) pequenas propriedades alimentadas com einpréstimos e fendo a 
própria propriedade como garantia. Com Trajano aparecem os lo
catários, homens semi-livres (coloni) (171) . 

• 
2. - O liberto na sociedade do Baixo-Império. 

A classe média, incluindo os cavaleiros descendentes de antigos 
lavradores e soldados e um expressivo número de libertos, procurava 
o comércio e a indústria. 

Na indústria a emprêsa capitalista era a regra e foi organizada 
para produzir em massa (cerâmica, artigos de metal, mobílias, vidro, 
papiros, pergaminhos, couro, pão) (172). O trabalho absorvia gran
de número de trabalhadores, na sua maior parte escravos, com uma por-

(169). - I. G. R. R .• IV, 444. Pérgamo no tempo de Adriano foi foco 
de intensas agitações servis. Apud F. Oertel, op. cit., XII, 253. 

(170). - Vide nosso artigo, As origens do latifúndio: da "villa" romana 
aos engenhos e fazendas do Brasil Colonial, in "Revista de História", n9 84 
(1970), pp. 289-305. 

(171). - Wight Ouff, Social Life in Rome and Italy, in C. A. H., 
XI, 760; 
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centagem de trabalhadores livres. Os libertos geralmente dingiam e 
controlavam essas emprêsas \ 173). Os trabalhadores livres tinllam 
seu esfôrço depreciado em virtude do trabalho escravo. Om liber
tinus tinha mais possibilidades de conseguir capitais com o seu pa
trono do que o ingênuo. Não seria, portanto, difícIl compreeI1der 
porque no início do Império o desenvolvimento mdustrial tOI tardio. 
Além disso, as lojas sofriam a concorrência dos artigos fabricados 
pelos escravos nas casas particulares, principalmente dos alfaiates, 
sapateiros, encanadores, carpinteiros, etc. 

Os libertos juntaram-se a uma corporação de ofício (colleglum) 
iniciada muitas vêzes através de uma associação funerária (17 4) . 
Muitos dêles chegaram a mestres e diretores de confrarias. AssIm, 
acabaram por monopolizar o comércio de grãos, de construção clvll 
e até se entregaram ao tráfico de escravos. Outros eram atraídos pelO 
comércio do vinho e do azeite. Ainda havia os que negociavam com 
o dinheiro, como Trimalcião, preludiando as grandes casas bancánas. 

Os libertos também entraram nas profissões hberais: ensino, me
dicina, arquitetura, escultura, etc. Daí só havia um passo para as ma
gistraturas e os facerdócios: a outorga da ingenuitas íazia-se através 
do anulus aurum da classe eqüestre. Com êsse anel até podiam as
pirar o duunvirato nas municipalidades. O sace"dócio dos cultos 
orientais estavam ao seu alcnce e muitos tiveram ligação com o culto 
imperial como já mostramos no caso dos seviri A ugustales (17 5) . 

* 
4. - O fim do Império Romano do Ocident~. A escravidão e () 

Cristianismo. 

A crise do 111 século favoreceu a fuga de milhares dI! escravos. 
Apesar de tudo, o seu número ainda permaneceu bem elevado nos 
domínios agrícolas e no serviço doméstico. As alforrias também fo
ram numerosas. Mas ainda existiam ricos proprietários qu~ posswam 
de 1.000 a 2.000 escravos (176). 

Novas fontes de recrutamento de mão-de-obra foram abertas no 
IV século através da migração dos bárbaros para o Impélio Roma
no, sem falar também na venda dos expostos e dos devedores relap-

(173). - Rostovtzeff. op. cit., pp. 166-168. 
(174). - Vide nosso artigo, As origens das corporações de ofício. As 

corporações em Roma, in "Revista de História", nQ 65 (1966), pp. 3-68. 
(175). - Wight Duff, Social Life in Rome and Italy, in C. A. H., 

XI,757. 
(176). - Piganiol (Andre). - L'Empire Chrétien (325-395). Tomo IV 

da "Histoire Romaire" da Coleção Glotz. Les Presses Universitaires de France, 
1947, pág. 404. 
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sos. Mas apesar de todos êsses fatôres a escravidão estava em re
gressão. Novas formas de trabalho obrigatório vila modtficar o sis
tema: o colonato, como já tentamos mostrar, faz a sua aparição nos 
grandes domínios e pouco a pouco foi se tornando a torma usual de 
prestação de serviços. As corporações obreiras ligadas as oficinas 
do Estado também deram melhor tratamento à sua mão-de-obra. 

Por mais dura que fôsse a vida do homem livre e me~mo a do 
colono, as suas condições não se comparavam, como é ÓbVIO, com 
as do escravo, nem moral e nem matenalmerite. Mas o própno tra
tamento do escravo sofreu um abrandamento. Certos autores susten
tam que isso se devia à expansão do (;nstianismo. Pensamos que 
êle deve ter influenciado e muito, mas não foi o único fator. Houve 
uma pluralidade de fatôres que mudaram extraordinàriamente a si
tuação econômica, coisa que deve ser levada em conta (177). 

A Igreja não fêz guerra à escravidão nesse fim do Império ro
mano. Não libertou os feus próprios eséravos e a Didaché (11M) 
chega até a recomendar aos escravos que fôssem submissos aos seus 
senhores, como à imagem de Deus. Entretanto, essa mesma Igreja 
não admitiu escravos entre os membros do clero, a menos que tõs
sem libertados pelo seu senhor antes de tomàrem as ordens. Ela con
sidera va todos os seus membros como se fôssem irmãos: 

"Entre n6s não existem diferenças entre ricos e pobres, se
nhores e escravos" (179). 

A Igreja visava mais a alma do que o corpo, por isso para ela 
ser escravo não tinha sentido, o que estava no íntimo de' cada um 
era o que importava. 

São Paulo, na Epístola aos Efésios, recomendava aos senhores 
que tratassem bem os seus escravos (180), mas também dirigia-se a 
êstes nos seguintes têrmos: 

"5. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, 
com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, 
como a Cristo; 

(177). - Vide sôbre o assunto o livro clássico de Paul AlIard, Les es
claves ehrétiena depuis les premiers temps de I'Eglise jusqu'à la fin de la domi
nation romaine en Oecident. Librairie Victor Lecoffre. Paris. 4(1. edição. 
1900. XV + 494 pp. Vide também a tese de doutoramento de José Maria 
Corrêa, A Igreja no C6digo Justiniano, defendida na nossa Faculdade em 
22-2-1967 (datilografada). 

(178). - Vide o livro de José Gonçalves Salvador, Didaquê ou "O Ensi
no do Senhor através dos Doze Ap6stolos". Junta Geral de Educação da Igreja 
Metodista do Brasil. São Paulo, 1957. 88 pp. 

(179). - Lactâncio, lnat. Div., V, 17. Apud André Piganiol, L'Empire 
Chrétien, 405. 

(180). - São 
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6 . Não servindo à vista, como para agradar aos homens, 
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a von
tade de Deus; 

7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e como aos 
homens; 

8 . Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem 
que fizer, seja servo, seja livre" (181). 

Na Epístola aos Colossenses, diz São Paulo aos escravos: 

"22 . Vós servos, obdecei em tudo a vossos senhores segundo a 
carne, não servindo só na aparência, como para agradar 
aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a 
Deus" (182). 

S\!ndo assim, a Igreja sancionava o casamento dos e~cravos, re
conhecendo-os como válidos. Foi mais além. Alguns dos seus diri
gentes. como Gregório de Nyssa dizia que possuir escravos era com
prar a imagem de Deus. João Crisóstomo ,j183) pedia aos senhores 
que ensinassem um ofício aos seus escravos e em seguida preconiza
va a sua alforria. 

O Estado, pelo contrário, fêz muito pouco pelo escravo. Cons
tantino recomendava que não separas~em as famílias de escravos quan
do eram vendidas as terras para pagamento de impostos ao fiscUf 
(184). Punia os senhores que torturavam os seus escravos, mas se 
estes !TIorre~sem em conseqü~ncia de um castigo justo não haveria 
crime (185). Reforçou mesmo os direitos dos senhores sôbre seu es
cravo, pois que ordenou que êste fôsse desviado por alguém, o pro
prietário além de recebê-los de volta teria direito a mais um (1H6). 

O senatus-consultus Claudiano, que proibia a união entre escra
vos e mulheres livres, foi confirmado e agravado (187). A mulher 
livre que se casasse com um escravo deveria ser morta e seu cúmpli
ce - o escravo -- queimado. 

O Estado também não abrogou a Lex Aelia Sentia que dificul
tava as alforrias. Todavia, verifica-se um progresso nas libertações 
(188) chegando a criar uma forma de libertação por declaração nas 

(181). - São Paulo, Epístola aos Efésios, 6, 8. 
(182). - São Paulo, Epístola aos Colossenses, 22. 
(183). - Chrysost., in "Corn. Homilia", XL, 5 Cf. Ep. ad Ephes. Ho-

milia, XXII, 2. Apud Piganiol, L' Empire Chrétien, 405-406. 
(184). - Código Teodósio, lI, 25, 2. Emprega o têrmo servorum adgnatio. 
(185). - Código Teodósio, IX, 12, I (319); IX, 12,2. 
(186). - C. J. VI, 1,4 (317). 
(187). - Código Teodósio, IV, 12, 1 (314); IX, 9, 1 (326). 
(188). - A. Biscardi, Manumissio per mensam e affrancazioni pretorie. 

Florença, 1939. Apud Piganiol, L'Empire Chrétien, 406. 
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Igrejas. Facultou o Estado também aos clérigos a libertação dos seus 
escravos (189), mas revigorou a cláusula da revogação da alforria 
do escravo ingrato (190). 

E' possível que a situação do escravo se tornasse mais dura no 
IV século, pois foi nessa época que se multiplicaram as coleiras para 
escravos que sem dúvida substituiram a marca de ferro na testa das 
épocas anteriores. Mas a escravidão estava transformando-se em 
servidão. 

• 
• • 

CONCLUSÃO. 

Finalmente, cabe-nos levantar alguns problemas para a reflexão 
em comum. Que a escravidão tenha sido uma das mais dolorosas mar
cas do Mundo Antigo, parece-nos ponto pacífico. Quanto aos fatô
res dêsse procecsamento, acreditamos que se deva dar ênfase à con
juntura econômica da época, pois a falta de comunicações gerava con
centrações de esforços a fim de que os grandes latifúndios se basta~sem 
a si próprios. Economia fechada a exigir constante procura de mão
de-obra; lei da oferta e da procura que encontrava eco no imperiali'i
mo: isso explica a formação de imen~os impérios sempre visando o 
aumento das riquezas e de poderio. 

Todavia, essa imensa massa humana acabou também por se fa
zer sentir, conseguindo reagir e chegar a tomar posição e abalar a es
trutura dêsse colossal Império Romano. Alguns escravos se liberta
ram, e juntamente com os libertos, acabaram por mIsturar o seu san
~He a0 das antigas populações. Assim. êsse Império tomou-se uma 
sociedade multi-racial, fendo que os seus habitantes se orgulhavam de 
pertencer a uma civilização que tivera sua origem no Lácio. Sabe-se 
que no Ocidente povos ainda em estágio cultural relativamente baixo 
aceitaram fàcilmente a nova civilização que lhes era imposta pela pon
ta dos gládios e das lanças. O mesmo não aconteceu no Oriente, onde 
as velhas civilizações que já se tinham abeberado na civilização hele
nística, acabaram por sucumbir e encontraram um modus vivendi com 
êsse" vigorosos legionários da Península !tálica. Foram vencidos, mas 
acabaram por impor aos vencedores a sua velha civilização em muitos 
pontos. Dêsse amálgama surgiu o que chamamos de Império Roma-

(189). - Código Teodósio, IV, 7, 1. Cf. Eugêne Albertini, L'Empire 
Romain, pág. 357. 

(190). - Código Teodósio, IV, 10, 1; Cf. Max Kaser, Zeitschr. Sav. 
Stillt. R. A., LVIII, 1932. Piganiol, L'Empire Chrétien, 406. 
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no do Oriente que se transformaria, posteriormente, no milenar lmpe· 
do Bizantino. 

Nesse imenso cadinho de raças, os libertos - antigos escravos 
- contribuiram sobremaneira para o encôntro de um denominador 
comum de tantas civilizações díspares. 

Como um dos sintomas dêsse fenômeno havemos de constatar a 
crescente humanização do direito romano, que já na própria época de 
J ustiniano nos possibilita sentir a influência do Cnsttalllsmo. Pare
ce-nos desnecessário lembrar que durante a Idade Média, em deter
minadas áreas, existiu ainda a escravidão, mas sob a forma da servI
dão. Nos Tempos Modernos, o imperatIvo da necessidade da mão
de-obra, na chamada política colonial, deu-nos a escravidão verme
lha e depois a negra, com todo o seu proce::samento que chegou até 
ao último quartel do século XIX na América. A escravidão foi e C(1O

tinua a ser uma iniqüidade, mas acreditamos que concorreu para a 
sobrevivência da civilização. 

* 
* * 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Luiz César Aguiar da Silva (ICHF-UFF-Niterói. Rio d~ 
Janeiro). 

Declara desejar que o Autor da comunicação explicasse, em re
lação ao escravo, o problema de seus serviços destinados à tração e 
também o pouco aproveitamento econômico do escravo por fôrça do 
grande índice de mortalidade (como afÍrma Remodou, A crise do 
Império Romano. PUF) prematura dos mesmos. 

Pergunta também como o Autor situa a decadência da mão-dc
obra escrava após o 11 século, como determinante da crise do Im
pério. 

Indaga ainda da posição do Cristianismo em relação à crise e 
sobretudo ao problema do escravo, perguntando se não seria produto 
de hábil política para penetração na massa e aceitação pelas elites. 

* 
Prof. Miguel Anchângelo Nogueira dos Santos (FFCL-UCGO-Goül

nia. Goiás). 

Pergunta se não haveria alguma discriminação de tratamento en
tre o "escravo estrangeiro" e o escravo "romano", escraVIzado por 
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• 
Prof. Nachman Falhei (FFLCH-USP-São Paulo. Capital). 

Indaga se o Cristianismo contribuiu para o estabelecimento dou
trinaI da servidão na Alta Idade Média. 

* 
Prof. Raul de Andrada e Silva (FFLCH-USP-São Paulo. Capital). 

Diz que na síntese apresentada pelo Autor, ficoü cfito que entre 
outras maneiras de que o escravo dispunha para llbertar-se havia a 
"alforria onerosa", pela qual o liberto se obrigava a fazer presentes e 
prestar serviços, mediante contrato escrito, obrigação que podia trans
mitir-se aos filhos dos patronos. Mas a Lex Aelia Sextia proibia que 
tais obrigações fôssem prestadas sob a forma de pagamento em di
nheiro. Pergunta se, sob alguma outra forma podia o escravo com
prar a sua liberdade, como ocorreu no Brasil e na América espanho
la, formando para isso um pecúlio. 

• 
Prof. Niko Zuzek (FEl. São Paulo. Capital). 

Indaga se a ascenção dos libertos alterou o clima cultural de Ro
ma antiga. Quais os aspectos mais interessantes dessa míluência. 

• 
Profa. Maria da Glória Alves Portal (Fundação Educacional de Bau

ru. Faculdade de Ciências. Bauru. São Paulo). 
Afirma que tendo em vista o seguinte texto: 

"O imperador Constantino Augusto ao bispo Prot6genes 
os senhores podem dar liberdade aos seus escravos na Igreja Ca
t6lica, se o fizerem a vista do povo e com a assistência dos pre
lados cristãos... para memória dos fatos seja realizada ata ... 
donde resulta que também por vós mesmos podeis legitimamente 
dar e conceder liberdade ... " (em 316). (Corpo de Direito Civil 
Romano, tradução de D. Ildefonso L. Garcia Del Corral, 1889, 
6 tomos. Tomo IV, Código, livro I, título XIII, pág. 145). 

pediria licença para considerar que as afirmações do Autor: 
1). - "O Estado fêz muito pouco pelos escravos"; 
2). - "A época de Justihiano nos possibihta sentir a influência 

do Cristianismo"; 
3). - "E' 
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sofrem restrições, de um lado pela documentação exposta, e de outro, 
porque a diminuição da mão-de-obra escrava, que nitidamente se faz 
sentir no século IV, encaminhava ao sistema do cofonato onde a situa
ção do escravo foi, em geral, menos dura. 

* 
Prof. Odilon Nogueira de Matos (FFCL-UCC-Campinas. São Paulo). 

Referindo-se ao citado Edito de Caracala, de 212, indaga se não 
teria havido por parte do imperador: 

a). - Um reconhecimento de que os bárbaros já haviam alcan
çado um certo status econômico dentro do Império? 

b) - Uma preocupação de atrair aquêles que, não sendo ainda 
cidadãos romanos, estivessem em condições de usutruir 
das vantagens jurídicas que tal prerrogativa conferia? 

* 
Prof. Ernesto Cassol (Centro Universitário Alto Uruguai. Erexirn. 

Rio Grande do Sul). 
Indaga do Autor como o Senado Romano permaneceu como ins

tituição política dos Quirites, mesmo nesta época, apesar da suprema
cia político-econômica dos libertos? 

* 
Prof. David Carvalho Silva (FF. Bernardo Sayão. Anãpolis. Goiás). 

Pergunta se não seria a filosofia do Cristianismo a maior orien
tação para o homem tomar-se livre? 

A alma dirige o corpo. 

* 
Profa. Maria Aparecida Rocha Bauab (FF. de São José do Rio Prêto. 

São Paulo). 
Diz que o Autor na página 102 cita Tertuliano: 

"não tomem escravos oriundos de uma nação livre"; 

na página 107 afirma que os escravos eram empregados como secretá
rios, copistas, pedagogos, etc.; na página 137 durante o reinado de Do
miciano, cita Plínio-o-jovem dizendo: 

"que os príncipes eram os escravos de seus libertos". 

Em face dessas afirmações diz que gostaria de saber o seguinte 
a respeito dos escravos gregos tomados como pedagogos; se recebiam 
tratamento diferente, se havia legislação explicita a êsse respeito; se 
a "superioridade" 
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ter militar ou se já era cultural, se é que se pode separar os dois 
aspectos. 

• 
Profa. Juliana Maria do Nascimento Passos (FFCH-Ut:MG-Belo Ho

rizonte. Minas Gerais). 

Indaga das relações existentes entre o Edito de Caracala e os 
problemas econômicos de Roma. 

• 
* * 

RESPOSTAS DO PROF. EURIPEDES SIMOES DE PAULA. 

Inicialmente agradeceu as intervenções feitas ao seu trabalho di
zendo que elas refletem o interêsse com que êle foi recebido. Passou, 
a seguir, às respostas que pôde dar. 

• 
Ao Prof. Luiz César Aguiar Bittencourt da Silva. 

Afirma que Roma utilizou-se da mão-de-obra escrava ao mãxi
mo, aliás fato corrente em tôda a Antigüidade. Tôda a economia ro
mana, já desde o início das. Guerras Púnicas - e mesmo antes -
baseava-se no trabalho escravo, sem que, de início, o trabalho livre 
deixasse de ter a sua importância. 

Assim, o escravo deveria também ser usado para a tração, se 
bem que o boi, o jumento, o asno e o cavalo fôssem os mais utiliza
dos. O homem era geralmente empregado como fôrça motriz nos 
moinhos. A êsse propósito recomenda a leitura do livro de Lefebvre 
des Noettes (L'attelage, le cheval de selle à travers les âges. Paris. A. 
Picard. 1931. 2 volumes .312 pp.). 

Devido à abundância de mão-de-obra escrava, produto do impe
rialismo romano, a sua substituição nunca foi problema de monta. 
Entretanto, devido à péssima alimentação, alojamentos insalubres, e 
às próprias condições de escravidão, o escravo não pôde ser aprovei
tado inteiramente, como o poderia ter sido. 

Depois do II século da nossa éra, e principalmente no IH, houve 
uma grande crise no Império Romano. Mas não acredita que essa 
crise tenha sido desencadeada pela escravatura, ou melhor, pelo me
nor número de escravos postos no mercado. Essa crise teve múlti
plos aspectos: econômicos, sociais, políticos, religiosos, etc. Estag
nando-se a economia e o comércio, é óbvio que e~sa 
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Quanto ao Cristianismo, é sabido que êle penetrou pelos portos 
do Ocidente vindo do Mediterrâneo Oriental. Foi justamente nas 
classes mais pobres dos trabalhadores portuários e depois nas demais 
classes humildes que a nova religião propagou-se inicialmente. Não 
houve, da parte dos Apóstolos, uma deliberada política de conquista 
do poder através da massa dos escravos e depois de domínio das eli
tes. Eles cumpriam apenas o imperativo da difusão da mensagém de 
Cristo. A nova doutrina foi aceita pelos que sofriam mUlto mais fà
cilmente porque lhes dava uma perspectiva de justiça e de uma me
lhor vida futura, já que o paganismo nada lhes concedia. Aliás, o 
Cristianismo e o Judaismo sofreram a concorrência de outras reli
giões orientais que também prometiam a salvação e tinham uma espi
ritualidade que não se encontrava na religião oficial. Cita como exem
plo o culto de Isis e o de Mithra. 

* 
Ao Prof. Miguel Archângelo Nogueira dos Santos. 

Re<pondendo, diz que não sabe da existência da discriminação 
apontada. Os romanos, escravisados por dívidas, e 1SS0 no início da 
éra republicana, eram vendidos além-Tibre, na Etrúria, talvez para 
que não constrangessem os demais cidadãos. 

* 
Ao Prof. Nachman Falbel. 

Responde afirmativamente, mas lembra também que a econo
mia romana evoluira e conseqüentemente o trabalho exclusivamen
te escravo já não constituia a regra. A própria evolução permitiu o 
estabelecimento da servidão, que sem dúvida era bem superior à es
cravidão, já que permitia ao servo ter sua casa, seu trabalho e sua 
família. O Cristianismo não ficou à margem dessa transformação. 

* 
Ao Prof. Raul de Andrada e Silva. 

Respondeu reafirmando a existência da "alforria onerosa'Y, res
saltando, por outro lado, que havia muitas formas de pagamento e 
o dinheiro era sempre tomado como padrão de valor. Possivelmen
te muitos contratos, apesar da Lex Aelia Sextia, 
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Satiricon de Petrônio) que acabou por amealhar uma fortuna escan
dalosa e que fôra escravo e depois liberto. 

• 
Ao Prof. Niko Zuzek. 

Respondeu afirmativamente, lembrando que os escravos - que 
depois se tomaram libertos e que servIam como pedagogos, bibliote
cários, secretários, etc. - trouxeram consigo as bases da cultura do 
seu país de origem. Os aspectos mais interessantes estão representa
dos principalmente na literatura e na religião. 

• 
A Profa. Maria da Glória Alves Portal. 

Pedia vênia para salientar que o seu trabalho é uma síntese vá
lida por muitos séculos. Reafirma que o Estado pouco fêz pelos es
cravos, pois que êstes eram muito necessários à economia e que os 
progressos que amenizaram a situação foram obtidos muito lentamen
te e sob a pressão das circunstâncias. 

Citou Justiniano e sua época como um exemplo, pois é assunto 
fora da propositura do seu tema. Lembra a propÓSIto a tese de dou
toramento do Prof. José Maria Corrêa, da Universidade Federal de 
Goiás, que estudou precisamente o assunto (A Igreja e a escravidão 
no Código de Justiniano. São Paulo. 1966. XV + 185 pp. Mimeo
grafado). 

Quanto à terceira questão em epígrafe, continua afirmando o 
que antes dissera, pois devido à diminuição do numero de escraVos, 
todos os cuidados eram poucos para preservar os que tinham sobrado, 
evitando que êles também desaparecessem, principalmente porque as 
guerras predatórias e escravagistas já tinham terminado no IV século. 
Daí decorrer necessàriamente o regime da servidão e do cOlonato, In

dicado pela Autora da intervenção. 

• 
Ao Prof. Odilon Nogueira de Matos. 

Diz que o Edito de Caracala de 212 é ainda assunto bastante 
discutido. Para certos autores a Constituição Antonina de 212 dei
xou poucos traços nos textos jurídicos e literários. Pelo Edito era 
concedida a cidadania aos habitantes do Império, mas sõmente àquê
les que fôssem ingênuos, isto é, tivessem nascidos livres. Os escravos 
e os libertos não recebiam a cidadania. Os bárbaros que penetraram 
no Império também estavam excluídos, pOIS o Papiro 
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"Eu dou a todos os peregrinos do mundo habitado a cidade 
romana, tôdas as formas de organização municipal são mantidas, 
com exceção dos deditici". 

Quais teriam sido as causas do Edito? Roma sempre se mostrara 
mais ou menos generosa na doação da cidadania, especialmente após 
o reinado de Adriano. Teria sido o aumento dos contnomntes? Pa
rece que esta teria sido a causa principal, pois aquêles antIgos privi
légios - principalmente a isenção do pagamento de impostos - não 
mais existiam. A única dificuldade está em saber o que eram os de
ditici. Segundo Ulpiano (Digesto) só existiam deditici em três casos: 
1.°) quando eram peregrini deditici, isto é, habitantes de regiões con
quistadas manu militare; 2.°) certos libertos que tinham sIdo conde
nados a penas graves durante a sua servidão (pessima libertas) e se
riam os qui dediticiorum numero sunt; 3.°) bárbaros que se entrega
vam aos romanos. 

Bsse Edito não foi um ato revolucionário, o título já estava des
prestigiado. 

Respondendo diretamente ao que lhe foi perguntado tmha a dI
zer que os bárbaros não se beneficiaram com o Edito e que o título 
não mais atraía, pois as prerrogativas jurídicas que êle concedia já 
estavam em desuso. 

* 
Ao Prof. Ernesto Cassol. 

Diz que o Senado Romano permanecera como fôrça atuante du
rante o período republicano. Já o triunvirato foi criado contra ele. 
No Império, a situação foi ainda pior, pnncipalmente após Septímio 
Severo que instituiu o absolutismo como regra de govêmo. O Sena
do transformou-se numa instituição de grande respeitabilidade, mas 
sem grande poder efetivo. Os libertos por possuirem, às vêzes, fôrça 
política devido os seus patronos, tomaram-se muito influentes, ma
ximé quando aliavam o poder à fortuna pessoal. 

* 
Ao Prof. David Carvalho da Silva. 

Diz concordar inteiramente com o autor da intervenção de que 
a alma dirige o corpo. A Igreja, no entanto, nessa época VIsaVa a al
ma e não o corpo do escravo, daí ela não dar muita importância à 
alforria, mas sim à salvação ela 
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• 
À Profa. Maria A parecida Rocha Bauab. 

Afirma que na legislação não aparece, pelo menos ao que sabia, 
privilégios aos escravos que serviam como pedagogos, CopIstas, se
cretários, etc. Provàvelmente eram privIlegiados pelo tato de perma
necerem quase que constantemente em contacto com os seus senhores, 
acabando por se tornarem pessoas amigas e dignas de confiança, pnn
cipalmente por se tornarem sabedores de multas coisas que não de
viam ser divulgadas. A "superioridade" citada da época de DomIciano 
era apenas cultural. Os escravos e os libertos não eram fôrças pon
deráveis nos atos políticos decisivos e nem no exército romano, de 
onde emanava o poder. 

• 
À Profa. luliana Maria do Nascimento Passos. 

Diz que a resposta a esta intervenção já está Implícita naquela 
dada ao Prof. Odilon 



A ESCRA VIDÁO NA DÁCIA ROMANA (*). 

(Análise de três documentos de compra e venda de 
escravos) . 
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Faculdade de Ciências - Fundação Educacional de 
Bauru (SP). 

Um trabalho na medida em que o idealizamos exigiria a cola
boração de especialistas em outras disciplinas, especialistas, por vê
zes, inexistentes no Brasil. Aliás êste é o espírito dominante no grupo 
aglutinado por Lucien Febvre: 

" . .. Com o concurso de outros especialistas a História terá 
um papel maior do que a de fabricllJ1te de livros pessoais" (1). 

Sem a documentação e a bibliografia que recebemos da Rumâ
nia seria difícil êste trabalho. 

Os documentos de Direito Romano, de Arqueologia, de Numis
mática e de Epigrafia aqui citados não indicam sermos especialistas 
nestas disciplinas, mas, um esfôrço necessário à utilização de documen
tos indispensáveis; indicam, isso sim, o caminho que sempre procura
mos trilhar: 

"O estudo cientificamente organizado das atividades e das 
criações do homem, ... a inquietação, motor que nos faz dedi
car-nos apaixonadamente ao problema ... " (2) .. 

Ao prepararmos a tese de doutoramento (3), iniciamos por es
tudar o problema das teses extremas da "continuidade" e da "migra-

("'). - Comunicação apresentada na 1 \I sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 6 de setembro de 19TI (Nota da Redação) . 

(1). - Febvre (Lucien Paul Victor), Combats pour ['Histoire. Paris, 
Ed. Colin, 1953, p. 60. 

(2). - Simões de Paula (Eurípedes), Algumas considerações sôbre a 
Contribuição da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Univer
sidade de São Paulo para a Historiografia Brasileira. XXII Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, in "Revista de História", nQ 

88, outubro-dezembro de 1971, pág. 438. 
(3). - Dos Geto-Dácios aos Daca-Romanos, defendida a 19 de março de 

1970 
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ção" dos daco-romanos e a tese intermediária de que os daco-romanos 
seriam os descendentes, parte dos antigos colonos da Dácia que não 
seguiram a retirada das legiões, permanecendo nos montes da Tran
silvânia, parte dos que sob a pressão eslava passaram ou repassaram 
o rio Danúbio. O estudo dêste assunto, entretanto, levou-nos à hipó
tese de contactos permanentes entre as populações ao norte e ao sul 
do Danúbio, o que tentamos comprovar por meio de recente documen
tação arqueológica, numismática, etc. 

No estudo do assunto - Presença de Trajano na Dácia - ten
tamos demonstrar que a causa, não única (4) mas preponderante das 
Guerras Dácicas, foi o esgotamento das minas da Espanha. Tal que
da econômica encaminhou à busca de novas fontes de renda (a Dá
cia )e à conquista de novas áreas, como a Arábia, que abrissem ca
minho ao comércio Oriental (5). 

Há muitos pontos abordáveis e, alguns ainda obscuros, no estu
do da Dácia Romana. Neste trabalho pretendemos ver a situação 
dos escravos na época de Trajano, em especial na província Dácia, 
analisando 3 documentos de compra e venda de escravos (quase úni
cos na História) referentes à Dácia Romana. 

* 
* * 

I. HAVERIA A POSSIBILIDADE DE ESTRUTURAR, ATRA
VÉS DA DOCUMENTAÇÃO QUE POSSUIMOS, FASES 
MAIS OU MENOS NlTIDAS DA SITUAÇAO DOS ESCRA
VOS NO MUNDO ROMANO? 

Como a pergunta indica, não nos referimos a formas rígidas de 
escravidão, pois antigamente, muito mais do que hoje, o tradiciona
lismo que se aferra ao passado, aos costumes herdados, mesmo quan
do já tt:nham perdido a sua primitiva significação, só com lentidão foi 
superado (6). Entretanto, achamos possível dentro do processo da 
escravidão no mundo romano estruturar fases mais ou menos nítidas, 
principalmente no que diz respeito ao tratamento dispensacto ao eS
cravo. 

(4). - Dion Cássio, Histoire Romaine. Trad. E. Gros. Paris, Librairie 
de Firmin Didot Freres, 9\1 ed. 1945, 10 vols. (fragmentos de 80 livros). O 
livro 68 que começa com Nerva e trata, após, de tôda a carreira de Trajano, 
está no voI. 9\>. À pág. 409 Cassius cita outros motivos. 

(5). - Portal (Maria da Glória Alves), A Colonização Romana na Dá
cia e no Baixo Danúbio. Anais do IV Simpósio dos Professôres Universitários 
de História, São Paulo, 1969, p. 77. 

(6). - Weber (Max), Historia Econ6mica General. Tradução de Ma
nuel Sánchez Sarto. México-Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica, 3\1 
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E' evidente que as causas da escravidão variaram segundo as 
épocas 

pelo direito natural todos os homens nascem livres, 
desconhecia-se a manumissio desconhecendo-se a escravidão; de
pois apareceu pelo Direito das Gentes a escravidão ... " (7). 

Pelo Direito das Gentes, contràriamente à natureza, uma pessoa 
é submetida ao direito de propriedade de uma outra. O fato acabou 
sendo considerado como natural e indispensável às necessidades da 
vida. Dá-se o nome de servus para designar o escravo (presa de guer
ra). A guerra foi sempre a principal fonte da escravidão. As causas 
que derivam do jus gentium as mais antigas, são o cativeiro e e nasci
mento (8). As leis romanas, igualmente, nos explicam que a crian
ça nasce livre se a mãe fôr liberta em qualquer momento da gestação. 
Pela Lei das 12 Tábuas, o ladrão prêso em flagrante delito - tur 
manitestus - é atribuído como escravo à vítima do turtum. Sabe-se 
que a tradição data de 326/3 a [ex Poetelia Papiria que abolia a es
cravidão por dívidas (9). Numa primeira fase do processo escravista 
romano nota-se, por exemplo no caso do rapto das sabinas, que o 
fato não correspondeu à escravidão de mulheres, ao contrário, Rô
mulo pretendia 

"que êste insulto convertesse em um princípio de afinidade 
e de união por meio das mulheres" (lO). 

Por outro lado, a plebe era dividida em corporações por ofícios, 
formando cada classe comunidade e tendo seu modo particular de 
dar culto aos deuses (11), essa divisão 

"veio a ser harmonia e união de todos para com todos" (12). 

Mesmo no século V a. C. os escravos eram pouco numerosos; os 
pobres eram dependentes (clientes) dos grandes que lhes concediam 
terras e esperavam receber dêles ajuda em casos determinados. 

(7). - Cuerpo dei Derecho Civil Romano. Tradução para o castelhano, 
D. Ildefonso García deI Corral. 6 tomos. Barcelona, Ed. Jaime Molinas, 1889. 
Tomo I, Digesto, L. I, tít. 1,4, p. 198. 

(8). - O Digesto explica em que condições a escravidão de prisioneiros 
é lícita: os cativos entre os povos com os quais os romanos não têm amizade, 
mesmo fora de tôda guerra declarada; entre os povos com que têm relações, só 
no transcurso de uma luta declarada. T. 3,1. XLIX, 15, p. 517. 

(9). - Piganiol (André), Histoire de Rome. Coleção Clio. Paris. Pres
ses Universitaires de France. 1949, p. 62. 

(lO). - Plutarco, Vidas Paralelas. Tradução de Antonio Romanillos. 4 
tomos. Barcelona, T. I, Vida de Rómulo, capo XIV, p. 49. 

(11). - Idem. Vida de Numa, capo XVII, p. 129. 
(12). - Ibidem. p. 130. 
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Nesta primeira fase nota-se uma escravidão muito mais humana, 
os escravos possuem mais liberdade, ela é semelhante à dos tempos 
homéricos em que Eumeu construia 

"sem consultar a dona, nem o velho Laertes ..... (13). 

Provàvelmente, essa vida dos escravos muito próxima à do se
nhor, faz Heródoto negar a existência de escravos na alta Antigüi
dade 14). Cincinato abdicando a ditadura, após a condenação dos 
volscos, volta a lavrar a terra (15). 

Catão, o censor, no século lU a. C. prega que entre os culti
vadores 

"nascem os melhores cidadãos e os mais corajosos solda
dos" (16). 

Varrão, falando dos períodos da vida econômica - natural ou 
espontânea, pastoril e agrícola - ainda considera esta, na velha for
ma descrita por Catão, como a melhor (17). 

Após ser fixada a Lei das 12~ Tábuas (18), após os direitos con
cedidos aos plebeus com a lei Canuléia (19) e após surgirem tentati
vas de leis agrárias (20), um complô de escravos explode em Roma (L.l). 

Disto conclui-se que, ao processo de expansão romana, de au
mento da riqueza e dos direitos da plebe, deve ter correspondido o 
início de uma nova forma de exploração escravista que teve como 
repercussão a mencionada revolta de escravos. 

* 
No início do século lU a. C., após a batalha de Sentino, três 

quartos do total da Península Itálica eram dominados pelos romanos 
(82.000 km2). Desenvolve-se então uma segunda fase da êscravidão 
romana em que far-se-á melhor sentir a prescrição do Direito Civil 
segundo o qual os escravos são res. Esta fase chegará ao seu apogeu 
nos dois últimos séculos da República. Da concepção de que o es-

(13). - Homero, Odisséia. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. 
São Paulo. Difusão Européia do Livro. XIV, p. 189. 

(14). - Her6doto, Los Nueve Libros de la Hist6ria. Tradução de P. 
Bartolomé Pou. S. J. Barcelona, Ed. Iberia, 1955, vol. 11, 1. VI, p. 137. 

(15). - Tito Lívio, Histoire Romaine. Tradução de Eugene Lasserre. 
Paris, Lib. Gamier Freres. T. 11, L. 111, cap. XXIX, p. 77. 

(16). - Les Agronomes Latins, Caton, Varron, Columelle, PaUadius. 
Tradução sob a direção de M. Nisard. Paris, J. J. Dubochet, 1844, p. 1. 

(17). - Varrão, in op. cit .• 1. 11, p. 101 e 102. 
(18). - Tito Lívio, op. cit., T. 11, l. m, capo LVII, p. 149. 
(19). - Ibidem, l. IV, capo VI, p. 21l. 
(20). - Ibidem. l. 111, capo I, p. 3; l. 4, UII, p. 329. 
(21). - Ibidem, 1. IV, capo XLV, p. 309. 
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cravo é res resultam numerosas conseqüências, como por exemplo: o 
escravo não é membro da cidade, não pode exercer direitos politicos 
militares, há contubernium e não casamento legal (matrimonium), seu 
património depende do senhor, não pode comparecer em justiça nem 
como acusado nem como defensor. Se tais preceitos já eram válidos 
na primeira fase, agora, no final da República, sente-se melhor a con
cepção do escravo como uma coisa. Nesta época surge um regime 
de grande propriedade caracterizado pela criação de vastos domínios 
cultivados por equipes de escravos (família rustica). 

"O escravo passa a não ter nenhum interêsse na produção 
trabalhando pouco e mal" (22). 

Entretanto, pela divisão do trabalho escravo, a produção foi sa
tisfatória e acabou levando os romanos a uma vida de grande bem
estar. 

A partir do século II a. C. constituiu-se uma sociedade em que 
a escravidão teve um desenvolvimento e uma extensão desconhecidos 
até então no mundo antigo. 

A ganância chega ao mais alto ponto no fim da época republ1-
cana. As conhecidas obras de Salústio Crispo, ou Crispo Salústio, 
compõem notável amostra do que foi o fim da República (23). São 
sobejamente conhecidos os resultados das conquistas no tim da Re
pública. Desaparecem os camponeses livres da Itália, multiplicam-se 
os latifúndios e aumenta o número e a exploração dos escravos (24). 

O villicus é escolhido habitualmente entre os escravos de compro
vada fidelidade. Mas a grande massa dos escravos era sobrecarrega
da afrontosamente; o cálculo da mão-de-obra servil por unidade de 
superfície cultivada era de 14 escravos por 100 geiras de vinhedo, se
gundo Catão. Para os trabalhos urgentes nas fainas rápidas das co
lheitas, contratavam-se trabalhadores livres, os politores que recebiam 
um oitavo a um quinto das colheitas. Para a colheita das azeitonas 
fazia-se, por vêzes, contratos com os chefes das grandes associações 
de empreiteiros. 

(22). - La Touche (Robert), Les Origines de rltconomie Occidentale. 
Paris, Ed. Albin Michel, 1956, p. 24. 

(23). - Salústio, Obras. Tradução de Barreto Feio. São Paulo. Edições 
Cultura, 1943 ...... vemos uns poucos apoderarem-se das honras e das maiores 
riquezas ... A nobreza entrou a abusar do poder, o povo da liberdade, cada 
um rouba, arrebata ... Assim tudo foi puxado para duas partes e a República, 
que no meio ficava, foi dilacerada ... tudo se fazia ao arbítrio de uns poucos", 
Guerra Jugurtina, p. 123 e 135. 

(24). - Meyer (Eduard), La Esclavitud en el Mundo Antiguo, in "EI 
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Aparece um instrumento nôvo. o trapetum, espécie de prensa pa
ra óleo, e moinho pôsto em movimento por um asno (Catão, C. 10). 

Catão preconiza emprêsa agrícola de caráter mercantil quando 
aconselha a vender o mais possível e a comprar o mínimo possível. 
Dentro dêste princípio especifica quais são as culturas lucrativas: 

"Convém situar na primeira categoria, um vinhedo que dê 
bom vinho em abundância; em segunio lugar uma horta irrigada; 
em terceiro, uma plantação de vime (para fazer cestos); em quar
to, um olival; em quinto, um prado; em sexto, terras aráveis e 
em sétimo, bosques". (Catão, 1, 7). 

Apesar daqueles instrumentos acima mencionados êste ideal de 
Catão era realizado pràticamente pelo braço escravo, que continuava 
a esmagar as uvas com os pés e a moer os grãos em pilões. 

A partir do século III a. C., realmente, a situação do escravo 
foi se tornando terrível de direito e de fato . Era-lhes concedido um 
extremo mínimo para se vestirem e se alimentarem. O escravo não 
possuia defesa perante o arbítrio do patrão. Tácito diz que 

"nossos ancestrais temeram sempre o caráter dos escravos, 
mesmo quando nascidos sob o teto do senhor" (25). 

Não há reação sem causa; se os senhores temiam os escravos era 
devido à dura condição em que os mantinham. 

O sistema escravista cria naturalmente antagonismo entre os es
cravos e seus senhores. Com a multiplicação dos grandes dominios o 
movimento dos escravos toma o caráter de revoltas locais de conside
rável amplitude, das quais participam centenas e até milhares de es
cravos, mas numa área territorial relativamente limitada. Tito Lívio 
assinala (XXXII, 26) para 198 uma revolta de carta~neses na colô
nia Sestia, no Lácio, sufocada imediatamente por 9.000 soldados de 
Roma. Menciona ainda uma outra revolta muito mais considerável 
(XXXXIII, 36) que se produziu na Etrúria, em 196, uma das áreas 
onde dominava a propriedade rural. Foi preciso enviar contra êles 
tôda uma legião. Em 185 uma outra revolta na Apúlia (Tito Lívio, 
XXXIX, 29), levou o pretor Postúmio a condenar à morte 7.000 es
cravos rebeldes, depois de esmagada a insurreição. Na segunda me
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À revolta de Espártaco juntaram-se os camponeses pobres de con
dição livre. Salústio assinala que às milícias locais repugnava bater
se com os inssurretos: alguns 

"fugiam, e nenhum retornava a despeito das ordens rigoro
sas" (Histórias, m, 67, 1). 

Cumpre destacar que a população livre da Itália estava devastada 
pelas guerras social e civil, pelas confiscações de Sila. 

Note-se que em Catilina, apesar dos vícios de que Plutarco e 
Suetônio o acusam 

ia repudiando os escravos que ao princípio acorreram 
copiosamente, julgando contrário ao seus interêsses confundir a 
causa dos cidadãos com a dos escravos" (26). 

E' lógico que a categoria do escravo, em qualquer época, sem
pre influiu no seu tratamento, na sua situação. Os escravos públicos 
(familia publica) possuíam em geral uma situação melhor. Cipião re
servou 2.000 prisioneiros de Cartagena, em 210 a. C. para o Estado, 
prometendo liberdade para os que se destacassem por seu zêlo e do
cilidade (27). 

* 
A evolução para uma forma mais branda no tratamento dos es

cravos corresponde ao progresso das idéias filosóficas que começam 
a apontar a escravidão como contrária à natureza do homem. Os fi
lósofos recomendam aos senhores humanidade com os escravos e a 
nobre idéia de fraternidade humana vai encontrando mais expressão. 
No Direito Civil (28), como nos escritores sôbre agricultura, vê-se a 
preocupação com a "justa medida". O Cristianismo muito contribuiu 
para o aumento das libertações; a caridade é um dos aspectos funda
mentais da religião cristã. 

A riqueza e o bem-estar atingem muitos escravos já no século 1. 
Entretanto, ao lado do liberto que defende a tôda a custa o seu se-

(26). - Salústio, Conjuração de Catilina. in op. cit., pp. 84 e 85. 
(27). - Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines. Dir. M. 

Edmond Saglio, T. IV, p. 1274. Sistematiza a origem e o desenvolvimento da 
escravidão pública. , 

(28). - Digesto, 1. 11, tit. VII (Do trabalho do Escravo), 6: - "Quando 
se reclama o trabalho de um escravo artífice, restitua-se em justa medida; po
rém os de baixa ocupação, segundo seu ministério ... ", in op. cit., T. I, p. 
523. Columela, in op. cit., 1. I, 3, p. 178, opina pela "justa medida em tÔ
das as coisas". Recomenda no mesmo 1. I, 8, p. 190, que "o proprietário dê aos 
escravos aquilo a que têm direito". 
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nhor (29), encontramos escravos assassinando os seus donos (30). 
Tácito que em sua Histórias refere o período de Nero a Nerva, diz 
no capítulo 11 que a 

"época foi fértil em desastres: batalhas atrozes, sedições, cruel
dades até mesmo na paz. Quatro príncipes mortos sob o cutelo, 
três guerras civis, várias estrangeiras e muitas vêzes umas e outras 
ao mesmo tempo ... "; e no capítulo 111; "... a época não foi 
tão estéril em virtudes, existiam escravos de uma fidelidade ina
balável, mesmo nos tormentos ... " . 

Conclui-se que se houve escravaria tão fiel, o fato deve ter cor
respondido a um progresso na forma dos senhores tratarem seus es
cravos. 

Durante o govêrno do imperador Cláudio os libertos alcançaram 
altos postos governamentais (31). 

Os bárbaros prisioneiros de guerra, desde a época de Nero, são 
instalados pelo imperador como cultivadores. Repartidos entre os 
grandes proprietários são colocados à frente de um lote de terra. As
sim nascem os casarii que pagam o impôsto de capitação que o se
nhor deveria entregar ao Estado. 

Os escravos nunca foram excluídos da sacra privata; mas no sé
culo II de nossa éra os colégios funerários e mlsticos, tal como o que 
se constituiu em 133 em Lanuvium, reunem em fraternal associação 
homens livres, libertos e escravos. 

Durante a paz Romana os escravos e libertos chegaram a acumu
lar fortunas, em Roma e nas Províncias, como confirmaremos a se
guir para o caso da Dácia. Sabe-se que as guerras de fraJano propor
cionaram a concentração de grandes capitais. Plínio-o-moço, que fôra 
cônsul, talvez o melhor advogado de sua época, era menos rico que 
o liberto Trimalchion (32). O mesmo Plínio pede a seu amigo Vale
rius Paulinus que receba o liberto Zózimo em seus domínios, 

"uma vez que êle está doente e o ar aí é melhor... êle é 
um homem honesto, instruído... lê tão agradàvelmente os dis
cursos, os historiadores e os versos que se crê que êle jamais 
aprendeu outra coisa" (33). 

(29). - Tácito, op. cit., T. 11,1. XII, par. XLIV, p. 193. 
(30). - Ibidem,!. XIV, par. XL, p. 265. 
(31). - Suetônio, Los Doce Césares. Tradução de Jaime ArnaI. Barce

lona. Ed. Iberia. Vida de Cláudio, capo XXVIII, p. 210. 
(32). - Carcopino (Jérome), A Vida Quotidiana em Roma no Apogeu 

do Império. Tradução de Antônio José Saraiva. Lisboa. Editôra Livros do 
Brasil, p. 94 e 95. 

(33). - Plínio, Lettres, Tradução de Sicard. Paris. Ed. Garnier Freres. 
1954. 1. V, 
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Durante esta época as grandes propriedades eram arrendadas por 
cinco anos a concessionários (conductoresJ ou a companhias de pu
blicanos. Não deixaram de existir, entretanto, pequenos cultivadores 
livres (coloni) geralmente agrupados em aldeias (vici), que eram ex
plorados pelos arrendatários. 

Palladius, que teria vivido no comêço do século 11 de nossa éra, 
o último dos escritores latinos que trata especificamente de agricul
tura, é o único que faz menção ao moinho movido por água (34). Se 
Palladius era do tempo de Plínio-o-moço, nesta época a maior parte 
do trigo da Itália se moía pela fôrça do braço, o que só se explica pelo 
grande número de escravos. 

O trabalho escravo chegou a extrema divisão; eram subdivididos 
em decúrias o que favorecia a emulação (35). 

Plutarco e Apiano, que viveram no século 11 de nossa éra, emi
tem julgamento pleno de acentuada simpatia pela pessoa de Espárta
co. E' possível que tal opinião seja o reflexo de consideração bastante 
generalizada de que os métodos de exploração existentes no tempo 
de Crasso eram inadmissíveis e perigosos já no século 11. 

O mundo romano sofre uma grave perturbação econômica a 
partir da segunda metade do século 11 (26). Houve abundância de 
ouro, que malbaratado levará a posterior desvalorização do denário 
(37). 

O mundo romano forma uma unidade não só cultural como po
lítica, ao qual falta um mercado externo. Por outro lado, o comércio 
com o Oriente lirnitar-se-á principalmente em importar os produtos, 
em troca dos quais envia dinheiro. 

André Piganiol em sua interpretação do que foi o império igua
litário e terrorista da dinastia dos Severos, sucessora do regime aristo
crático e moderado dos Antoninos, não aceita a tese de Rostovtzcff 
de que o terrorismo foi determinado pela reação dos camponeses, que 
formavam os contingentes dos exércitos, contra a burguesia e os se
nhores de terra que haviam sido favorecidos pelos Antoninos. Piga
niol considera o problema muito mais complexo; sendo uma das cau-

(34). - Palladius (Rutilus Taurus Aemilianus), in op. cit., 1. I, XLII, 
p. 545. 

(35). - Columela, in Les agronomes Latins, 1. I, capo IX, p. 191 e 
192, apresenta a subdivisão dos servos por decúrias e ressalta a emulação que tal 
divisão pode determinar. 

(36). - Lot (Ferdinand), La Fin du Monde Antique et ·/e Début du 
Moven ÂRe. Coleção "L'Évolution de I'Humanité". Paris. Ed. Albin Michel. 
1968, p. 65. 

(37). - Cook (S. A.), Adcock (F. F.), Chartesworth (M. P.) The 
Cambridge Ancient History. Cambridge at the University Press, 1936, voto 
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sas apontadas, o declínio da escravidão e a multiplicação das liber
tações j38). 

Tudo encaminha para uma nova fase no tratamento da mão-de
obra escrava no Baixo Império. Surge então o sistema de colonato. 
A condição do colono no Baixo Império é a de um homem que não 
pode sair de sua tenure, provàvelmente parceTa (39) da grande pro
priedade. Uma das causas dessa transformação do colono livre do 
Alto Império em semi-livre deve ter sido o declínio da mão-de-obra 
escrava que se torna evidente no século IV. 

O Edito Máximo procurou ser 

" ... um lenitivo para o interêsse geral" (40), 

sem o conseguir, comprovando que a economia autoritária, super-di
rigida, isto é, o excesso de intervencionismo é inoperante. Os pobres 
do campo e das cidades convertem-se em colonos semi-livres, abrin
do-se o caminho para a servidão medieval . 

• 
• • 

11. - A ESCRA VIDÁO NA DACIA ROMANA. 

A Província Dácia organizada por Traiano compreendia tôda a 
Transilvânia, o Banato e a Oltênia. A Valáquia e a maior parte da 
Moldávia nunca pertenceram à Província Dácia de Trajano. l'oram 
ocupadas, mas nunca transformadas em província; formaram apenas 
uma vasta zona de cobertura, de vigia, onde a civilização romana tam
bém penetrou (41). 

A cultura geto-dácia desenvolveu-se na época La Têne. No sé
culo passado Alexandre Dimitriu Xénopol e, no comêço do atual sé
culo, N. Jorga, V. Pârvan, R. Paribeni já puderam apresentar os ele
mentos de cultura geto-dácia. Hoje os historiadores- romenos como 
os Daicoviciu (Constantin e Hadrian), Constantin Giurescu, na impos
sibilidade de citar tôda a pleiade de arqueólogos, paleontólogos, etc. 
que trabalham ao lado dos historiadores, realizando estudos muito 
mais completos do que os do passado, porque as pesquisas lá não ces-

(38). - Piganiol (André), op. cit., p. 407,408 e 409. 
(39). - Simões de Paula (Eurípedes), As Origens do Latifúndio: - da 

"Villa" Romana aos Engenhos e Fazendas do Brasil Colonial, in Revista de His
tória n9 84, p. 296. 

(40). - C. I. L., lI, p. 825, I, 30, apud Léon Homo, Nueva Historia de 
Roma. Trad. Y. Ferrán y Mayoral. Barcelona, Ed. Iberia, p. 353. 

(41). - Vulpe (Radu), La Valachie et la Basse Moldavie sous les Ro
mains, in revista "Dacia", 
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sam. Por outro lado, os historiadores húngaros como Lajos Tamás, 
Bálint Hóman e Béla Pápai, também prosseguem em estudos respei
táveis, negando a continuidade dos daco-romanos na antiga ProvíncIa 
Dácia organizada por Trajano. 

Fig . 1. - O "povo" 
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Fig. 2. - Nobres dácicos inclinando-se perante Trajano. 

o fato é que os geto-dácios chegaram na época La Tene a uma 
cultura mais ou menos uniforme, bastante original e desenvolvida, su
perior à que Caio Júlio César descreve para os germanos (42). 

(4"-) . - Cé~~ r (C~io l,ílio). Cnrn""',,r;n., de In G'II'rrn. de 10., Gn'in~ y 
de la Guerra 
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Os getos e dácios possuíam uma aristocracia (pilleati que se 
distinguia do povo (capillati). Várias cenas da Coluna Trajana mos
tram-nos perfeitamente as classes sociais (43). (Vide figs. 1 e 2). 

Tõda a cultura décica indica que êles tinham condições para as
similar a cultura superior dos romanos (44) como o fizeram. Os gran
des tesouros em moedas de ouro dos dácios denotam a opulência do 
povo (45). 

Os dácios utilizavam escravos para a agricultura, na construção 
de suas famosas fortalezas antes da chegada dos romanos e até ven
diam-nos aos estrangeiros (46). Entretanto, a escravidão que os dá
cios praticavam era a do tipo doméstico, semelhante à queêxistia em 
Roma na primeira fase que assinalamos. 

O aumento da escravidão na Dácia Trajana prende-se aos pró
prios motivos que levaram os romanos a conquistarem aquêle terri
tório. Havia grande demanda de metais preciosos em vista da defini
tiva introdução da economia monetária em todo o Império. As mi
nas de prata da Espanha estavam esgotadas; a Dácia possuía o aUtO 

cobiçado, era preciso dominá-la. A extração do ouro exigia o braço::> 
escravo. Por outro lado, Trajano busca rotas comerciais (47) e os 
caminhos abertos favorecem o comércio escravista. Os romanos rea
lizam na Dácia uma obra de colonização intensiva (4~). 

A exploração das riquezas, a fixação de colonos, as construções 
e as indústrias, reclamam a mão-de-obra escrava. 

(43). - Daicoviciu (C.), Daicoviciu (H.), Colunna lui Traian, Bu
curesti, Edit. Meridiane, 1968. A obra apresenta as cenas gravadas na coluna 
em uma série de fotografias comentadas (Vide figs. 1 e 2). 

(44). - Ancient History, voI. XI, p. 89. 
(45). - Ibidem. 
(46). - Tudor (D.), Istoria Sclavajului in Dacia Romana. Ed. Acade

miei Republicii Populare Romine, 1957. 
(47). - Lepper (F. A.), Trajan's Parthiean War. London, Oxford Uni

versity Press, 1948, p. 158. 
(48). - Jorga (N.), Histoire des Roumains et de leur Civilisation. Pa

ris, Ed. Henry Paulin, 1920, p. 31 e seguintes. Rostovtzeff (M.), Storia Eco
nomica e Sociale de/l'lmpero Romano. Tr. G. Sanna, Ed. Firenze, 1932, p. 
282. Paribeni (R.), Optimus Princeps. Messina, 1926,2 voI. (micro filme), 
voI. I, cap. XII, p. 309 e seguintes. Xénopol (Alexandre Dimitriu), Histoire 
des Roumains de la Dacie Trajane, depuis les Origines jusqu'à l'Union des Prin
cipautés en 1859. Paris, Ed. Ernest Leroux, 1896, 2 vol., vol. I, p. 88 e se
guintes. Mas principalmente os mais recentes estudos, onde se destacam, Dai
coviciu (C.), La Transylvanie dans l'Antiquité. Bucarest, 1945, (micro-filme), 
p. 139 e seguintes e a obra de Giurescu (C.), Transi/vania en la Historia dei 
Pueblo 
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Segundo Roberto Paribeni foi próspera a sociedade na época de 
Trajano (49). Muitos em Roma e nas províncias, inclusive certos 
escravos, no século II têm o seu padrão de vida elevado (50). 

O comércio intensivo não era desconhecido dos dácios. Pesqui
sas atuais comprovam os contactos comerciais dêste povo com a Re
pública Romana e com o mundo helenístico, a forma de circulação e 
o entesouramento que realizam os dácios antes da dominação roma
na (51). Os dácios por ocasião das guerras, capturavam escravos que 
eram usados por êles, ou negociados. 

Igualmente Trajano fêz inúmeros prisioneiros na Dácia (52) pa
ra a exploração das riquezas da província ou deportou-os para além 
das fronteiras. Em Rotna combateram no circo, trabalharam na cons
trução do foro de Trajano, ou simplesmente foram vendidos como es
cravos. Alguns foram incorporados ao exército romàno (53). 

Para que a exploração das minas pudesse render mais, Trajano 
envia à sua província peritos, dálmatas, neste tipo de trabalho. As 
minas pertencem ao imperador e são alugadas a pequenos arrendatá
rios (leguli). 

A obra Istoria Sclavajului 'in Dada Romana, de D. Tudor, apre
senta 152 documentos epigráficos que fazem menção a escravos e a 
libertos. A maior parte das inscrições foram encontradas em cidades 
com situação econômica desenvolvida como Sarmizegetusa, Apulum 
e Ampelum. 

As inscrições da Dácia, 100 vêzes falam de escravos e 85 vêzes, 
de libertos. Registram 51 servos privados e 49 servos públicos. 

Segundo essas inscrições existia na Dácia um contubernium entre 
escravos e mulheres de condição livre; os filhos de tais uniões tomam 
a situação da mãe. 

São conhecidos nomes de proprietários territoriais médios, vete
ranos notadamente, que administram suas terras assistidos por um es
cravo mais hábil e por escravos comuns. 

Uma tábua encerada encontrada em Alburnius Maior nos trans
mite o nome de um escravo encarregado de efetuar diferentes opera
ções de banco em nome de seu senhor. Três documentos epigráficos 
citam três escravos, êles próprios proprietários de escravos. Portan-

(49). - Paribeni, (R.), op. cit., vol. 11, capo XIX, p. 217 a 238. 
(50). - Carcopino (Jérome), A Vida Quotidiana no Apogeu do [mp/rio. 

Tradução de Antônio Saraiva. Lisboa. Ed. Livros do Brasil, p. 132. 
(51). - Mitrea (Bucur), Monnaies des villes de Dirrachium et d'Apollo

nie Découvertes en Moldavie. Les Relations Comerciales des Geto-Daces de 
la Valachie avec la République Romaine, in "Studii si Cercetari di Numismá
tica", 11, p. 92 e seguintes e p. 123 e seguintes. 

('i2). - Carcopino, (Jérome), L'Or des Daces, in "Points de Vue sur 
I'Impérialisme Romain, p. 84. Trajano teria feito 50 
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to, não apenas em Roma, mas também nas províncias, na época de 
Trajano, muita gente, inclusive teve o seu padrão de vida elevado. US 
escravos que manejavam os fundos públicos tinham oportunidade de 
consttiuir um pecúlio e com êle adquirir escravos. O contrôle do tra
balho nas minas se fazia por meio de complicada organização onde 
predominavam os escravos instruídos que também enriqueciam e po
diam ter escravos. 

Pouco depois da conquista romana diminui a mão-de-obra servil 
nas minas. Recorrer-se então ao rtabalho assaláriado de 

"pagos e nutridos" (54). 

O número de escravos da Dácia Romana na época tio seu pleno 
desenvolvimento, de Trajano a Marco Aurélio não chegava a um quar
to da população total. D. Tudor acha possível determinar hipotetica
mente esta proporção em razão da relação existente entre a cifra d<ts 
inscrições relativas aos homens livres e as relativas aos escravos e li
bertos (aproximadamente 2.000 para 152), levando em conta as di
ficuldades que deveriam ter os escravos para manifestar a sua exis
tência por meios epigráficos. 

Enquanto os senhores prosseguiam na adoração dos deuses ofi
ciais do Estado, sabe-se por .62 inscrições que os escravos e libertos 
inclinavam-se ante as divindades que protegem a saúde e as importa
das do Oriente. Os escravos das minas formaram colégios de caráter 
funerário. 

• 
O preço dos escravos foi mais elevado na Dácia que no Egito 

(55) . 
As fontes sôbre o comércio de escravos na Dácia são quase úni

cas na História. Trata-se de três contratos de compra e venda de 
escravos escritos em tábuas enceradas. O primeiro contrato de com
pra é de 17 de março de 139;' refere-se a uma menina de nome Pás
sia. O segundo é de 16 de maio de 142; cita um moço escravo cha
mado Apalaustus. O terceiro é de 4 de outubro de 160; menciona 
uma mulher chamada Theodota. Estes três contratos lavrados con
forme as normas legais são assistidos por 5 testemunhas. 

O documento de compra e venda de Pássia diz: 

(54). - Ibidem, p. 152. 
(55). - Westermann (William L.), The Slave Systems 01 Greek and 

Roman Antiquity, Philadelphia. The American Philosophical Society. 1955, 
pp. 100 e 101. 
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Fig. 3. - Documento sôbre a venda de Pássia. 

"Máximo de Bato compra e recebe, com 20S denários, por 
venda de Dásio de Verso, cuja origem é pirusta de Kavieretium, 
uma menina com o nome de Pássia, ou com outro nome que ti
ver, mais ou menos de seis anos. A menina foi achada pelo ven
dedor depois de ter sido abandonada pelos pais. Garante-se por 
esta menina, que nunca realizou um roubo ou danos a alguém, 
não está fugida nem é vagabunda. 

Se alguém impedir a posse da menina, totalmente ou em 
parte, de forma que Máximo de Bato ou aquêle a quem pertencer 
a "coisa" 
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E por esta menina que está acima descrita, Dásio de Verso 
confirmou que recebeu de Máximo de Bato 205 denários e os 
tinha em mãos. 

Feito em Kartum, 16 dias antes das calendas de abril, sendo 
cônsul pela segunda vez Tito Aelius Caesar Antoninus Pius e 
Bruttius Praesens" (assinam 5 testemunhas) (vide fig. 3). 

O documento acima transcrito reflete uma venda perfeita, pois 
pelo contrato verifica-se que a "coisa" vendida foi entregue em mãos 
do comprador e êste entrega simultâneamente seu preço ao vendedor, 
tudo em presença de testemunhas. O vendedor - segundo aqui a 
tradição dos contratos romanos - afirma, sob palavra, que é pro
prietário legítimo. Afirma ainda o vendedor a possibilidade de, ha
vendo prova em contrário à posse legítima da escrava, devolver em 
dôbro o dinheiro recebido, o que corresponderia a 410 denários. 

Nota-se como vendedor e comprador cumprem fielmente o es
tipulado em presença de testemunhas; Máximo recebe a escrava, e 
na última parte do documento lê-se que Dásio tinha em mãos os 
205 denários. O contrato é perfeito, de onde nasce a ação da pro
priedade legal e a capacidade de reclamar reivindicações. Por outro 
lado, verifica-se que as testemunhas são meros assistentes da palavra 
jurada. Nos contratos entre o Estado e um cidadão, ao contrário, 
há obrigações a que se sujeitam os fiadores. Entre particulares os 
convênios não engendram, por si mesmos a possibilidade da inter
renção do poder público (56). 

Os escravos das três tábuas enceradas aparecem com nomes gre
gos, mas, não se tem certeza sôbre sua origem. Evidentemente, a tra
dição da cultura grega leva os vendedores a preferirem dar nomes 
gregos aos seus escravos. 

Costumava-se ligar o caráter do escravo à sua nacionalidade; as
sim, o frígio era tido por tímido, o cretense por mentiroso, o sardo 
por rebelde, o corso por rude e recalcitrante, o dálmata por feroz 
os mauritânios por covardes. 

Pássia era spartellaria. Esta palavra indica uma criança abando
nada e achada pelo vendedor (57). 

Os documentos prevêm, como se vê acima, penas para os ven
dedores no caso de serem descobertos vícios no escravo vendido. Por 
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"nunca realizou um roubo ou dano a alguém". 

Especifica-se no caso de Apalaustus que 

"não é epilético". 

Os fiadores eram importantes, daí preferirem romanos. 
Pássia tinha seis anos. A lei pedia que fôsse escrita a idade, mas, 

a idade só aparece no caso de Pássia. Se a menina fõra achada pelo 
vendedor, êle, evidentemente, não poderia saber a idade, que por
tanto é aproximada. O interêsse dos vendedores era apresentarem 
uma idade menor, uma vez que os mais moços, e mesmo as crian
ças, eram mais caros 

"considerando-se que eram mais dóceis e não sabiam ainda 
rebelar-se" (58). 

Por outro lado, a lei não estipulava um bom preço para crian
ças abaixo de 5 anos; daí o interêsse do vendedor Dasio de Versu, 
pirusta de Kavieretium em assinalar 6 anos para Pássia. 

Nos três documentos trata-se de pequenos compradores, modes
tos mesmo; não são os grandes compradores que seguem os exérci
tos. Máximo de Bato que compra Pássia é da mesma região do ven
dedor, Kavieritium, região aurífera, mas morava em Kartum. Os 
pirustas possuíam o jus comercii devido ao comércio desenvolvido na 
região mineira, o que trazia vantagens aos romanos. Vê-se que mesmo 
os não cidadãos romanos possuiam o direito de ter escravos. 

Theodota foi comprada por Claudius Iulianus, soldado da XIII 
gemina de Apulum para ser sua concubina. A maioria dos soldados 
possuia concubina no canabae. O preço pago por Theodota, 420 de
nários, é um preço muito alto para ser pago por soldado. Isso leva 
D. Tudor a pensar que muitos soldados ocupavam-se clandestinamen
te com o comércio de escravos podendo ser êste· o caso de Claudius. 

A escrava Theodota é dada como cretense, mas é possível que 
isso fôsse dito apenas para esconder sua origem: a fronteira, norte 
ou oeste, sempre em efervescência. Era mais fácil encontrar escravos 
aí do que trazê-los do Egeu. 

Os três documentos permitem conhecer o preço de uma certa 
categoria de escravos do século 11. O preço era ligado a uma séde 
de fatos: idade, sexo, fôrça, beleza, saúde, origem, méritos intelec
tuais, lugar no negócio. 

Os 
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A menina Pássia foi vendida por 205 denários, em 139; o rapaz 
por 600 denários, em 142 e a mulher por 420 denários, em 160. Por 
uma tábua encerada de Albumus Maior, onde aparecem as cotiza
ções de um Colégio, pode-se saber que um leitão foi comprado por 
5 denários, um litro de vinho por 1,85 denários e um cordeiro por 
3,6 denários. O jovem Apalaustus valeu 166 cordeiros, 120 leitões 
ou 320 litros de vinho. 

No século IH ocorreram elevações de preços vertiginosas, não 
só devido à desvalorização monetária, mas igualmente em tace da di
minuição dos escravos. 

• 
Conclui-se que o bem-estar que chegaram a gozar os romanos 

e a solidez de sua economia social, era em grande parte o resultado 
de uma sábia organização do trabalho escravo. 

Fizemos uma tentativa de estabelecer fases no que se refere ao 
tratamento para com os escravos, concluindo ter sido na época dos 
Antonínos que se reconheceu melhor a existência da natureza hu
mana na "coisa" escrava. 

A civilização geto-dácia conheceu a escravidão, mas o escra
vismo acentuou-se com o domínio romano na região cárpato-danu
oiana. 

Os documentos epigráficos, em número de 152, referentes a es
cravos e a libertos na Dácia romana permitem concluir que a vida 
não era dura para todos os escravos, e que alguns, pnncipalmente os 
servos públicos, atingiram a abastança. 

Os documentos de compra e venda analisados refletem as for
mas legais então usadas e os preços de certos tipos de escravos do sé
culo 11 de nossa éra. 

As fronteiras norte e oeste da Dácia Trajana estiveram sempre 
em efervescência e foram fontes de escravos mais fecundas que a zona 
mediterrânea. 

Com o abandôno da província por ordem de Aureliano no sé
culo IH, muitos daco-romanos permanecem, principalmente os po
bres, refugiando-se nas montanhas da Transilvânia. Entre êles devem 
ter ficado muitos escravos, agora semi-livres . 

• 
• • 
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INTERVENÇOES. 

Do Prof. Luiz César Aguiar Bittencourt Silva (ICHF-Ul<F - NiteróI, 
Rio de Janeiro). 

Indaga da Autora o que esta entende por burguesia no 11 sé
culo? 

Pede também explicações sôbre um trecho do trabalho apresen
tado que lhe parece contraditório (pág. 160): 

"o escravo passa a ter até uma vida de grande bem-estar". 

Na pág. 162 encontra a afirmação de que os escravos acumulavam 
fortuna e manifesta sua dúvida a respeito, sobretudo no 111 século. 
Parece-lhe que pela redação que os têrmos liberto, servo e escravo 
tinham o mesmo sentido no período referido. 

* 
Do Prof. José Maria Correa (ICLL-UFGo - Goiânia, Goiás). 

Pergunta se as revoltas dos escraV0S tiveram algum caráter de 
luta contra a instituição da escravidão? 

• 
Do Prof. Carlos Roberto de Oliveira (FFCL-Araçatuba. São Paulo). 

Diz que não teve o prazer de ler o trabalho da Autora Dos Ge
tos-Dácios aos Daca-Romanos. Talvez, por êsse motivo, ocorreu-lhe 
uma dúvida: considera-se como fator preponderante das Guerras Uá
cicas o esgotamento das minas da Espanha; ora, se se considera êsse 
esgotamento como elemento importante para uma crise econômica 
em Roma, qual a relação que existe entre essa crise e o término da 
mesma, na busca de rotas comerciais em outras áreas, como a Ará
bia? Coloca ainda o seguinte problema: devido à proximidade do pro
blema da crise do 111 século teria havido a saída, ou válvula, para a 
crise geral que grassou no período anterior ao momento dessa crIse'! 
Até que ponto os documentos apresentados revelam o espírito qu~ 
norteia a busca dessa saída? 

• 
Do Prof. Hilário Rosa (FFCL-Jaú. São Paulo). 

Pergunta: 
1.0) - Qual o fator preponderante que levou Trajano à con

quista da Dácia? 
2.°) - Seria 
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• 
Do Prof. Miguel Archângelo Nogueira dos Santos (FFCL-UCC. Goiâ

nia. Goiás). 

Diz que a Autora em sua exposição salientou um uso e costu
me regional, especificamente da Dácia. Pergunta se êsse uso e cos
tume é meramente regional ou estaria integrado na codificação geral 
do Império Romano sôbre a escravidão? 

* 
Do Prof. Raul de Andrade e Silva (FFLCH-USP. São Paulo). 

Cumprimento a Autora pela comunicação e a título de infor
mação pessoal pergunta: nesses contratos de compra e venda cobrava 
o Estado direitos ou impostos sôbre a transação efetuada? 

* 
Do Prof. Romeu Stival (FFCL-Paranaguá. Paraná). 

Diz que de acôrdo com o trabalho apresentado Numa Pompílio 
tratava o escravo com menos rigor se fôsse êle guerreiro, salteador, 
político, antes da escravidão. 

* 
Prof. Earle Macarthy Moreira (ICHL-UFRS. Pôrto Alegre. Rio Gran

de do Sul). 

Solicita informações sôbre o que está mencionado na página 171, 
terceira alínea: 

"Pouco depois da conquista romana diminui a mão-de-obra 
servil nas minas ... " 

e indaga a que se deve atribuir tal coisa? Não colide tal fato com o 
melhor interêsse do Estado Romano? 

Na página 164, parágrafo 6 são mencionados os "colégios fune
rários". 
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Sabe-se por outro lado, que o estoicismo - filosofia dominante 
nessa época no Império Romano - propugnava por uma confrater
nização universal dos povos influindo na formulação do Direito Ro
mano. 

Peergunta, pois, até que ponto essa humanização no tratamento 
dos escravos seria fruto dessa filosofia através do Direito Romano? 

* 
* * 

RESPOSTAS DA PROFESSORA MARIA DA GLORIA 
ALVES PORTAL. 

Ao Prof. Luiz César A. Bitencourt Silva. 

1 . Afirma que lamenta que o prezado professor não tenha lido 
bem o texto e o tenha truncado. A afirmativa de que no escravo 
não tem interêsse na produção é de Robert La Touche, conforme a 
nota número 22. Afirmou, principalmente fundamentada em Colu
meIa, que a subdivisão dos escravos por decúrias pôde determinar a 
emulação e com ela uma produção satisfatória que levou muitos ro
manos a uma vida de grande bem-estar. 

2 . Quanto à burguesia, o assunto parecia-lhe muito extenso pa
ra uma simples resposta numa sessão do Simpósio. Esboça, pois, uma 
resposta resumida. As classes sociais romanas como se sabe, foram 
rigidamente estruturadas por Otávio Augusto. :e:le como que esboçou 
um sistema de castas. As duas ordens privilegiadas eram a dos se
nadores (claríssimos) e a dos cavaleiros (eminentíssimos). Esta não 
era hereditária. A ela pertenciam os homens de negócios e os espe
culadores, e era, na realidade, a burguesia. No século 11 os cavaleiros 
formavam muitas categorias hierárquicas. Nos municípios e colô
nias existiam os burgueses (munícipes) e os domiciliados (incolae). 
Aliás, sôbre a pessoa e os bens dos burgueses pesavam numerosas car
gas (munera) que foram uma das causas do decffnio do patriotismo 
municipal, desde o fim da dinastia antonina. 

Note-se que os compradores e vendedores dos documentos ana
lisados, exceto um comprador, são peregrinos, que haviam recebido 
o favor especial de jus comereii dado a alguns colonizadores da Dã
cia. O direito dos peregrinos da Dácia não é totalmente conhecido. 
Foi fixado pela lex provinciae dada por Trajano em 106-10"', com
pletada ulteriormente pelo édito dos governadores. Os 
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3. Novamente, em sua última questão, o professor demonstra 
ter lido o trabalho às pressas, pois provou que havia escravos, êles 
próprios proprietários de escravos, e que principalmente os que ma
nipulavam os bens públicos tinham condições de acumular fortunas 
que permitiam a compra da liberdade. Quanto aos l1bertos, igualmen
te os documentos permitem dividi-los em duas categorias nitidamente 
distintas: os ricos e os pobres. E' coisa sabida que no século IH, após 
os Severos, uma total revolução far-se-á sentir, caracterizada, do pon
to de vista social, pela transformação tanto de escravos como de cam
poneses livres em semi-livres, iniciando-se o processo da servidão 
medieval. 

• 
Ao Prof. losé Maria Correia. 

Responde que as revoltas de escravos foram motivadas princi
palmente pela situação de miséria da escravaria. Tal foi o que ocor
reu na Sicília, Etrúria etc. Salústio, Plutarco, Apiano, Orõslo, refe
rem-se à revolta de Espártaco. Sabe-se que a êle juntaram-se os cam
poneses pobres de condição livre, e, leve-se em conta que o pri
meiro século a. C. foi época conturbada para a Itália, e que à época 
da mencionada revolta, estava a Itália à mercê da guerra social e CiVIl . 

• 
Ao Prof. Carlos Roberto de Oliveira. 

Declara que a província Dácia de Trajano - grande parte da 
Rumânia atual - é zona rica em metais preciosos e em mmério de 
ferro. Entre os documentos que comprovam a decadência financeIra, 
quando da subida dos Antoninos, e o esgotamento das minas da Es
panha, frisou dizeres das moedas de Nerva - Quadragesimae Remis
sae - e a obra de Suetônio - Vida de Domiciano. Sendo válida esta 
tese do esgotamento das minas da Espanha, seria tal esgotamento um 
dos motivos da intencionalidade das guerras dácicas de l'ra)ano. As 
riquezas que Trajano trouxe da Dácia, tanto êin metais preciosos, co
mo em escravos, foram enormes. Foi facilitado o comércio no Da
núbio, e a colocação da esquadra romana no Mar Vermelho impulsio
nou o comércio com o Oriente. A conquista da DáCia deveria abrir 
caminho à conquista da Arábia. Acontece que o soergutmento 



180 -

• 
Ao Prof. Hilário Rosa. 

1 . Responde que tentou sustentar em trabalhos anteriores que 
o motivo primordial que levou Trajano à conquista da Dácia foi a 
busca de riquezas. Além das riquezas próprias da rica região cárpato
danubiana, já na primeira faixa da Coluna Trajana, o Danúbio é re
presentado como via comercial. Por êle se traficava entre a Itália e 
o Ponto-Euxino, e daí para o interior da Ásia. A Arqueologia com
prova que antigas colônias gregas do Ponto-Euxino continuaram a ser 
importantes pontos comerciais com os romanos. 

2. Quanto à existência de capitalismo entre os dácios, entende 
que existe capitalismo onde se realiza a satisfação de necessidade de 
um grupo humano, com caráter lucrativo e por meio de emprêsas. 
O capitalismo se apresenta com formas distintas nos diversos períodos 
da história. No Império Romano, o abastecimento da população me
tropolitana estava a cargo de funcionários que, para alcançar tál fim, 
podiam dispor não só de subalternos, mas também, dos serviços de 
determinadas sociedades de transportes. Mas, uma época só é tipica
mente capitalista quando a satisfação de necessidades fica suspensa 
quando se elimina êste tipo de organização. Os chefes tribais dácicos 
se encarregavam do comércio por atacado. Crê que havia, antes, uma 
forma mercantilista com a preocupação de entesouramento; entretan
to, os motivos dêsse entesourar, não são os mesmos que levaram as 
nações modernas ao bulhonismo, mercantilismo industrial, mercantI
lismo comercial ou cameralismo. 

• 
Ao Prof. Miguel Archângelo Nogueira dos Santos 

Declara que as tábuas enceradas, que contêm os documentos de 
compra e venda de escravos, por ela estudada, apresentam as mes
mas formas jurídicas dos papiros egípcios. São as normas legais vi
gentes no Império Romano no século II de nossa éra. Nota-se que 
os preços dos escravos são mais elevados na Dácia que no Egito. Uma 
escrava, com mais ou menos 24 anos, no Egito, em 166, foi vendida 
por 375 denários, Theodota, com mais ou menos 25 anos, na Dácia, 
em 160, foi vendida por 420 denários. Um escravo em boas condi
ções para o trabalho braçal foi vendido no Egito, em 14), por 375 
denários, Apalaustus, na Dácia, em 142, por 600 denários. 

• 
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Ao Prof. Raul de Andrade e Silva. 

Agradece ao ilustre mestre a gentileza do cumprimento. Além 
do impôsto territorial (fixo nas províncias senatoriais e variável nas 
imperiais) e o impôsto de capitação - mal conhecido - havia os 
impostos indiretos. Assim, incidia o impõsto de 5 % sõbre as heran
ças, de 5 % sôbre o valor dos libertos. Foi Augusto quem estabele
ceu o impôsto de 5 % sôbre a venda de escravos (vicesima libertatis). 
Conferindo, pois, a peregrinos, submissos de Roma, o jus comereii, 
o Estado não só aumentava a sua fonte de renda como favorecia a 
entrada de braços para a exploração mineira. Assinam o contrato cin
co pessoas, que são testemunhas, e não, fiadores. Nos contratos en
tre o Estado e um cidadão há obrigações a que se submetem os fiadores . 

• 
Ao Prof. Romeu Stival. 

Disse que na época dos reis houve mais benignidade para com 
os escravos, que, aliás, foram em pequeno número até o comêço do 
penúltimo século da República. A ganância, a busca de mais rique
zas, vai acentuando a exploração e o pior tratamento no SIstema es
cravista. Em tôdas as épocas, como dissemos, no trabalho, a origem, 
as aptidões do escravo, etc., influíram no seu tratamento . 

... 

Ao Prof. Earle Macarthy Moreira. 
1. - Informa que: os escravos, principalmente os que trabalha

vam nas minas, tinham logo a saúde arruinada devido às condições 
miseráveis em que trabalhavam e viviam; por isso, nos contratos de 
compra e venda menciona-se em primeiro lugar a saúde. Sabe-se que 
os negociantes usavam de subterfúgios para esconder as doenças. Es
cravos deixavam-se roubar e vender, por intermédio de Um negocian
te, na esperança de melhor sorte. Daí a expressão nos documentos 
mencionados fugitium erronem non esse. O preço alto dos escravos 
revela que já era difícil obtê-los, daí recorrer-se aos "pagos e nutridos". 

2. - Grupos étnicos, sociais, de ofício, políticos ou religiosos 
existiram desde as origens de Roma. Foram extintos na época de Ca
tilina, sendo que, Augusto requereu autorização para collegia (fune
rários). Trajano fêz excepcionais arrogações aos artífices (fabri), bom
beiros (centonari), etc. Collegia dos navicularii e dos negociatores ti
veram grande importância no século 11. No século IV, tomaram-se 
o fundamento da organização estatal. No Collegium de lanuvium 
(Lácio), na época republicana, os cotizantes tinham o seu féretro acom
panhado, porque parte das cotizações eram empregadas para pagar 
os acompanhantes dos enterros. Nas chamadas "contas 
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Maior" estão tabeladas as cotizações dos membros dêste colégio fune
rário da Dácia. A soma é de 293 denários (não é completa devido a 
uma lacuna). Figuram, igualmente, em tábuas enceradas, como os 
documentos de compra e venda de escravos. A 30 de abril (ano per
dido), há uma festa, e para os sacrifícios que são feitos pelos colegia
dos, retiram-se da caixa 174 denários e compram-se 5 ovelhas por 
18 denários, uma leitoa por 5 denários, vinho superior (0,822 litros) 
por 2 denários etc. Existe além da importância religiosa, pois, o es
pírito fraternal característico das festas em comum. A importância 
das "contas de Albumus Maior", para a História, é enorme; através 
delas podemos comparar o preço dos escravos com o de certas mer
cadorias durante a dominação na Dácia Trajana . 

• 
À Profa. Inez G. Peralta. 

Diz que, segundo a ética estóica, unicamente o sábio é livre e os 
malvados são escravos, liberdade é o poder de agir de acôrdo com 
maneira apropriada, a escravidão é a privação de tal capacidade .. Exis
te outra escravidão que reside na sujeição. Para os estóicos o Direito 
Natural é o fundamento da justiça. Enquanto na Grécia, a filosofia 
determina a idéia de predomínio do geral sôbre o particular, a idéia 
de igualdade e a idéia de desprêzo pela riqueza; em R.oma, os juris
consultos assentaram o direito privado em sólidas bases e ínstitUiram 
a sistemática do direito das obrigações. A reputação semi-oficial da 
filosofia estóica acabou determinando a influência grega na lei ro
mana. Os juristas abriram caminho à teoria de que todo o poder ra
dica no Imperador, os Códigos foram debilitando as velhas e duras 
leis republicanas. Mas, o Direito Romano, nunca igualou os homens; 
pretendeu li' "justa medida" considerando o trabalho do "escravo ar
tífice" superior ao trabalho do escravo de baixa ocupação (Digesto, 
1. 11, tit. VII). A justa medida aqui distingue os próprios escravos 
entre si. Indivíduos como os Gracos agiram fortemente influenciados 
pela filosofia estóica, foram discípulos de Bléssio de Cumas e de Dió
fames de Mitilene. Mas, acredita que o Cristianismo foi o principal 
fator para amenizar o tratamento dado aos escravos. São Paulo diz 
aos romanos: 

"A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor ... porque, 
quem ama os outros, cumpre a lei" 



A LEGISLAÇÃO CRISTÃ EM RELAÇÃO AO EM
PR~GO DO TRABALHO ESCRAVO POR PARTE 

DOS JUDEUS NA EUROPA OCIDENTAL 
DURANTE A ALTA IDADE MÉDIA (*). 

NACHMAN FALBEL. 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo. 

Desde a época bíblica sabemos que os hebreus se preocuparam 
em ordenar o trabalho escravo e nesse aspecto a legislação mosaIca 
se destacou pelo caráter humanitário que assumiu em relação às civi
lizações orientais ao redor da Palestina. Enquanto as civilizações orien
tais e a civilização greco-romana encararam o escravo como "espécie" 
na escala inferior a humana, a legislação mosaica viu o escravo co
mo fazendo parte da humanidade. A lei mosaica considera a escra
vidão como um "estado" em que um ser humano quer por motivos 
de empobrecimento, endividamento ou ainda como punição, se ofe
rece como servo a outro ser humano, ou é vendido como escravo em 
troca da dívida assumida. O Pentateuco limita o tempo de serviço pa
ra seis anos, sendo que no sétimo o escravo deverá ser liberado (1). O 
ladrão que rouba determinados objetos e não possui o dinheiro para 
indenizar a vítima deverá ser vendido como escravo (2). Ou ainda, 
se um senhor ferir seu escravo, ou sua escrava, a ponto de que venl1a 
a morrer, aquêle deverá ser punido (3). O Pentateuco aqui faz uma 
ressalva caso o escravo ferido não venha a morrer, o seu senhor não 
será punido, pois o escravo é sua propriedade (4). Porém, se o feri
mento fôr grave, ou seja se o seu ôlho fôr ferido e ficar cego, o seu 
senhor deverá deixá-lo ir em compensação pela perda sofrida pelO 
escravo. 

(*). - Comunicação apresentada na 1'" sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação) . 

(1). - ~xodo, 21:2. 
(2). - ~xodo, 22:3. 
(3). - ~xodo. 21:20. 
(4). - ~odo, 
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"E se lhe deitar fora um dente, deixa-lo-á ir livre em com
pensação do dente" (5). 

Outra categoria de escravos, que não é mencionada expressamen
te no Pentateuco, mas cuja existência podemos inferir pelo texto bíbli
co (6) é aquêle que, sendo credor de uma dívida a alguém que não pos
sui o dinheiro para resgatá-la, exige que o. devedor entregue a si mes
mo. bem como a seus filhos, à servidão. Várias ~ão as passagens bíbli
cas que permitem supor que o credor tinha o direito sôbre a pessoa do 
devedor. Posteriormente, no período do Segundo Templo, êste tipo de 
escravidão foi proibido e a literatura tanaítica discute amplamente a 
questão, mas sempre afirmando que o credor não possui direitos fôbre 
a pessoa do devedor, porém sOmente sôbre a sua propriedade. O Pen
tateuco diferencia ainda entre o escravo hebreu e o escravo gentio, 
afirmando que êste úJtimo é uma possessão permanente de seu se
nhor, bem como parte da herança de seus filhos (7). Mas temos na 
lei mosaica a possibilidade de legalizar a situação do escravo que não 
quer ser livre, no caso de êle dizer: 

"Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos; não quero 
ser alforriado; seu senhor o levará então diante de Deus, e o fará 
aproximar-se da porta ou da ombrieira da porta, e furar-Ihe-á a 
orelha com uma sovela; desta sorte o escravo estará para sempre 
a seu serviço" (8). 

O lado humano da legislação reflete-se também em algumas leis 
sôbre as escravas-concubinas: 

"Se um homem tiver vendido sua filha para ser escrava, ela 
não sairá em liberdade nas mesmas condições que o escravo. Se 
ela desagradar ao seu senhor, que a havia destinado para sí, êle 
a fará resgatar; mas não poderá vendê-la a estrangeiros depois de 
lhe ter sido infiel. Se êle a destinar a seu filho, trata-Ia-á segundo 
o direito das filhas o Se êle tomar outra mulher não diminuirá na
da à primeira quanto à alimentação, aos vestidos e ao direito con
jugal. Se lhe recusar uma destas três coisas ela poderá partir 
livre, sem pagar nada" (9). 

Mas ao lado do aspecto humanitário a lei de talião poderá vigo
rar caso a pessoa atingida demande ou assim o queira. 

(5) o - ~xodo, 21 :26-27. 
(6) o - IIReis, 4: 1; Neho, 5:1-5; Is., 50: 1; Prov., 22:7. 
(7) o - Levo, 25:44-46. 
(8). - ~xodo, 21:5-6. 
(9). - ~xodo, 
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"Mas se houver dano urge dar vida por vida, ôlho por ôlho, 
dente epor dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por quei
madura, ferida por ferida, golpe por golpe" (10). 

A liberdade do ferido em optar por uma compensação monetária 
ou pela libertação no caso do atingido ser um escravo, passa a pre
dominar até que durante a época do Segundo Templo a lei de talião 
foi abolida pelos Fariseus (11). E' viável o ponto de Vista que expllca 
a elimmação do talião por uma razão legal, pois o homem que perde 
um ôlho possui o direito somente de tirar um ôlho exatamente igual 
ao seu, em côr e tamanho. Ora, como é impossível encontrar dois 
homens exatamente com os mesmos órgãos, o talião não poderia ser 
aplicado (12). 

No caso de furto, o princípio jurídico que regia a conduta do 
senhor perante o escravo na época do Pentateuco era uma questão 
de . direito ou delito privado. O caráter da indenização, ou a penali
dade. consistia num acôrdo entre as pessoas. A autoridade pública 
não intervinha no caso. O jus gentium em Roma também colocava 
os escravos sob o domínio direto de seus senhores e êstes possuiam o 
direito de vida e morte sôbre êles. 

Flávio Josefo, menciona curiosamente que o rei Herodes decre
tou uma lei que sancionava a deportação para o estrangeiro de ladrões 
cuja penalidade cominava que fôssem transformados em escravos. Jo
sefo observa que êste costume era contrário às leis de seus antepassa
dos, pois era proibido a escravisação de um hebreu por um pagão ou 
por um estrangeiro, pois esta escravisação por povos de outras reli
giões, 

"que não vivem à maneira dos judeus, e a obrigatoriedade de 
viver sob o comando de tais pessoas, era uma ofensa contra a 
nossa religião, em vez de ser um castigo aos transgressores, pois 
tal punição não se encontra em nossas leis". E mais adiante 10-
sefo diz: "Mas esta lei, assim editada, com o fim de introduzir uma 
severa e ilegal punição, não era mais do que a demonstração de 
certa insolência por parte de Herodes, que se conduzia não como 
rei, mas como tirano ... " (13). 

A verdade é que Herodes se utilizava dêsse meio por razões po
líticas, pois era um modo de eliminar os seus opositores sem ter de 

(10). - ~xodo, 21 :23-25. 
(11). - Zeitlin (Solomon), Slavery d",ring the Second Commonwealth Ilnd 

the tannaitic period, in "The Iewish Quarterly Review", voi. LIH, 1962-19b3, 
p. 188. 

(12). - Ibid., p. 189. 
(13). - Flavius Iosefus, Antig .• 16, 1, ed. portuguêsa Ed. das Américas, 

São Paulo, 1961, voi. 
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matá-los, o que constituiria uma atitude pouco popular. Mas, ainda 
que se possa interpretar que tais transgressores eram oponentes poh
ticos, a lei tradicional judaica proibia a venda de um judeu como es
cravo a um estrangeiro fora das fronteiras da Judéia (14). A litera
tura interpretativa tradicional como a Si/ra e o Si/rei, ao comentar as 
passagens do Levítico e do Deuteronômio afirmam claramente que 
um escravo judeu só pode ser vendido a um judeu e dentro das fron
teiras da Judéia. Filão de Alexandria também traz o mesmo testemu
nho condenando a venda de escravos judeus para terras estrangei
ras (15). 

Por que nos alongamos justamente nesse aspecto de nosso tra
balho vendo a necessidade de tratarmos da concepção do povo judeu 
quanto ao escravo enquanto vivia na Palestina? A importância está 
no fato de: a). - de que o Cristianismo herdará algumas das idéias 
contidas no Velho Testamento quanto ao tratamento a ser dado ao 
escravo, e mais ainda, herdará a concepção básica de que também êle 
é parte da humanidade; b). - por mais paradoxal que seja - e êste 
aspecto é que pretendemos esclarecer com mais detalhes, por ser o 
tema central de nosso trabalho - é que o Cristianismo assumirá uma 
posição de também proibir que membros de uma religião que não 
a cristã possuam escravos cristãos. Assim, como os judeus proibiam 
que escravos judeus estivessem em mãos não-judias, o Cristianismo 
adotará a posição semelhante de que escravos cristãos devem ficar 
somente em mãos de cristãos. 

Quando os judeus se espalham na Diáspora a sua localização 
econômica se dá acentuadamente na atividade agrícola, ainda que não 
unicamente nesse ramo (16). A agricultura era a atividade predomi
nante na vida dos judeus na Palestina desde os tempos bíblicos e era 
natural que o fôsse também fora dessa região. Os prisioneiros judeus 
trazidos por Pompeu a Roma foram colonizados ou vendidos como 
escravos, sendo utilizados em grande parte no trabalho agrícola. <"'0-
lônias agrícolas de judeus espalhadas no Egito e na Asia Menor eram 
muito comuns no período que vai do 11 século antes de nossa éra até 
após o 11 século, e mantendo-se nessa atividade durante alguns sé-

(14). - Zeitlin (S.), op. cit., p. 191. 
(15). - Ibid., p. 191. 
(16). - Schiffer (lsaac), To/dot Baca/calá Baiehudit, Tel-Aviv, l e)38, 

vol. 1, p. 15. Schiffer menciona a existência de "curiales" judeus, isto é, fun
cionarios romanos em Colônia, e tais funcionários eram escolhidos entre os 
grandes proprietários de terras. Também é mencionada a existência de "colo
nos" 
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culos ',17). No Ocidente, temos notícias sôbre a atividade agrícola ju
daica a partir fundamentalmente do século IV de nossa éra em es-. ' pecIaI no norte da Africa, Itália, Espanha, Germânia e MalOrca. Por 
estarem ligados à economia agrícola, era imprescindível que possuís
sem escravos. 

Enquanto predominante, a cultura ou a religião pagã não proibia 
aos judeus de ocuparem mão-de-obra escrava. A posição do estado 
romano perante os judeus não era de hostilidade e nem sequer sob o 
aspecto religioso. A própria religião judaica era tolerada por parte 
de Roma como qualquer outro culto, e as perseguições que ocorreram 
nos dias de Adriano, e em especial após a revolta de Bar-Cochba, ti
nham um caráter bem mais político do que religioso. 

No IH século de nossa éra começam a desaparecer as diferenças 
existentes entre as populações do centro do Império e as populações 
nas províncias romanas, sendo que os judeus gozavam dos mesmos 
direitos de cidadãos romanos. Somente no século IV é que a situação 
jurídica dos judeus começa a sofrer alterações. E' importante obser
var que enquanto a lei romana era válida também para os judeus, ês
tes possuiam um sustento legal como comunidade. Mas no momento 
em que a lex barbarorum, que era válida somente para os membros 
das tribos germânicas, absorve os romanos, anulando a antiga lei ro
mana, os judeus acabam por ficar à margem, por não pertencerem 
nem a um e nem a outro grupo. Em outras palavras, os Judeus fica
ram estranhos às leis dos povos germanos e aos romanos, que foram 
assimilados, ficando sujeitos às arbitrariedades sem possuirem uma CO

bertura legal. 

Quando o Cristianismo começou a se afirmar como religião do
minante, uma nova concepção ética em relação ao escravo foi se for
mando e passou a influir diretamente sóbre a atividade econômica dos 
judeus que viviam no Império. De um modo geral o Cristianismo, 
bem como a Igreja, não se opuseram à escravidão a ponto de quere
rem eliminá-la (18). Mas ao lado de uma atitude realista e contem
porisadora, sabemos que houve um esfôrço em tomar a condição do 
escravo mais humana, tentando-se limitar os abusos, protestando con
tra a desnecessária multiplicação do número de escravos por ostenta
ção e luxo nas casas dos poderosos, e também, opondo-se aos comba
tes de escravos-gladiadores por simples jôgo ou divertimento às custas 

(17). - Juster (J . ), Les juifs dans I'Empire Romain, Lib. Paul Geuthner 
Paris, 1914, voI. lI, pp. 294-296; Filão de Alexàndria, In Flaee. 8, meneion~ 
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do sangue das vítimas. Mais ainda, o Cristianismo encorajava a eman
cipação dos escravos individualmente, estimulando a sua conversão e 
apregoava a redenção ou o resgate dos cativos (19). 

A influência do Cristianismo se manifestará logo mais na época 
de Teodósio e após na legislação de Justiniano. O princípio legal ado
tado era de que o escravo cristão pode servir sômente a cristãos. Os 
judeus logo sofreram restrições com as leis editadas pelos imperado
res cristãos a p~rtir de Constantino .. Sabemos por outro lado das ten
tativas feitas pelos judeus de contornarem tais leis que atmgiam a sua 
própria subsistência, que agora se encontrava seriamente ameaçada. 
Um fenômeno que se tomará lugar-comum durante a Alta Idade Mé
dia ocidental é o do escravo pagão que procura a sua conversão ao 
Cristianismo, pois isto o leva naturalmente à liberdade. 

A começar de Constantino, a proibição aos judeus de emprega
rem escravos cristãos se faz sob ameaça de confisco dos mesmos em 
proveito da Igreja (20). Constâncio tomou mais rigorosa amda essa 
lei, pois proibiu a aquisição de escravos pagãos ou cristãos sob pena 
de confisco (21). No período de Juliano-o-Apostata as leis anti-judal
cas de seus antecessores foram abolidas, mas após o seu reinado as lels 
contra o emprêgo de escravos cristãos por parte dos judeus foram sen
do promulgadas. Em 384, no Império do Oriente, uma lei decide que 
os judeus para o futuro nâo poderão adquirir escravos cristãos, e 
quanto ao passado a lei autoriza que os judeus conservem os seus es
cravos cristãos, mas permitindo a sua redenção ou resgate mesmo 
que se tenham convertido ao Judaismo (22). Porém, em 41:), se volta 
novamente ao decreto de Constantino, mesmo que no Ocidente, nes
se ano, uma lei favoreça aos judeus de possuírem escravos cristãos 

(19). - Kirch (Conradus), S. 1., Enchiridion fontium historiae eccle
siasticae antiquae, Herder, 1960, p. 469, traz um texto do Codex Theodosianus 
datando de Constantino: "Qui religiosa mente in Ecclesiae gremio servulis suis 
meritam concesserint liberta tem" . . 

(20). - Eusébio, Vita Constantini, 4. 27, apud Juster, op. cit., p. 72. 
A justificação é de que "aquêles que atormentaram os profetas e crucificaram 
o Messias não devem possuir êstes que foram salvos pelo Cristo". Cf. também 
no Codex Theodosianus, 16. 9. 5. Conforme o Codex Theodosianus o escravo 
pertencerá a' Igreja, mas segundo Eusébio a resolução de Constantino é que o 
escravo ficará livre. No C. Th., 16. 8. 22: "Mancipia quo que Christianae 
sanctitatis si qua aput se retinet, secundum Constantinianam legem ecclesiae 
mancipentur" . 

(21). - Juster em nota de rodapé, p. 72, traz a justificativa de tal lei 
pelos historiadores eclesiásticos que argumentam "pois, como a Igreja católica 
aumenta pela conversão de todo tipo de pessoa, mais ainda pelos gentios (do 
que pelos judeus) é de seu interêsse que os judeus não arrebatem aquêles que 
não estão ainda na Igreja mas que um dia poderão estar". 
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sem nenhuma restrição (23). Também em 417, Teodósio toma me
nos rígida a lei de 415, que visava aplicar o decreto de Constantino, 
excetuando a aquisição de escravos por doação e limitando certas for
mas de comércio de escravos cristãos. A mesma lei foi confirmada 
em 423, estabelecendo penas contra os judeus que a infringi~sem, além 
do escravo receber a sua liberdade. 

A legislação de Justiniano repete em grande parte as leis teodo
sianas (24), mesmo quando acentua que o judeu que adquirir escra
vos cristãos será punido e o escravo ficará livre. A proibição é válida 
também no caso de escravos que se converteram após a aquisIçãO 
feita pelo judeu. A não liberação de um escravo pagão que se con
verte ao Cristianismo expõe ó proprietário judeu a pena capital (25). 

A pressão sofrida pelos judeus devido a essas leis que atingiam 
a sua economia, ou seja, o tráfico de escravos e a atividade agricola 
levava como conseqüência a sua conversão à fé cristã, também fenô
meno que se repetirá constantemente durante a Idade Média ociden
tal. Mas, mesmo com a aceitação do batismo, muitas vêzes motivado 
pela esperança de reaver os escravos libertos, tais judeus encontravam 
sério obstáculo devido a lei que Justiniano editou, ameaçando com 
pena de morte aquêles que se aproveitavam dêsse abuso (26). 

Veremos mais adiante que a posição do papa Gregório Magno, 
cujas epístolas constituem uma rica fonte para o estudo da atividade 
agrícola dos judeus de sua época, estará calcada em grande parte sô
bre as leis de Justiniano, porém com certas adaptações. A concepção 
do papa Gregório Magno também levava em consideração as possi
bilidades de proselitismo dos judeus. No caso não se tratava de um 
proselitismo organizado mas individual, visando muitas vêzes interês-

(23). - Codex Theodosianus 16.9.3 (415): "Impp. Honorius et Theo
dosius AA. Annati Didascalo et Maioribus Iudaeorum. Absque calumnia prae
cipimus Iudaeis dominis habere servos Christianos hac dumtaxat condicione 
permissa, ut propriam religionem eos servare permittant". Apud Juster, p. 74. 
Cf. Theodosiani, Liber XVI, cum Constitutionibus Sirmondianis, ed. Th. 
Mommsen, Berolini, 1954, p. 896. 

(24). - Cod. Just .. r. 10. 1: "Judaeus servum Christianum nec compa
rare debebit, nec largitatis vel alio quoeunque titulo consequetur". Cod. Just. 
1. 3. 54 § 8: "His ita dispositis repetita lege iubemus, ut nullus Iudaeus vel 
paganus vel haereticus servos Christianos habeat quod si invente in tali reatu 
fuerint, sancimus servos modis omnibus liberos esse seeundum anteriorem nos
trarum legum tenorem", apud Juster, p. 76. 

(25). - Cod. Just. 1. 3. 54 § 8. 
(26). - Cod. Just. 1. 3. 54 § 9 elO: "Quod si forte posthac etiam ipsi 

domini eorum ad ortodoxam fidem conversi fuerint, non lieeat eis ad servitutem 
redueere illos, qui eos ad fidem orthodoxam praecesserunt: sed si quis talia 
usurpaverit, poenis gravissimis subiacebit". 
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ses materiais e não somente de ordem espiritual, como é de supor. 
Pois o escravo pagão ao se converter ao Judaismo tornava-se maIS 
apto a desempenhar todo o tipo de trabalho, desde a cozinha ritual 
até a feitura do vinho (27). Mas não resta a menor dúvida que o pro
selitismo entre os escravos se fazia também com o interêsse de pro
pagar a fé judaica. Encontramos, como apôio a tal atitude, o pró
prio texto talmúdico que afirma ser a aquisição de escravos uma obra 
piedosa, pois graças a ela os sêres humanos podem conhecer o Deus 
de Israel (28). Por outro lado é proibido aos judeus vender seus es
cravos aos gentios, sendo que aquêle que o fizer deverá pagar dez 
vêzes o valor do escravo vendido (29). Os mercadores de escravos 
judeus também procuravam desempenhar tal atividade proselitista en
tre os prisioneiros de guerra pagãos, vendidos nos mercados de es
cravos. 

A legislação cristã prevê desde o início a punição daquele que 
propagar a religião judaica entre os cristãos, contorme lei a preceitua 
no Codex Theodosianus, que a considera como crime de lesa-majesta
de (30). A circuncisão de escravos conforme lei de Constâncio tam
bém é condenada, pois seria o resultado evidente de uma ação prose
litista (31). Em 417 Teodósio 11 renova a pena de morte e o confisco 
de bens àqueles que impõem a circuncisão a escravos cristãos. En
contramos mesmo testemunhos arqueológicos que demonstram uma 
atividade proselitista feita por judeus (32). O conflito conhecido entre 
Teodósio 11 e o patriarca Gamaliel VI, _em 415 tinha como tundo es-

(27). - BIumenkranz (Bernhard), luifs et Chréliens dans le monde 
occidental, Mouton & Co., Paris, 1960, p. 184. 

(28). - Ibid., p. 184. 
(29). - Talmud Yerushalmi, Ávodá Zarah 1" 1; Gittin 44a, apud Blu

menkranz, op. cit., p. 184. 
(30). - Simon (MarceI), Verus Israel, étude sur les relations entre chré

tiens et juifs dans l'empire Romain (135-425), ed. de Boccard, Paris, 1948, que 
discute nas pp. 315-355 o proselitismo judaico .. Na p. 339, a citação do Coder 
Theod., 16, 8, 19: "Si quis ex Christiana fide incredulitate Judaica poIluatur ... 
Si quisquam contra hanc legem venire temptaverit, sciat se ad majestatis crimen 
esse retinendum". 

(31). - Cod. Theod., 16, 9, 1 (335): "Si quis Judeorum Christianum 
mancipium vel cujuslibet alterius sectae mercatus circumcideret, minime in ser
vitute retineat circumcisum, sed libertatis privilegiis, qui hoc sustinuerit, potiatur". 
Kirch, C., op. cit., p. 475 trás lei do Coder Theod. 16,9,2 (339): "Si aliquis 
Iudeorum mancipium sectae alterius seu nationis crediderit comparandum, man
cipium fisco protinus vindicetur: si vero emptum circumciderit, non solum man
cipii damno muItetur, verum etiam capitali sententia puniatur". 

(32). - Frey (Jean-Baptiste), Corpus Inscriptionum Iudaicarum, Ponti
ficio Istituto di ArcheoIogia Cristiana, Roma, 1952, voI. 11, p. 318: Ioúô!lTo~ 
A!lY!lVLroVO~ ItQOOTj).,ÚTOU = «Ossuario) de Judas, (filho) de Laganion, o pro
sélito) e na p. 322: Maria Hagiorat Hadoleket = Maria, a proselita "ilumina
dora"; 
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sa atividade proselitista, pois o patriarca foi acusado de levar ao seu 
tribunal cristãos, circuncisar cristãos e construir novas sinagogas, tudo 
isto contra as leis impostas aos judeus (33). 

Os vários Concílios, de Orleans em 538 e 541, o de Macôn em 
581 e o de Toledo em 589, tentaram regulamentar e impedir que os 
judeus de algum modo pudessem converter os seus escravos ao Ju
daismo. O IV Concílio de Orleans em 541 resolve que o proprietário 
judeu que converter ao Judaismo 

"um escravo pagão, ou levar aos erros judaicos aquêles que 
eram cristãos, ou unir sua escrava cristã a um judeu, ou ainda 
levá-lo a se converter ao Judaísmo sob a promessa de liberdade a 
alguém que e nascido de pais cristãos será punido com a perda 
de todos seus escravos" (34). 

Curioso é, conforme essa disposição, verificar se um escravo que 
obteve a liberdade sob a condição de permanecer na religião judaica, 
terá sua liberdade anulada. O Concílio de Macôn de 583 decide que 
todos os escravos cristãos, que foram induzidos pelo seu senhor ao Ju
daismo perderá êste o seu escravo, não recebendo nenhuma indenização 
e ainda será punido de acôrdo com a lei (35). O Concílio de Reims em 
624-625 esclarece que o proprietário que tratar cruelmente seu escra
vo e quiser convertê-lo ao Judaismo, tal escravo será reivindicado pe
lo fisco (36). O Concílio de Toledo em 589 estabelece que se os ju
deus levam os seus escravos cristãos a praticarem o Juélaismo ou se 
os circuncisam, tais escravos retomarão à hberdade e à religião cristã 
sem que o senhor judeu seja reembolsado pelo valor da perda (37). 

Com os Concílios a legislação sôbre o escravo cristão em mãos 
de proprietários judeus toma-se cada vez mais rígida e d1f1cultando a 
atividade econômica agrícola de seus senhores os levará gradativamen
te a procurar meios de subsistência que não necessite de tal mão-de-obra. 
Mas êste será um processo a longo prazo e que se afirmará mais e 
mais durante a Idade Média. 

No Concílio de Orleans em 538 decretou-se leis que impedem 
ao senhor judeu castigar o seu escravo cristão por umã ()u outra falta, 
sendo que se proibe ao sacerdote de uma igreja libertar o escravo que 

(33). - Simon (M.), op. cit., pp. 160-1; Juster, op. cit., p. 397 (o 
texto ligado ao fato se encontra no Cod. Theod. 16,8,2 (415». 

(34). - Hefele-Lec1ercq, Histoire des Conciles, Letouzey et Ané, Paris, 
1909, t. 11, seco partie, p. 1170, canône 31. 

(35). - Hefele-Lec1ercq, op. cit., t. IH, premo partie, pp. 204-5, canône 16. 
(36). - Hefele-Leclercq, op. cit., t. 111, premo partie, p. 262, canône 11. 
(37). - Hefele-Leclercq, op. cit., t. lU, premo 
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se refugia dentro dela, mas com a condição de resgatá-lo com o eqüi
valente ao seu valor (38). Os judeus também são excluídos de par
tici!>ar no julgamento de um escravo cristão que tenha cometido al
guma falta. No fundo, a propriedade de um escravo cristão passa a 
ser relativa, já que o próprio resgate de tal escravo pode ser decidido 
sem a intervenção ou consulta do proprietário que não tem voz jurídIca 
na questão. 

A noção de proteção e asilo ao escravo foi ampliada ainda. mais 
por resolução do Concílio de Orleans de 541, pois para resgatá-lo não 
é mais necessário que se refugie numa igreja, bastando qualquer lugar 
de residência de um cristão (39). Também se regulamenta e se proibe 
colocar qualquer obstáculo ao escravo de exercer livremente a sua re
ligião. E dessa forma a própria recusa do escravo em servir ao seu 
senhor judeu poderá levar inevitàvelmente ao seu resgate. 

Segundo resoluções do Concílio de Macôn em 583 decide-se que 
no futuro nenhum cristão deverá servir a proprietários judeus. Todo 
cristão poderá resgatar, ao preço de 12 sólidos, todo escravo que se 
encontre em possessão de judeus, ou para libertá-lo ou para colocá-lo 
a seu serviço (40). 

Segundo Blumenkrantz, o texto do Concílio faz alusões à legis
lação romana ao se referir às leis anteriores que regularizam a posse 
de escravos por parte de judeus (41). 

E' nessa época que o papa Gregório Magno se empenha com de
terminação em não permitir que escravos cristãos sirvam a proprietá
rios judeus, sem que isto implique numa posição contra a escravidão 
realizada na sociedade cristã ou feita por cristãos. A posição do papa 
é mais religiosa do que humanitária e isso transparece também pelo 
relato que nos faz Beda ao descrever a comoção que sentiu Uregório 
Magno ao ver no mercado de Roma escravos angio-saxões, pagãos, 
que ainda não conheciam a verdadeira fé (42). Em carta dirigida 
ao pretor Libertino, na Sicília, alerta-o para que castigue o judeu 
Nasas que adquiriu escravos cristãos e os empregou a seu serviço. 
O papa exige que se liberte a todos (43). Em outra carta de setem-

(38). - Hefele-Lec1ercq, op. cit., t. 11, seco partie, p. 1159, canône 13. 
(39). - Hefele-Lec1ercq, op. cit., t. 11, seco partie, p. 1170, canône 30. 
(40). - Hefele-Lec1ercq,op. cit., t. IH, premo partie, pp. 204-5, canône 16. 
(41). - Blumenkranz, lui/s ... , p. 190. 
(42). - Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, Loeb Classical Li

brary, 11, 1. 
(43). - M. G. H., Epistolae, T. I, p. 194: "Mancipia 
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bro de 593, dirigida ao bispo Januário de Cagliari, entre outras ins
truções recomenda que os escravos de judeus que se refugiam nas 
igrejas sejam postos em liberdade e não os restitua aos seus senhores 
ou os resgate. O Papa conclui que não se deve usar! do dinheiro que 
servia de fundo aos pobres para indenizar o senhor judeu (44). Tra
tando-se do culto judaico, o Papa adota uma atitude de tolerância, 
conforme podemos comprovar em carta onde aconserha permitir aos 
judeus celebrarem o seu culto sem serem perturbados e que tão pouco 
perturbem a outros, isto é, aos cristãos. Tratava-se de um problema 
surgido entre uma igreja e uma sinagoga que eram situadas uma pró
xima da outra. Nessa mesma carta o papa lembra que os judeus VI
vem sob a proteção da lei romana, porém de modo algum se lhes deve 
permitir possuir escravos cristãos (45). 

Em maio de 494 o Papa e"creve a Venâncio, bisoo de Luna, para 
fiscalizar os judeus daquela cidade no caso de possuírem escravos cris
tãos que sejam êles postos em liberdade pois nulli Iudaeo liceat Chris
tianum mancipium in suo retinere dominio (46). Pelos textos das epís
tolas parece que a preocupação primordial do papa é a de resguardar 
os escravos do possível proselitismo iudaico e a sua adesão ao Judais
mo (47). Em carta datando de abril de 596, dirigida a Leão, bISpo 
de Catânia, Gregório mostra até que ponto vai a sua intenção de im
pedir qualquer conversão ao Judaismo ao ordenar que os servos pa
gãos circuncidados pelos Samaritanos sejam postos em liberdade, sem 

(44). - M. G. H., Epistolae, T. I, p. 241: "Pervenit etiam ad nos, ser
vos ancillas que ludaeorum fidei causa ad ecclesiam refugientes aut infide
libus restitui dominis, aut eorum ne restituantur pretium dari. Hortamur 
igitur, ut nullatenus tam pravam consuetudinem manere permittas. Sed quilibet 
ludeorum servus ad venerabilia loca fidei causa confugerit nullatenus eum pa
tiamini praeiudicium sustinere. Sed sive olim Christianus, sive nunc fuerit b3pti
zatus, sine uUo pauperum damno religioso ecclesiasticas pietatis patrocinio in 
libertatem modis omnibus defendatur". 

(45). - M. G. H., Epistolae, T. I, p. 105: "Praedictos vero Hebraeos 
gravari vel affligi contra rationis ordinem prohibemus. Sed sicut Rom~nis vi
vere legibus permittuntur, annuente iustitia actosque suos ut norunt nullo inpe
diente disponant. Eis tamen Christiana mancipia habere non liceat". A carta 
data de setembro-outubro de 591. 

(46). - M. G. H., Epistolae, T. I, p. 255-6: "Multorum ad nos rela
tione pervenit a ludaeis in Lunensi eivitate degentibus in servitium Christiana 
detineri mancipia ... " . 

(47). - E' o que se depreende das palavras na epístola ao bispo de Luna, 
M. G. H., Epistolae, T. I, p. 255: "Oportebat quippe te respectu loei tui atque 
christianae religionis intuitu nullam relinquere occasionem, ut superstitioni luJai
cae simplices animae, non tam suasionibus, quam potestatis iure, quodammodo 
deservirent" 
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que se indeni~ seus proprietários (48). O dever do resgate de es
cravos é lembrado numa epístola de maio de 597, dilligtda ao pres
bítero Cândido, na Gália, onde quatro irmãos cristãos toram adqui
ridos por judeus de Narbona. 

Na Gália não havia proibição dos judeus possuirem escravos cris
tãos e o papa se esforça por impor tal legislação também a essa re
gião. conforme atestam as epístolas dirigidas à rainha da Nêustria, 
Brunehaut, ao rei de Orleans e Borgonha, Thierry e ao rei da Aus
trásia, Teodoberto 11 (49). A utilização do escravo como mão-de-obra 
fundamental na economia agrária da época implicava no desenvolvi
mento de um comércio escravagista muito ativo, que também era exer
cido por judeus além do Ocidente europeu. Entre outras mercadorias 
encontramos o comércio de eunucos, escravas e escravos das regiões 
eslavas bem como da Gália. Posteriormente, a expressão nautae Ro
danici designará os comerciantes judeus da região do Ródano ou da 
cidade de Arles e da Gália Narbonense (50). 

Em carta a Fortunato, bispo de Nápoles, datada de abril de 596, 
o papa propõe regulamentar para três meses o tempo que um escra
vo pagão pode ficar com um comerciante judeu, caso aquêle se con
verta ao Cristianismo, a fim de evitar que o comerciantes, alegando 
que êle é destinado à revenda o utilize para seu serviço (51). O co
mércio ativo de escravos por parte de mercadores judeus é testemu
nhado pelo caso do judeu Basílio que encabeça uma delegação de 
comerciantes de Nápoles que expõe perante o papa a sua sltuação. 
Trata-se novamente de orientar o bispo Fortunato, de Nápoles, que 
provàvelmente exigia a imediata liberação dos escravos cristãos entre 
os trazidos da Gália e que segundo o papa dever-se-ia dar aos judeus 
o prazo de quarenta dias para poder vendê-los (52). Não resta dú
vida de que as regulamentações do papa bem como os decretos ecle
siásticos e civis sôbre o comércio e a propriedade de escravos cnstãos, 
em alguns lugares também pagãos, por parte de judeus levou a que 
êstes estivessem seriamente ameaçados no seu sustento e os levasse 
a um impasse difícil. Para se safarem de tal situação, além da com
pra de privilégios ou a anulação de decretos por meio do dinhelro, 
muitos dêstes judeus se utilizaram da conversão ao Cristianismo, nem 

(48). - M. G. H., Epistolae, T. I, p. 408: ... mancipia ipsa sine mora 
in libertatem modis omnibus vindica et ecclesiasticam eis tuitionem impende 
nec quicquam dominos eorum de pretio quolibet modo recipere patiaris: qui non 
solum hoc damno multandi sed etiam alia erant poena de legibus feriendi" . 

(49). - PL 77, 1038-9 e 1041. 
(50). - Shiffer, op. cit., p. 25-26. 
(5I). - M. G. H., Epistolae, T. I, p. 407-8. 



- 195-

sempre com sinceridade, para assegurarem a sua atividade econÕmica. 
E' o caso de um filho do mencionado Basílio que Se converteu, tam
bém, para salvar os escravos de seu pai (53). Mas o clero mUltas 
vêzes é conivente com os mercadores judeus na venda dos escravos 
cristãos, segundo o que podemos concluir perás próprias resoluções 
dds Concílios que trataram da questão (54). 

O Concílio de Clichy em 626-627 ameaça excomungar e de anu
lar a venda, caso escravos cristãos sejam vendidos a não-cristãos. A 
mesma resolução dispõe contra os proprietários que tentarem levar 
por meios violentos seus escravos ao Judaísmo (55). No Concilio de 
Chalon, entre 644 e 656 recorda-se o pnncípio piedoso de resgatar 
o escravo de seu cativeiro. O mesmo Concílio regulamenta que ne
nhum escravo deve ser vendido além das fronteiras do reino de Cló
vis, e assim não podendo ser resgatados, caíam em mãos dos judeus 
(56). 

No XII de Toledo, em 681, um conjunto de leis decretado pelo 
rei Ervígio contra os judeus é aprovado. Entre elas encontramos al
gumas que fazem referência às medidas a serem tomadas contra os 
senhores que não liberarem ou possuirem escravos cristãos. Uma re
solução afirma que nenhum judeu deve ser nomeado como villicus 
ou actor (intendente) de uma família cristã, isto é, de escravos cris
tãos. As leis de Ervígio constituem UlP. resumo das leis anteriores 
promulgadas durante muito tempo atrás e abordam muitos aspectos 
relacionados com os judeus de um modo geral, fazendo referências 
especiais aos proprietários de escravos cristãos (57). 

Após um intervalo de tempo prolongado, ouvimos falar nova
mente sôbre a questão em uma resolução do Concílio de l<.oma, em 
743, que diz será até anatematizado o cristão que esposar a. sua filha 
com um judeu ou vender os seus escravos ao mesmo (58). Nesse in
terim, a posição da Igreja quanto ao emprêgo do trabalho escravo 
não se alterou, conforme atesta uma carta do papa Adriano I dirigida 
a Carlos Magno, em 776, pedindo que não se venda escravos pagãos 
aos sarracenos (59). 

(53). - M. G. H., Epistolae, T. lI, p. 111-2; Shiffer, op. cit., p. 21. 
(54). - Hefele-Leclercq, op. cit., T. 111, premo partie, p. 295; canône 

7 do Concnio de Toledo de 656. 
(55). - Hefele-Leclercq, op. cit., T. 111, prem. partie, p. 264. 
(56). - Hefele-Leclercq, op. cit., T. 111, prem. partie, p. 283, canône 9. 
(57). - Hefele-Leclercq, op. cit., T. 111, premo partie, pp. 545-6, canône 9. 
(58). - Hefele-Leclercq, op. cit., T. III, seco partie, p. 852, canône 10. 
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Durante o século IX temos uma polêmica acirrada do bispo Ago
bardo de Lyon que se dedicou ativamente a conversão dos escravos 
ao Cristianismo, com forte oposição dos judeus que se viam atingi
dos em seus interêsses econômicos (60). Sabemos qué Luís-o-Piedoso 
tomou o partido dos proprietários judeus a fim de eVItar que êsses 
perdessem os seus escravos. Luís-o-Piedoso forneceu cartas de pro
teção e privilégios particulares a muitos judeus de França e também 
regularizou as tentativas missionárias de converter os escravos dos 
judeus ao Cristianismo. Agobardo tentou a conversão de jovens ju
deus pregando nas sinagogas e como seu intento falhasse, devotou-se 
à salvação dos escravos. 

No texto De baptismo iudaicorum mancipiorum, Agobardo afir
ma que não é pelo fato do proprietário judeu ter adquirido um escravo 
por 20 ou 30 sólidos que isso lhe dá mais direitos do que o seu Mes
tre lá no Céu. Além do mais, continua argumentando Agobardo, se 
é meritório que o imperador (Luís-o-Piedoso) pegue em armas con
tra as nações pagãs e após a vitória os submeta a Cristo e os ligue 
à religião cristã, como pode permanecer desinteressado daqueles que 
entre os seus próprios súditos procuram o batismo? Não se trata, diz 
Agobardo, de fazer que os judeus percam, pois concorda que se deve 
indenizá-los de acôrdo com os estatutos eclesiásticos (61). Mas os 
iudeus encontram proteção no palácio imperial e, portanto, se ne
gam a aceitar tal proposição. f:ste texto importante foi escrito em 
forma de epístola enviada aos próceres do palácio, Adalardo, Wala 
e Helisacário em 822. Em outro texto, Contra praeceptum impium 
de baptismo iudaicorum mancipiorum, datado de 826, argumenta 
perguntando como é possível impedir o batismo de escravos sem a 
permissão de seus 'enhores, segundo um edito do imperador que 
não assegura a ninguém o direito de batizar escravos dos Judeus sem 
o seu consentimento. Agobardo dirige-se aos conselheiros do impe
rador, Hilduino e Wala, para intervirem e eliminarem tal obstáculo 
que se interpõe contra a missão da Igreja. Também Agobardo lem
bra no texto citado a má influência do MaRister Iudaeorum na corte 
carolíngia. Em outro escrito, De insolentia Iudaeorum, novamente 
em forma de epístola enviada diretamente a Luís-o-Piedoso, datada 
de 826-827, queixa-se ao imperador da atitude de seus missi üerric, 
Frederico e do Magister Iudaeorum Evrardo. Os missi se mostram 
duros para com os cristãos e solícitos para com os judeus, e irritados 

(60). - Blumenkranz (B.), Les auteurs chrétiens latins du Moyen Âge 
sur les Juifs et le Judaisme. i1l "Revue des Études Juives", t. XIII, jan.-déc., 
1954, pp. 6-23. Os textos de Agobardo são estudados pelo autor. 

(61). -
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contra Agobardo e outros cléricos que em seus sermões induzem a 
seus fiéis a não venderem seus escravos cristãos aos Judeus, bem co
mo a não vendê-los na Espanha e também que se os impeça de pos
suirem domésticas cristãs, pois estas mulheres que estão a seu serviço 
"sabatisam" com os judeus e assim como trabalham a,os domingos 
e comem carne na Quaresma (62). O mesmo texto aborda outros 
aspectos não diretamente relacionados com o nosso tema e portanto 
deixaremos de mencioná-los. Os escritos de Agobardo são ilustrati
vos quanto à vida dos judeus na época, mas em especial nos dá uma 
idéia da legislação vigente em relação à propriedade de escravos por 
parte dos judeus e à política do Império face a questão. 

Em 845-846, no Concílio de Meaux e Paris, recorda-se o dever 
de observar as antigas leis e prescrições publicadas por Constantino, 
Teodósio e Valentiniano, de Childerberto, do papa Gregório Mag-

no, de Santo A vito de Vienne, de Cesário de Arles e dos diversos 
Concílios (63). E' sabido que êste Concílio foi influenciado por 
Amolon, bispo de Lyon, que sucedeu a Agobardo e continuou na 
ação anti-judaica iniciada por seu antecessor. O e~crito de Amolon, 
o Liber contra Iudaeos foi endereçado a Carlos-a-Calvo (64). 

Nos séculos X e XI ainda encontramos judeus dedicando-se ao 
comércio de escravos, transportando-os do Oriente para o Ocidente, 
Mercatores id est Iudei et ceteri mercatores... iustum theloneum 
solvant tam de mancipiis quam de aliis rebus, diz a Lex Baiuwario
rum (65). 

O movimento de colonização germânica em direção ao Leste 
trará consigo, e assim como o antecede, o mercador judeu em franca 
atividade, pois as regiões eslavas foram durante muito tempo a fonte 
de abastecimento do comércio escravo. As crônicas ligadas à his
tória da região mencionam casos de cléricos que se opõem a tal co
mércio e pregam o resgate dos escravos cristãos (66). 

Mas, ao nos aproximarmos da Baixa Idade Média as notícia,> 
sôbre o emprêgo de escravos por parte de judeus, bem como de seu 
comércio vão se tornando cada vez mais escássas. E' que agora os 
judeus se encontram incorporados numa atividade econômica bem 
mais diversificada. O processo de afastamento dos judeus da econo-

(62). - Hefele-Leclercq, op. cit., T, IV, premo partie, p. 73-75. Os 
autores pensam que Agobardo expôs no Concílio de Lyon, em 829, questões 
tratadas nessa epístola e referentes aos judeus. 

(63). - Hefele-LecIercq, op. cit., T. IV, premo partie, p. 125, canône 73. 
(64). - Blumenkranz (B.), Les auteurs . .. in "Revue des Études Juives", 

t. XIV, jan.-déc. 1955, p. 49-50. 
(65). - Blumenkranz (B.), luifs et ... , 
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mia agrícola havia se dado paulatinamente mas, sem dúvida ajudado 
pelas inúmeras resoluções conciliares mencionadas mais acima que 
limitavam a mão-de-obra necessária para êsse tipo de economia. Po
rém, nessa época começamos a notar uma mudança mais profunda 
na própria sociedade européia medieval contribuindo para alterar 
significadamente as fontes de subsistência dos judeus . 

• 
• • 
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INTERVENÇOES. 

Do Prof. Earle Macarthy Moreira (ICHL-UFRS. Pôrto Alegre. Rlo 
Grande do Sul). 

Diz que o Autor afirma na página 186, alínea 3, do seu trabàlho: 

"Que os judeus se espalharam na Diáspora ..... 

na página 186, alínea 3: 

"os prisioneiros judeus ...... 
"A legislação cristã na Alta Idade Média levava ao desloca

mento dos judeus da atividade agrícola para a ativida4e comercial" . 

Nestas condições, pergunta: a motivação foi fundamentalmente 
religiosa nos atos discriminatórios ou o Autor percebeu uma intenção 
econômica (desenvolvimento de atividades comerciais, então em de
cadência) encoberta pela motivação de ordem religiosa? 

• 
Do Prof. Corcino Medeiros dos Santos (FFCL-Marília. São Paulo). 

Diz que o Autor da comunicação afirma ser o escravó parte in
tegrante da humanidade.. Entretanto, disse noutra parte do seu tra
balho, ser o mesmo diferente em essência e natureza. Como o Autor 
explica essa aparente discrepância? 

• 
Da Profa. Maria da Glória Alves Portal (Fundação Educacional de 

Bauru. Bauru. São Paulo). 
Diz que o Autor afirma que 

.. . .. ao nos aproximarmos da Baixa Idade Média os ju-
deus se encontram incorporados numa atividade econômica bem 
mais diversificada" . 

Em face dessa afirmação gostaria de pedir um esclarecimento, 
tendo em vista que o tipo da atividade econômica do judeu perma
neceu primordialmente o mesmo - o comércio. Os 
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cam-se na fase mencionada, predominantemente, aos empréstimos a 
juros em vista de dois fatôres preponderantes: 

1.°). - a recomendação aos cristãos de não praticarem a usura; 
2.°). - em vista da paulatina saída da "regressão agrária" e 

entrada numa fase medieval de maior desenvolvimento. 
Indaga o que pensa o Autor da sua afirmação tendo em vista 

o que êle próprio escreveu? 

* 
Da Profa. Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de Paula 

(FFLCH-USP. São Paulo). 
Pergunta ao Autor fe no contexto sócio-econômico da época abor

dado, teria havido uma orientação, ou melhor uma "política" no 
sentido de, afastando os judeus das atividades econômicas e agríco
las, canalisá-Ios para atividades comerciais? 

* 
Do Prof. Miguel Archângelo Nogueira (FFCL-UCG. Goiânia. Goiás). 

Diz que o Cristianismo salienta a "igualdade dos filhos de Deus", 
em potência tôda a humanidade C'ensinar e batizar todos os povos") 
e nestas condições trouxe maior contribuição à supressão da escra
vidão que o Judaismo, em que ~àmente os judeus ou Israelitas eram 
filhos de Deus. 

* 
Do Prof. Oliveira Leite Gonçalves (FFCL-UCG. Goiânia. Goiás). 

Pergunta se o Cristianismo e o Judaismo foram desde os primei
ros tempos grupos antagônicos, ou se houve alguma vez, de uma 
parte e de outra, um desêjo de entendimento e colaboração mútuas'! 

* 
* * 

RESPOSTAS DO PROF. NACHMAN FALBEL. 

Ao Prof. Earle Macarthy Moreira. 

Diz que não há, de princípio, nenhuma intenção econômica na 
legi~lação cristã que regula o emprêgo do escravo cristão ou pagão 
por parte de proprietários judeus na Alta Idade Média. A motiva
ção primária é realmente religiosa uma vez que se tratava de impedir 
a conversão do escravo à religião do senhor judeu, caso freqüente na 
época e segundo podemos concluir pelas regulamentações encontra
das a respeito no Codex Theodosianus (16, 8, 19; 16, 9, 
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9", 2 (339), etc. As conseqüências evidentemente serão econonucas, 
pelo deslocamento dos judeus da atividade agrícola para a atividade 
comercial em linhas gerais. 

* 
Ao Prof. Corcino Medeiros dos Santos. 

Afirma que aqui parece ter havido um mal entendido por parte 
do int(;)rpelante, uma vez que procurou explicar as diferenças entre 
HS concepções judaico-cristã e a greco-romana em relação ao escra
vo. A primeira afirma o "homem criado a imagem de Deus", por
tanto todos os homens e também o escravo são parte da humanidade. 
A segunda destaca o escravo como possttindo outra "natureza" ou 
"essência", portanto, situando-o numa categoria animal inferior. h' 
o que nos encontramos formulado por Aristóteles que vê a escravi
dão como necessária e natural sob o critério de que certos homens 
foram feitos de "ouro", outros de "prata", outros de "bronze" e ou
tros de "chumbo", os últimos estarão próximos a natureza inferior 
da espécie animal. 

* 
À Profa. Maria da Glória Alves Portal. 

1) . - Entende como "atividade econômica diversificada" na 
Baixa Idade Média, não somente o comércio, ainda que êste se im
porá com o tempo mais insistentemente na economia dos judeus, mas 
também a agricultura, que continuará sendo praticada em alguns lu
gares do continente europeu por judeus (Sicília, Polônia e adJacên
cias, e ainda no século XIII) bem como o artesanato que será uma 
ocupação de uma boa parte da comunidade judia da Itália e Sicília, 
África do Norte, Espanha, França e outros lugares durante êste pe
ríodo, assim como o préstimo a juros ou a usura. Portanto, esta úl
tima atividade não foi a única exercida pelos judeus durante a Idade 
Média, como a intervenção parece afirmar, seguindo, ahás, uma his
toriografia tradicional já superada em nossos dias por uma pesquisa 
mais séria sôbre a história dos judeus na Idade Média. No entanto, 
o, campo ainda permanece à espera do trabalho de estudiosos, consi
derando que a documentação é pouco conhecida, menos publicada e 
ainda menos estudada. O convencional na historiografia passada é 
que o judeu praticava somente a usura e o judeu "usurário" 



- 202-

partir do século XII os lombardos, os cahorsinos, bem como outras 
partes da societas christiana se entregarão a essa atividade, deslocan
do inclusive em alguns lugares os próprios judeus. 

3). - Ainda há que observar que a usura praticada por Judeus 
na Idade Média era parte integrante da economia medieval e tão 
necessária aos senhores feudais laicos quanto eclesiásticos que se ser
viam do judeu como intermediário de seus negócIOS. Sendo assim 
podemos, afirmar que se o usurário não existis~e seria ;necessário criá
lo, daí a proteção dada aos judeus por parte de autoridades laicas e 
religiosas em certos lugares. No fundo ocorria que a sociedade me
dieval pratica a usura por intermédio do judeu, do lombardo, do 
cahorsino ainda que para o cristão ela seja proibida. 

* 
À Profa. Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de Paula. 

Declara que não encontrou textos que confirmem uma "políti
ca" deliberada no sentido de afastar os judeus das atividades agríco
las na Alta Idade Média, assim como não houve uma intenção eco
nômica por parte da legislação cristã nesse período; ao contrário do 
que se deu na Baixa Idade Média, onde certos reis e príncipes legis
laram sôbre a impossibilidade do judeu se entregar a outras funções 
econômicas com a intenção clara de que devesse servir sõmente a 
êles. A situação de servus camerae regis, implicava que o judeu tives
se que se ocupar dos negócios ligados a tesouraria do rei ou do prín
cipe, em detrimento de outros. Aqui se encontra manifesta uma "po
lítica econômica" intencional. Mas quanto à Alta Idade Média a 
pergunta permanece como um desafio à pesquisa histórica, pois, pes
soalmente, considera que ainda não se fêz o suficiente para o estudo 
da questão no contexto social-econômico mais amplo da época e no 
período mencionado. 

* 
Ao Prof. Miguel Archdngelo Nogueira. 

Afirma que o seu trabalho não visou responder a questão de se 
saber qual a religião que trouxe maior contribuição para a supressão 
da escravidão. Mas de qualquer modo seria impossível na Diáspora 
aos judeus assumirem uma atitude contra a escravidão, uma vez que 
a êles estava vedado o seu emprêgo como demonstrou no seu tra
balho. A "igualdade dos filhos de Deus" eqüivale à expressão bíblica 
"o homem criado à imagem de Deus" 
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• 
Ao Prof. Oliveira Leite Gonçalves. 

Sabe perfeitamente que nas origens do Cristianismo o antago
nismo entre as duas religiões não era tão sentido, pois, a dissemina
ção da nova fé se faz inicialmente nas comunidades judias da Asia 
Menor e adjacências, e não há dúvidas que êstes judeus-cristãos estão 
ligados fortemente ao Judaismo. A orientação paulina que procurou 
difundir o Cristianismo entre os pagãos do Império Romano leva ao 
rompimento mais radical com a antiga fé, isto é, a judaica. O anta
gonismo crescerá mais e mais a partir daí e com a sua afIrmação den
tro do Império. A concepção imperante do mundo cristão da época 
é a que será formulada por Santo Agostinho no De Civitate Dei ao 
explicar a dispersão dos judeus pelo mundo 

"porque, se com êste testemunho das Escrituras permaneces
sem somente em seu país sem se dispersarem por todos os lugares, 
a Igreja, disseminada pelo mundo inteiro não poderia tê-los em 
tôdas as partes como testemunhos das profecias que precederam a 
Cristo" . 

O "testemunho de Israel" para as verdades da nova fé, isto é, o 
Cristianismo, não implicava num antagonismo aberto, em tese, mas 
na prática a situação era outra, pois a polêmica religiosa judaico-cris
tã continuará durante a Idade Média, impedindo qualquer aproxima
ção entre ambos. Somente 





TRABALHO LIVRE E TRABALHO ESCRAVO NA 
HISTÓRIA DA CHINA (*). 
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do Departamento de Linguística e Estudos Orientais 
(Curso de História da Civilização Chinesa) da Fa
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. 

INTRODUÇAO. 

1 . 1 . O presente trabalho, intitulado Trabalho Livre e Traba
lho Escravo na História da China, foi elaborado em resposta ao con
vite formulado à Disciplina de História da Civilização Chinesa da 
Universidade de São Paulo, pelo Professor Eurípedes Simões de Paula, 
um dos maiores incentivadores dos Estudos Orientais na Universida
de de São Paulo. Essa área de estudos, a única existente no Brasil, 
conta no momento, com sete cursos estruturados e funcionando re
gularmente em dois períodos, com oito turmas cada, nas seguintes lín
guas e literaturas: árabe, armênio, chinês, hebráico, japonês, russo 
e sânscrito. 

1 . 2 . Para nós o mundo sempre está concebido em dois qui
nhões; dividido imaginàriamente como "O Oeste" e "O Leste", ou 
Ocidente e Oriente, divisão esta baseada em antigo costume de am
bas as áreas. Esta discriminação, contudo, não está geogràficamente 
correta, uma vez que cada área é necessàriamente o oriente da outra. 
Por outro lado, nos dias de hoje em que a ciência progride e as co
municações estão bem facilitadas, não mais se justificam separações 
dêsse tipo, uma vez que a humanidade tôda tende a integrar-se. Além 
do mais, intelectuais do mundo todo estão hoje empenhados em es
tudar a cultura chinesa como um motivo de ãtualização da própria 
cultura. 

. (*). - Comunicação apresentada na 1!1 sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 
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Com os chineses se passa o mesmo; estão vivamente interessa
dos na cultura chamada ocidental. 

Este nosso modesto trabalho é parte dêsse interêsse atual pela 
aproximação e integração das culturas. 

2. Explicações sôbre a etimologia da palavra Escravo (NU
LI). 

2 . 1 . A palavra escravo em chinês é uma palavra composta 
de dois caracteres. NU e LI, resultando em NULI que significa 
ESCRAVO. 

Separadamente "NU" significa "mulher modesta" e "LI" sig
nifica "prisioneiro" ou "um indivíduo privado de liberdade". 

A língua escrita chinesa é caracteristicamente formada por ideo
gramas, cada um dos quais contém idéias que, se consideradas em 
sua origem podem permitir conhecer os traços da cultura chinesa an
tiga e até suas instituições sociais na Antigüidade. 

A palavra NULI na sua origem significava "a mulher capturada 
durante a guerra e depois vendida como mercadoria". Significava 
também "uma mulher vendida pelo pai ou seu marido, com objetivo 
de liqüidar suas dívidas", tal como ocorria também, na antiga Babi
lônia (1). 

Na história antiga consta que, nas sociedades primitivas sem
pre em guerra era freqüente o massacre dos homens vencidos e a 
captura dos seus bens, onde se incluiam as mulheres que passavam 
à categoria de escravas. 

Nas sociedades sedentárias, ou semi-agrárias, a necessidade de 
trabalhadores era suprima com mulheres, por serem de natureza mais 
'iubmissas e resignadas, criaturas ideais, portanto, para o trabalho 
tanto no campo como na casa. 

Supõe-se, através das idéias expostas, que a palavra NULI na 
civilização chinesa, que a princípio significava "escrava" estendeu 
seu sentido à idéia geral de "mulher" (2). 

Um resquício dessa idéia subsiste ainda no têrmo NU, utilizado 
na ópera chinesa até hoje, com o sentido de "eu", sendo o caráter 
"NU" significativo de mulher humilde ou mulher sujeita a um se
nhor, a personagem nunca fala na primeira pessoa como "UO" (eu), 
mas sim, sempre usa "NU" para referir-se a si mesma, numa atitude 
de cortesia que contém algo da humildade feminina. 

(1). - Carl Grimberg, História Universal, 
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2.2. "Desde a Antigüidade os chineses abraçavam a ideolo
gia do sinocentrismo, a idéia de que a China está colocada no 
centro do mundo, de que ela é o melhor dos lugares e um país 
civilizado, ao passo que todos os outros povos são bárbaros, ou 
então, a idéia de que o mundo é uma unidade sem estados em 
pé de igualdade uns com os outros e que o Imperador da China 
governa o mundo inteiro" (3). 

Em conseqüência dessa idéia, os antigos chineses davam às ou
tras raças, que consideravam menos civilizadas, nomes que contives
sem uma idéia depreciativa. Por exemplo: aos hunos davam o nome 
de SHIUN-NU, aos japonêses chamavam VUO-NU, têrmos êsses 
que significavam "gente baixa ou de físico pequeno". Nesse caso o 
caráter NU tinha um sentido de inferioridade. 

O caráter LI também significava "prisioneiros criminosos, pu
nidos e impedidos de liberdade". 

Nos livros antigos encontram-se as palavras LI DZ que signi
ficam "soldados alistados dentre os prisioneiros criminosos". A 
Grande Muralha e muitos canais foram construidos e escavados me
diante êsse tipo de recrutamento . 

• 
1. O ESCRAVO CHINES NA HISTúRIA DA CHINA. 

1 . 1 . O servo da gleba nas épocas feudais. 
Na história da China chama-se período feudal àquêle anterior 

à unificação da China, isto é, o XII século a. C., não corresponden
do à Idade Média européia. 

A dinastia Tchou (1122-247 a. C.) se consolidava no feudalis
mo maciço; entendiam que dentro dos limites do Império tôdas as 
terras pertencia mao Imperador (chamado Filho do Céu). Este di
vidia e distribuia as terras em parcelas aos príncipes e pessoas d<: 
posições elevadas, que por sua vez também a redistribuiam aos seus 
vassalos. Os lavradores ficavam em último plano na escala social e 
se sujeitavam aos senhores como servos (4). 

O sistema de trabalho nas glebas durante a dinastia HAN (206 
a. C., 220 d. c.) era o de trabalho forçado e chamava-se YI (ser
viço). Além do tributo normal pago durante o ano pelo uso da ter
ra, o lavrador devia pagar ao senhor um tributo especial de 30 dias 
de trabalho forçado, por ano, sôbre o qual nada percebia. Para a 

(3). - Chuzo Ichiko, O Sinocentrismo, in "I Colóquio Brasil-Japão", 
pág. 54, volume I, 1967. 

(4). - Chien Mu, General History 01 
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aplicação dêsse tributo especial forçado, havia uma faixa etária de 
20 a 56 anos de idade. 

Na dinastia SUl (581-618 d. c.) o govêmo arrebanhou, atra
vés de recrutamento forçado, cento e cinqüenta mil lavradores para 
aumentar e reforçar a Grande Muralha e para construir a Capital 
do Leste (LO-Y AN). Utilizou dois milhões de trabalhadores força
dos para realizar essa obra. 

O Imperador CHI-HUAN, da dinastia TCHIN (246-207 a. C.) 
e-mpregou setecentos mil escravos para edificar seu famoso palácio 
NA-FAN, retirando-os dentre os servos da gleba (5). 

Durante a dinastia HAN era cobrado um impôsto pessoal (por 
cabeça) que se chamava TIN. Este impôsto obrigava cada pessoa 
a pagar por ano certa importância em dinheiro para o govêmo e, 
na impossibilidade dêsse pagamento,êle próprio (o indivíduo) se 
vendia para um senhor, tomando-se um escravo. Ficava assim isento 
de qualquer taxação, que recaia sôbre o nôvo senhor. 

Foi a dinastia HAN a mais abundante em escravos, em virtude 
do impôsto TIN (6). 

Ainda na dinastia HAN, sob o Imperador U-TI, há registro da 
existência de mais de cem mil escravos, de ambos os sexos, perten
centes ao govêmo. Há também um outro registro curioso, que apon
ta a existência de um rico proprietário, senhor TSUO, que possuia, 
sàmente êle, mil escravos (7). 

Na dinastia THAN (618-907 d. C.) foi estipulado o prazo de 
vinte dias por ano, de trabalho forçado aos servos da gleba e passou 
a chamar-se YUN. Mais tarde êsse sistema foi completamente abo
lido. 

1 . 2 . Outras formas de escravidão. 

1 . 2 . 1 . Há também, na História da China outras modalida
des de escravidão. Uma delas se refere ao escravo-adotivo, ou fu
turo-genro-adotivo . 

Se uma família de lavradores não possuisse filhos varões, mas 
fôsse proprietária de terra, podia adotar um menino de outra famí
lia de menos posses. Era trazido para a nova família e destinado a 
casar-se com a filha da casa. 

Uma 
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continuidade da linhagem ancestral da família do sogro. A adoção 
era registrada por escrito e nela constava que os país do memno 
tinham sido pagos em dinheiro, não tendo mais, a partir de então, 
nenhum direito sôbre êle. Assim, o memno ficava na casa do sogro 
trabalhando como escravo até o casamento. 

Esta categoria de escravo, pelo regulamento do govêmo, era 
isenta de qualquer impôsto. 

1.2.2. Dentre a criadagem, que atendia às famílias dos pro
prietários e nos palácios, havia grande número de escravos, alguns 
com funções próprias e especializadas. Não esquecer de registrar 
o eunuco. 

1 . 2 . 3 . Outra modalidade de escravos era a dos artesãos. 
Desde a Antigü:dade, isto é, a dinastia TCHOU (1122-247 a. 

C.) consta que o govêrno possuía grande número de escravos arte
sãos, trabalhando no fabrico de roupas, utensílios domé~ticos, car
ruagens, armas de guerra, objetos religiosos, instrumentos musicais 
etc. 

Nesse período, embora encontremos a palavra LI-NUM; que 
c;ignificava "escravos agrários", o que ate~ta a sua existênCia, a maio
ria dos escravos era usada na indústria. 

Durante os reinos de TCHIN e HAN, os grandes mercadores 
empregavam escravos nas suas indústrias, que compreendiam, na 
época, mineração, siderurgia, transporte, fundição, salinagem etc. (8). 

Através da exploração do trabalho escravo os mercadores se en
riqueciam desmesuradamente, até alcançarem influências dentro do 
próprio govêrno. Como, porém, no pensamento chinês, são conside
radas de nível inferior as atividades comerciais, os mercadores, ape
sar de sua grandeza eram chamados, segundo o historiador SO MA 
TCHIEN (dinastia HAN) de "Feudais sem Título" (9). 

2 . O escravo estrangeiro na História da China. 
2. 1 . Durante várias épocas da História, assim como ocorreu 

em outras civilizações, as guerras resultavam na escravidão dos ven
cidos. As~im também na China, desde a AntigÜidade, houve perío
dos abundantes em guerra nas fronteiras, principalmente no norte e 
oeste com os povos vizinhos. Das guerras resultava, freqüentemente, 
a feitura de prisioneiros, transformados em e"cravos (10). 

2 . 2 . Há, porém, conhecimento de outro tipo de estrangeiro 
que aparece na História da China, na condição de e~cravo. Trata-se 
de escravos negros. 

(8). - Fu Lo Tchen, An Outline of Chinese History, volume I, pág. 37. 
(9). - Su Ma Tchien, Shi-Zi, capítulo "Comércio e Indústria". 

(lO). 
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Nos anais das dinastias THAN e SUN (960-1279 d. C.) e nos 
memoriais dessa época, encontram-se referências aos escravos ne
gros ou "Escravos KUN-LUN". 

Nos Anais da Dinastia THAN, capítulo "Lin-i", lê-se: 

"nas terras do sul de Lin-i (províncias de Cantão e Vietnã) 
os povos lá são gentes com corpos negros e com cabelos enrolados, 
todos êles chamam KUN-LUN". 

Nos memoriais PHIN TS KRA THi\.N, do autor TCHU-Ul 
(dinastia SUN), lê-se: 

"muita gente rica na provincia de Cantão criou "Escravos 
Demônicos: eram muito fortes e podiam corregar um pêso de 
centenas de djin; não sabem falar e têm gostos estranhos; são 
muito simples e não pensam em fugir; tem a côr bem negra, co
mo nanquim, lábios bem vermelhos, dentes brancos e cabelos en
rolados e marron ... chamavam escravos KUN-LUN". 

Nos Anais da Dinastia SUN, no capítulo "País de Ta Xi", en
contra-se: 

"No ano segundo de THAI PIN XINKUO (977 d. C.) vie
ram emissários do Ta Xi (árabe). O primeiro emissário chama
va-se Puxina, o segundo Mohammod, o secretário Phu Luô. 2les 
trouxeram tributos e eram acompanhados de serventes que tinham 
olhos encravados nos fundos e seus corpos eram bem negros; êstes 
chamavam-se Escravos LUN-LUN": 

• 

CONCLUSÃO 

Para a elaboração dêste trabalho não pudemos ter acesso a uma 
boa bi.bliografia, baseando-nos, principalmente, em narrativas frag
mentadas. 

No que se refere ao trabalho livre, por ser uma área de estudos 
muito ec:pecializada e na falta de bibliografia, não foi tratado neste 
pequeno ensaio. Sabemos, contudo, da existência de abundante ma
terial na área da pesquisa econômica e sociológica da HIstória da 
China, editado pelos europeus e norte-americanos. 

Procuramos apresentar alguns informes sobre 
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• • • 
INTERVENÇOES. 

Do Prof. Niko Zuzek (FFCL. Santos e FEl, São Paulo). 

Diz que após a leitura da interessantíssima comunicação do 
Autor sôbre o trabalho livre e o trabalho escravo na China gostaria 
de saber: 

1). - De que modo se explica a compatibilidade entre a es
cravatura e a antiga religião chinesa, Shoug-Te. Conforme esta re
ligião, todos os homens são englobados na ordem e na harmonia da 
Lei (Li), que advinda do céu, transmite-se através do Imperador às 
autoridades subalternas, até atingirem os pais de família, que eram 
considerados celula mater da unidade sócio-religiosa da China An
tiga? 

2). - A dominação mongólica da China trouxe alterações 
quanto à escravatura nesse país? 

• 
Da Profa. Ignez Garbuio Peralta (FFLCH-USP. São Paulo) 

Indaga se o Autor poderia fornecer mais algumas informações 
sôbre a entrada dêsses escravos negros na China. 

Qual o fato histórico-econômico que provocou a vinda dos es
cravos negros (Kun-Lun) para a China? 

• 
Da Profa. Maria Stella Alves de Lima (FFCL-PUC. São Paulo). 

Pergunta: 

1). - Como era vista a escravatura pela religião budista? Teve 
ela alguma influência favorável ao elemento servil? 

2). - Existia alguma diferenciação social ou jurídica entre os 
grupos de escravos, quanto à forma de trabalho ou quanto à ori
gem? 

• 
Da Profa. Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de Paula 

(FFLCH-USP. São 
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* 
* * 

RESPOSTAS DO PROFESSOR NICHOLAS MU YU CHEN. 

Ao Prof. Niko Zuzek. 

Diz que na China existia a escravatura como uma instituição 
econômica, aliás como em muitos outros países. Entretanto, na Chi
na, o escravo possui a alguns direitos, pois era considerado como um 
ser humano, sendo tratado de acôrdo com o LI (comportamento ra
ciocinado). Os escravos eram, pois, amparados pela lei e pela re
ligião. que não permitiam violência contra êles. 

Quanto ao domínio mongol, declara que houve alterações, pois 
êles transformaram os intelectuais e letrados em escravos, dizendo 
que êles nada produziam de útil. 

* 
A Profa. 19nez Garbuio Peralta. 

Diz que a entrada de escravos negros na China deu-se durante 
a dina~tia Tang (618-907) e a dinastia Sung (960-12P:J). Nessa épo
ca, não havia necessidade de muitos escravos negros - como acon
te("eu posteriormente na América - pois os escravos negros eram 
em número reduzido e só sabemos da sua existência através de 11-
vros de memórias e anotações diversas. 

Esses escravos foram trazidos à China por mercadores árabes, 
que viram nisso um negócio muito vantaJoso. Sõmente as famílias 
abastadas do Sul (principalmente em tômo do pôrto de Cantão) é 
que podiam possuí-los, pois eram empregados mais como guarda
costas e porteiros de mansões, do que como escravos braçais. Pos
suir um escravo negro era sinal de grande riqueza. 

* 
.\ Profa. Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de Paula. 

Diz que em chinês a palavra escravo não tem conotação femi
nina e nem masculina, pois eosa língua não tem gênero. Sempre 
houve mulheres escravas. 

* 
À Profa. 
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tanto as pessoas de alta posição social como as de baixa, terão que 
p?ssar pelos sofrimentos terrenos. Por isso mesmo, o Budismo teve 
pouca penetração na área social e política. 

Quanto à diferenciação entre as categorias de escravos, respon
de afirmativamente. Os 





A ESCRAVATURA NO CORA0 (*). 

HELMI MOHAMED IBRAHIM NARS 
Professor de História da Civilização Árabe da Fa
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. 

Na verdade, o Corão não decretou a escravatura, mas, pelo con
tririo, empenhou-se firme e claramente em libertar os escravos, pois 
êstes, antes do Islão, existiam não só dentro das leis sociais, mas 
t"lmbém dentro das leis religiosas. Nesta época, comêço do século 
VII, havia tôda a espécie de escravidão, como os eséravos de guer
ra, os de assaltos entre tribos, os da compra e venda e, adveio disso, 
·,lm outro tipo de escravidão, que era aquela por se estar em díVida 
com alguém ou aquela para resgatar essa dívida. 

Fazendo-se um paralelo entre outras religiões, é fácil perceber 
em duas grandes delas, antes do Islão, a saber o Judaísmo e o Cris
tianismo, o consentimento natural da escravidão. Assim, estas duas 
religiões não só não a proibiram, mas incentivaram bastante o siste
ma escravagista. Como se pode ver no Apóstolo São Paulo, em sua 
Epístola aos Efésios, há, bem claro, preceitos de subffilssão do es
cravo a seus senhores da mesma forma com que se deve submeter ao 
Senhor Jesus Cristo: 

"S. Servos, obedecei a vossos senhores temporais com reve
rência e solicitude, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo; 
6. não os servindo só quando sob suas vistas, como por agradar 
aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a 
vontade de Deus, 7. servindo-os com boa vontade como (se ser
vissem) o Senhor, e não os homens; 8. sabendo que cada um re
ceberá do Senhor a paga do bem, que tiver feito, quer seja escravo, 
quer livre". (São Paulo, Epístola aos Efésios, capo 6, verso S a 8) . 

Igualmente, o apóstolo São Pedro aconselhou aos escravos que 
sempre fôssem obedientes: 

(*). - Comunicação apresentada na 2\1 
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"18. Servos, sêde obedientes aos vossos senhores com todo o 
temor, não só aos bons e moderados, mas também aos díscolos". 
(São Pedro, la. Epístola, cap. 2, vers. 18). 

Os chefes da Igreja impuseram-na, pois, a escravidão, segundo 
~les, era uma maneira pela qual os escravos poderiam expiar-se de 
"eus pecados, livrando-se do castigo divino. E o fiiósofo São Tomás 
de Aquino concordou veementemente com a opinião dos chefes ecle
siásticos, isto é, foi favorável à manutenção de escravos, uma vez 
que êle acatava a opinião de seu mestre, Aristóteles, que dizia ser 
a e:cravatura um estado natural entre algumas pessoas. De acõrdo 
('om esta teoria, uma parte das pessoas é criada só para servirem, 
pois trabalham como as máquinas, dirigidas segundo a vontade dos 
outros, que são livres e possuem inteligência e Vontade. Estas má
quinas vivas rendem igualmente às máquinas materiais e sempre se 
encontrarão em estado de subserviência. Entretanto, os senhores, 
que se servem destas máquinas, merecem gratidão e elogio, se, per
cebendo nelas a possibilidade de se erguerem de sua situação pas
siva e ~ervil, por apresentarem inteligência capaz e racíocimo, êles 
se propõem a ajudá-las. 

E o mestre de Aristóteles, Platão, em sua República Utópica, 
julga dever ser privado aos escravos o direito de serem cidadãos dela, 
e os obriga a obedecerem e a se submeterem aos senhores, estrangei
ros .ou não. E, se um dêles foge a esta obrigação, o govêmo o en
trega a seu senhor, para que o castigue convenientemente. 

A civilização grega admitia a escravatura genérica, isto é, ad
mitia que os escravos tanto servissem nas casas oficiais quanto nas 
particulares. Assim, os templos da Asia Menor tinham seus escra
vos, cujo dever era, tão somente, fazer o serviço do templo e sua 
vigia, nunca, porém, o ofício religioso. 

Quanto a êste problema, no Velho Testamento vemos, nitida
mente, sua posição favorável no quinto livro, em que a atitude para 
com o escravo se expressa da maneira mais severa e peremptória 
pos~ível, principalmente no que tange aos escravos de batalhas: 

"lO. Quando te aproximares, para combater uma cidade, pri
meiramente lhe oferecerás a paz. 11. Se ela aceitar e te abrir as 
portas, todo o povo, que houver nela, será salvo e te ficará su
jeito, pagando o tributo. 12. Mas, se não quiser aceitar as condi
ções e começar a guerra contra ti, cercá-Ia-ás. 13. E, quando o 
Senhor 
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Distribuirás tôda a prêsa pelo exército, e comerá dos despojos de 
teus inimigos, que o Senhor teu Deus te tiver dado. 15. Farás assim 
a tôdas as cidades, que estão muito longe de ti, e não são do nú
mero daquelas que hás de receber em possessão. 16 . Quanto 
àquelas cidades, porém, que te não hão de ser dadas, não permi
tirás que alguém fique vivo". (Deuteronômio, capo 20, verso 
10 a 16). 

E, assim, o mundo atravessou séculos após séculos, e em todos 
os cantos, em todos os povos, nos três continentes - Ásia, África 
e-Europa - foi sendo desenvolvida a escravatura. Todavia, foi en
tre os povos mais civilizados que ela foi mais divulgada, enquanto os 
povos agrícolas dos 'Vales de grandes rios, como o Nilo, no iEgito, 
e outros da India, abstiveram-se, quase totalmente, da prática escra
vista. Por outro lado, entre os hindus, bavia uma classe social, a 
dos párias, que quase não se diferençava da dos escravos de outros 
povos, no que diz respeito ao nível social e aos direitos humanos. 

Desta forma, existia, no mundo inteiro, ao tempo do surgimen
to do Islão, a prática da escravatura. E ela foi existindo, porque nin
guém sentia necessidade de modificar a situação, uma vez que, mor
mente entre os povos, em que ela foi mantida de maneira mais de
liberada, êles encontravam ligação direta entre as condições sociais, 
econômicas e o trabalho dos escravos. Desta feita, não foi possível 
pensar em mudar estas condições e, mesmo que fôsse possível, não 
seria fácil realizá-lo de um dia para o outro. E, quanto aos povos, 
em que a escravatura não tomou amplo desenvolvimento, o problema, 
em si, é óbvio, não foi tão importante, a ponto de se congregarem 
pessoas, para que pensassem nêle. 

Bem; em meio a tudo isto, surge o Islão. O número de escra
vos na Península Arábica era muito pequeno, comparado ao dos de ou
tros povos civilizados. O Islão, contudo, percebendo a gravidade do 
problema do escravo e suas conseqüências, não o negligenciou, nem 
adiou sua solução, mas logo, ao encará-lo como doença socíal, re
mediou-o convenientemente, garantindo o eqUIlíbrio da sociedade, 
através dos tempos. 

Para resumir o que o Corão fêz quanto ao problema escrava
gista, há catorze séculos atrás, podemos observar o seguinte: Inicial
mente, o Islão proibiu tôdas as espécies escravistas, fazendo exceção 
àquela, existente até hoje, no mundo inteiro, com relação aos pri
sioneiros de guerra. Entre as nações civilizadas, só 
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Entretanto, uma diferença se faz notar entre a posição islâmica, 
de catorze séculos atrá, e a atual, efetuadas há dois séculos: hodier
namente, os prisioneiros são permutados ou resgatados, enquanto, 
no tempo do Islão, eram os próprios prisioneiros que realizavam 
sua libertação, ou trabalhando junto ao povo vitorioso, ou pagando 
seu próprio resgate. Mesmo assim, o Corão não se contentou com 
t",tas modificações e acrescentou outras, que podem ser consideradas 
inéditas, dentro das leis humanas. Com efeito, êle encarregou a pró
pria nação de ajudar os prisioneiros a se libertarem, obrigando to
dos seus cidadãos a usarem uma parte de seus impostos anuais na 
libertação dêstes. Aliás, o fato de reterem os prisIoneiros não era 
obrigatório em tôdas as guerras, pois muito se aplicou o Corão em 
atenuar estas atitudes de captura, mostrando que a libertação Ime
diata é preferível à manutenção, junto a êles, dêstes prisIoneiros: 

"Quando encontrardes os infiéis, cortai-lhes o pescoço. Po
rém, derrotando-os, capturai-os e, em seguida, dai-lhes a graça 
ou o resgate, até que finde a guerra". (Corão, surata 47, verso 4). 

V árias passagens do Corão acusam a preferência do resgate à 
escravidão: 

Corão: "Aquêles de vossos escravos que querem libertar-se, 
pagando o valor disso, fazei tudo por êles, principalmente se en
contrardes nêles bolldade, e ajudai-os com a riqueza, que Alá vos 
deu". (Corão, surata 24, verso 33). 

Da mesma forma, os conselhos do Profeta se multiplicaram com 
respeito aos escravos: 

"O anjo Gabriel tanto me recomendou sôbre os escravos que, 
até, pensei ser impossível que alguém se tome um dêles". 

E proibiu, terminantemente, que os muçulmanos, dirigindo-se 
a seus escravos, dissessem "meu escravo", "minha escrava", mas d~
veriam dizer "meu rapaz", "minha môça", como se fôssem seus 
filhos. 

Uma das notáveis características do Corão foi a de apresentar 
as vantagens da libertação dos escravos. Assim, êle considerava pro
pício à expiação de um crime acidental, de um juramento não cum
prido, que se outorgasse a liberdade a um servo: 

"Aquêle que mata, por engano, um crente, deverá libertar 
um escravo crente e pagar à fanu1ia do morto a importância esta
belecida por lei". (Corão, surata 4, verso 92); "Alá não vos cul
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falsos. A expiação disto é dar alimentos, com os quais sustentais 
vossa famma, aos dez miseráveis, vesti-los ou libertar um escra
vo". (Corão, surata 5, verso 89). 

E observa que constitui pecado grave não libertar um escravo, 
podendo fazê-lo: 

(Corão: "Criamos o ser humano na luta. . ............ . 
. . . . . . . . . . . . .. Porém, êle não conseguiu ultrapassar o obstáculo. 
Sabeis qual é o obstáculo? E' a libertação de um escravo". (Corão, 
surata 90, verso 4,11, 12 e 13) . 

A libertação é, pois, a base do Corão, quando se refere ao pro
blema do escravo. Proibiu a escravidão em tôdas suas modalidades 
vigentes, salvo, como já vimos, aquela dos prisioneiros, mas, Jogo, 
encarregou a nação de ajudar a libertá-los e criou condições de ex
piação dos pecados, baseadas no ato de libertar os capturados. 

Não podemos afirmar taxativamente o valor de tal legislação 
no campo da escravatura, mas podemos adiantar que ela encerra um 
esfôrço ímpar, que visa remediar a escravidão, esfôrço êste que a hu
manidade, até agora, não superou com melhores soluções. H, antes 
de concluirmos, é interessante mencionar que, em algumas épocas, as 
recomendações corânicas sôbre a escravatura foram violadas até pe
los próprios muçulmanos. Mas, exime-se o Livro Sagrado de qual
quer responsabilidade por êstes deslizes, pois, até o momento, seus 
versículos são os mesmos e bem claros e diretos, cabendo a culpa ex
clusivamente àquêle que se desvia da observância, sempre enfàuca
mente pregada. 

Desta forma, é lamentável, então, o que ocorreu e vem ocor
rendo entre os povos ocidentais, no que tange ao problema do ho
mem escravo. Desde que a comunicação marítima facIlitou o acesso 
entre o Velho Mundo e o Nôvo, quase quinze milhões de pessoas da 
Africa negra, em ato cruel e ominoso, foram sendo transportadas pa
ra as Américas, além de para lá seguirem, também, as vítimas de 
repressão e perseguição. Até hoje, podemos observar, nas duas Amé
ricas - do Sul e do Norte - o vestígio fatídico desta escravidão, 
em que o direito do negro, naquela, se chega a ser quase assegurado, 
nesta 
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• 
• • 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Eurípedes Simões de Paula (FFLCH-USP. São Paulo). 
Pergunta: 

A conversão maciça dos habitantes do território ocupado pelo 
Islão foi obra de evangelização ou houve interêsse dêles em libertar
'le para ficarem dispensados do pagamento de impostos? 

* 
Do Prof. Niko Zuzek (FFCL-Santos e FEl-São Bernardo do Campo. 

São 
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* 
Do Prof. Gentil Avelino Titton, OFM (Instituto Filosófico-Teológ~

co. Petrópolis). 

Diz que lhe parece demasiado dizer que o Cristianismo e o Ju
daismo tenham incentivado o sistema de escravatura'. Os textos de 
São Paulo aos Efésios e de São Pedro podem significar SImplesmente 
a aceitação da situação existente, ou que significa incentivar e acei
tar uma situação. 

Ademais, o fato de certos senhores romanos, ao se converterem 
e receberem o batismo, darem liberdade a seus escravos, não pode
ria significar que, ao menos na prática, a exortação dos Apóstolos 
Paulo e Pedro aos senhores para que fôssem benígnos, foram antes 
incentivos para a libertação da escravatura? 

* 
Da Profa. Laima Mesgravis (FFLCH-USP. São Paulo). 

Indaga do Autor como êle explica o fato de que os árabes fôs
sem tradicionalmente mercadores de escravos na Africa? E ainda 
por que até hoje existem traços de escravIdão nos países árabes'! 

* 
Do Prof. Alcindo José Checon (FFCL de Lins e Tupã. São Paulo). 

Diz que como os chefes da Igreja impuseram a escravidão como 

"uma maneira pela qual os escravos poderiam expiar os seus 
pecados, livrando-se do castigo divino". 

E como São Paulo também afirmara: 

"Entre nós não existem diferenças entre ricos e pobres, se
nhores e escravos". 

E ainda que São João Crisóstomo pedia aos senhores que ensi
nassem um ofício aos seus escravos e em seguida preconizava a sua 
alforria; pergunta, pois, ao Autor se não houve da sua parte um certo 
exagêro em apenas focar o ãssunto através dos textos corânicos? 

* 
Do Prof. Corcino Medeiros dos Santos (FFCL-Marília. São 
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• 
Do Prof. Miguel Schaff (FFCL-Jacarezinho. Paraná). 

Indaga se a escravidão das odaliscas nos harens, na opinião do 
Autor, foi escravidão ou simplesmente um costume do povo do Cres
cente? 

• 
Da Profa. Viclória N. EI Murr (FFCL-USP. São Paulo). 

Diz que o Autor afirmou haver na época da instalação do Is
lamismo escravos de várias espécies. 

Dentre os escravos comprados provenientes do comércio entre 
l) Volga e o Nilo, costumamos ter notícia de escravas loiras, de ori· 
gem eslava, e circassianas do Caucaso nos harens árabes. 

Afirma que a sua intervénção tem por finalidade obter um es
clarecimento: existe referência dêsse fato no Corão? Se houver, em 
que têrmos? 

• 
* * 

RESPOSTAS DO PROFESSOR HELMI MOAMED IBRAHIM 
NARS. 

:\0 Prof. Eurípedes Simões de Paula. 

Diz que na realidade, a conversão maciça se ligou a estas duas 
razões, sendo que, dependendo da região, ela se ligava a um ou ou
tro aspecto. Por exemplo, na Península Arábica, ela visava a evange
lização, propriamente dita; isto porque, não sendo admitido o res
gate, ela se apresentava como única solução. Em outros países, do
minados, na época, em sua maioria, pelos romanos, a conversão vi
nha solucionar não só os problemas dos impostos, mas libertava o 
o povo egípcio, que, para escapar ao tirânico jugo romano, ligou-se 
efetivamente aos árabes. 

• 
Ao Prof. Niko Zuzek. 

Informa que ao pretender mostrar a superioridade corânica, no 
campo da escravatura, em relação ao Juadísmo e Cristianismo, pen
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bam diferenças marcantes entre as religiões, no que tange à escra
vatura. Assim, antes do Judaísmo, o escravo era considerado como 
máquina viva; com o advento do Judaísmo, conforme, incfusive, de
poimentos de um colega de simpósio (Prof. Nachman l'albel), o es
cravo passou a ser considerado como integrante da humanidade; 
em seguida, com o Cristianismo, prega-se o bom tratamento ao es
cravo. Pois bem, dentro dêsse caminho evolutivo da visão cIo es
cravo, é de se esperar, então, que a religião, em seu último estágio, 
avançasse mais um passo dentro dêste problema, isto é, que viesse 
a anular, por completo a escravatura. Neste ponto, o lslariúsmo é 
exemplar pelas medidas tomadas relativamente aos escravos (exce
tua-se, apenas, como já se observou, o que diz respeito aos escravos 
de guerra). 

Quanto aos países, mesmo islamizados, que praticam a escra
vatura, esclareceu que, em seu depoimento, falou da escravatura no 
Corão, e não de sua prática nos países islâmicos, porque, como já 
dissemos em nosso trabalho (pág. 219): 

"as recomendações corânicas, sôbre a escravatura, foram 
violadas até pelos próprios muçulmanos". 

* 
Ao Prof. Gentil A velino Titton. 

Não discordou do autor da pergunta. Apenas, na exposlçao, 
que fêz, de fatos, do Velho e do Nôvo Testamento, expressou o 
quão claro foram no reconhecimento da escravidão, enquanto, na 
exposição de fatos corânicos, foi demonstrada, pelo contrário a proi
bição taxativa do sistema de escravos. Cotejou, somente, os fatos 
claros e expressos e se absteve de qualquer depoimento quanto aos 
fatos não expressos, dos quais nada pode afirmar, nem a favor nem 
contra. 

* 
À Profa. Laima M esgravis. 

Mais uma vez, frisou que não pode confundir os preceitos co
rânicos com as práticas existentes em alguns países árabes, relativos 
à escravatura. (V. resposta à 2a. pergunta, com observação da pági
na 219 do seu trabalho) . 

• 
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Ao Prof. AZcindo José Checon. 

Diz que as citações de seu trabalho advêm. exclusivamente, do 
Nôvo Testamento, não sendo particularmente suas. Se houver, apa
rentemente, contradição, pode ela ser solvida da seguinte maneira: 
embora a escravatura existisse como fato consumado, os chefes da 
Igreja pretendiam atenuá-la em seu pêso, ligando-a à expiação do 
pecado; e, quanto aos Apóstolos, querendo diminuir o campo da es
cravatura, divulgaram a tese da igualdade entre as pessoas. 

• 
Ao Prof. Corcino Medeiros dos Santos. 

Afirma que na realidade, o Islão não estabeleceu diferença en
tre o escravo e o não-e~cravo, no que diz 'respeito à instrução e a 
outros aspectos. O que se viu, mais tarde, nos Estados islãrrncos, 
como no Estado dos Abássidas -- em que os escravos libertos, de 
origem persa, tinham papel preponderante nos fatos políticos da épo
ca - nada tinha com as indicações cotânicas mas, antes, foram pro
duto da evolução social. Sendo assim, nada de positivo ou negativo 
pode afirmar com relação a isto. 

• 
Ao Prof. Miguel Schaff. 

Inicialmente, pode reafirmar que as odaliscas e haréns nada têm 
a ver com o Corão. São, na realidade, heranças das civilizações dos 
povos, que entraram no Islão, em particular, os persas; e, por con
seguinte, são completamente estranhas à religião islâmica, embora. 
sem ligação com o Corão, tenham sido amplamente adaptados aos 
ambientes islâmicos. 

• 
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o sacerdócio cristão, seja na sua escôlha, seja no seu exercício, 
é e~sencialmente livre. A ordenação sacerdotal só é válIda com o 
consentimento livre do candidato e, os atos pnncipais de culto .,- a 
celebração dos sacramentos - dependem, em seu valor, da intenção 
do ministro. Mesmo que a liberdade interna eXIgida pelo sacerdó
cio não seja totalmente incompatível com a condição social da es
cravidão ou da -servidão, a Igreja não conferia o sacerdócio às pes
soas que não gozassem de liberdade social, para que a falta desta 
não redundasse na falta daquela. 

Nem sempre, porém, tal norma foi observada. A presente co
municação relata um dêstes casos: uma parte de sacerdotes russos 
na Idade Média era ordenada e exerCIa o sacerdócio em condição de 
escravos ou servos. 

Trata-se de um fato quase desconhecido, mas certo. O sinodo 
episcopal de Vladimir (1274) tratando dos critérios e condições para 
escôlha de candidatos ao sacerdócio prOlbe a ordenação dos que es
tivessem em servidão, ou e~cravidão com as seguintes palavras: 

"Não conferir sacerdócio ao servo, caso o patrão não lhe ti
vesse antes concedido a liberdade perante várias testemunhas, com 
certificado por escrito, e lhe proporcionasse a possibilidade de fato 
de ir para onde quizesse". 

Aliás, a prescrição canônica do sínodo baseia-se na carta do 
Patriarca constantinopolitano, Germano, escrita em 1228 ao Metro-

(*). - Comunicação apresentada na 2\1 
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polita russo, Cirilo lI, sôbre o mesmo assunto. O Patriarca lamenta 
e prescreve em têrmos fortes, a necessidade de erradicar o abuso dos 
senhores russos, que costumam comprar escravos - e até prisionei
ros de guerra não cristãos - fazem-lItes apreender a arte de ler e, 
quando atingem a idade canônica, pedem aos bispos que os orde
nassem sacerdotes, porém, sem libertá-los antes da escravidão. O 
fato, de ter um sínodo episcopal tratado do assunto, mdica que não 
se tratava de casos isolados. 

A preocupação do Patriarca, advinda da notícia que lhe vem 
de longe (pois se encontrava em Nicéia), só pode ser explicada se 
admitirmos que se tratava de um costume de uso comum. 

Os sacerdotes-servos não podiam prestar seus serv1ços às igre
jas eparquiais ou paroquiais. Isto significaria estar sob a Jurisdição 
do bispo, conseqüentemente implicaria a Jiberdaáe. Qual, então, a 
ocupação a êles reservada na sociedade medieval russa'! 

Na Grécia os aristocratas costumavam construir no terreno ad
jacente à casa pequenos oratórios (oi d'/CnlPwt OUcOt) para uso fami
liar. Após a cristianização da Rússia, o costume foi transferido para 
Kiev. As pessoas em destaque na vida sociá! da 'antiga Kiev faziam 
questão de possuir um oratório doméstico (em ru~so domovie tserkvi). 
Ao que parece, grande era o número destas igrejinhas. As referências 
das crônicas russas falam em mais de 700 igrejas em Kiev, testemunho 
que é verossímil somente se incluirmos no número os oratórios par
ticulares. De Kiev o costume transferiu-se para Vladimir e Mos
cou, onde o número de oratórios também não era exígüo, sem levar 
em conta o uso posterior das famílias aristocratas que reservavam, 
para os atos litúrgicos de caráter familiar, algumas salas, chamadas 
krestovie komnati (as salas das cruzes). 

Ao grande número de oratórios particulares tinha que corres
ponder um número considerável de sacerdotes. Já que nà Rússia o 
oratório particular era o sinal externo dos status social do 'dono, o 
sacerdote próprio o era também. Pedir, em certas ocasiões, em "em
préstimo" um 5acerdote, representaria sério desprestígio. Por outro 
lado, para se conseguir um sacerdote estável, que nao tivesse a pos
sibilidade de mudar de emprêgo conforme as vantagens, e, sem gran
des despesas para o seu sustento (as despesas seriam reduzidas ao 
custo da aprendizagem da leitura e um pequeno óbolo ao bispo no 
ato da ordenação), o melhor recurso era lazer ordenar um dos seus 
servos. Assim entre os servos do determinado senhor, onde uns cui
davam de cavalos, outros de; 
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patrão, não se podia esperar um comportamento condizente. E nos
sa firme opinião que o comportamento dêles influiu não pouco no 
nível cultural e moral da grande massa do clero da época. Embria
guez, jogos, poligamia e outras desordens perseguidas com rigor ca
nônico pelos sínodos episcopais e intervenções dos metropohtas tes
temunham a desoladora situação. Não é de estranhar pOIS que na 
Rússia, não sàmente medieval, mas também posterior, raros eram 
os clérigos pertencentes à aristocracia e o sacerdócio nunca conse
guiu subir na e~cala das classes sociais. 

* 
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* * 
* 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Eurípedes Simões de Paula (FFLCH-USP. São Paulo). 
Afirma que sendo a Igreja Russa filha da Igreja Bizantina, per

gunta se nesta não houve igual costume ou o fato enfocado pelo Autor 
foi devido apenas à situação social dos eslavos e se somente na Rús
sia existiram ês~es monges servos? Indaga ainda se eXIstiram idên
ticos monges-servos na Bulgária ou entre outros países eslavos do
minados pela Igreja Bizantina? 

* 
Do Prof. Oliveira Leite Gonçalves (FFCL-UCG. 
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Do Prof. Diores Santos Abreu (FFCL-Presidente Prudente. São 
Paulo). 
Pede os seguintes esclarecimentos? 
1) .. - Qual era a origem dos sacerdotes-servos? Já eram sa

cerdotes? Ou servos mandados estudar para padre? 
2). - Qual a posição da hierarquia diante dos sacerdotes-ser

vos? 
3). - Com a abolição da servidão na Rússia também acaba

ram-se os sacerdotes-servos? 
4). - Havia reação dos sacerdotes-servos à sua SItuação"! 

• 
'" . 

RESPOSTAS DO PROFESSOR NIKO ZUZEK. 

Ao Prof. Euripedes Simões de Paula. 

A Igreja Bizantina proibia severamente a ordenação sacerdotal 
de servos ou e:cravos. O forte protesto do Patriarca Germano con
tra tal abuso na Igreja Russa indica claramente a mente grega a 
éste r\!speito. 

Contudo existia na Grécia um tipo de sacerdote que sob certo 
aspecto se assemelhava aos sacerdotes servos rus~os. Trata-se do 
caso dos camponeses em condição de adscriptii (,ivWtÓYQqJOL ) que, 
quando ordenados, continuavam sendo obrigados a permanecer nas 
terras arrendadas, trabalhá-las e cumprir tôdas as obrigações decor
rentes da. sua condição de adscriptü. Uma vez que para as igrejas pa
roquiais das regiões rurais se ordenavam regularmente camponeses 
nesta situação, o seu número não era pequeno. Mas devemos salien
tar: quanto à escôlha do ~acerdócio e do seu exercício êles eram li
vres e sujeitos à autoridade eclesiástica, enquanto os sacerdotes ser
vos russos foram sacerdotes e exerciam o sacerdócio como uma de
corrência da obediência devida aos seus donos. 

Não conhecemos nenhum caso de sacerdócio servil na Bulgá
ria e Sérvia, onde, a servidão e a escravidão foram menos difundidas 
do que na Rússia. 

Quanto aos sacerdotes gregos incumbidos dos oratórios parti
culares, sabe-se que, habitualmente, acumulavam também a função 
de ecônomos da propriedade na qual se encontrava o oratório. (Ve
ja, Golubinsbi, História da Igreja Russa, voI. I, § 473, nota 1) . 

• 
Ao Prof. Oliveira Leite Gonçalves. 

a). - O 
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Também na Igreja Latina se deu tal realidade. Podemos aqui 
citar o relato do arcebispo de Lion, Agobardo, que em vivas côres 
descreve a existência e a situação de sacerdotes ~ervos dos magnatas 
franco~, na primeira metade do século IX. Eis o texto original: 

"lncrebuit consuetudo impia, ut paene nullus inveniatur anhe
lans et quantulumcumque proficiens ad honores et gloriam tempo
ralem, qui non domesticum habeat sacerdotem, non cui obediat 
sed a quo incessanter exigat licitam simul atque iIIicitam obedien
tiam, non solum in divinis oficiis, verum etiam in humanis, ita ut 
plerique inveniantur, qui aut ad mensas ministrent aut canes ducant 
aut caballos, quibus feminae sedent, regant aut agellos provideant. 
Et quia tales, de quibus haec dicimus, bonos sacerdotes in domibus 
suis habere non possunt, non curant omnino, quales c1erici iIIi 
sunt, quanta ignorantia coeci, quantis criminibus involuti; tantum 
ut habeant praesbyteros proprios, quorum occasione deserant eccle
sias seniores et officia publica. Quod autem non habeant eos propter 
religionis honorem, apparet ex hoc, quod non habeant eos in 
honore. Unde et contumeliose eos nominantes, quando volunt eos 
ordinari presbyteros, rogant nos aut jubent dicentes: habeo unum 
clericionem quem mihi nutrivi de servis meis propriis aut benefi
cialibus sive pagensibus aut obtinui ab iIIo vel iIIo homine sive de 
iIIo vel iIIo pago, - volo ut ordines eum mihi presbyterum". 

(Veja, Hizeler, Kirchengeschichte; Dritte Periode, Zweiter 
Theil, cap. m, § 7, nota 12). 

b). - Outro caso refere-se à época moderna. Ainda no século 
XIX os latifundiários georgianos faziam ordenar sacerdote um de 
seus servos, mantendo-o na condição de servo. Eis o que está escri
to a éste respeito no I stori tcheskii Vestnik de Suvorin, caderno de 
janeiro de 1855, § 34: 

"o sacerdote, cumpria seus deveres de servo da gleba exata
mente como os outros camponeses e durante as viagens do seu se
nhor era absolutamente normal vê-lo entre os servos, carregando a 
pesada bagagem do seu dono. Quase todos os latifundiários poso 
suíam sua igreja particular. Seu aspecto externo era o de um ce
leiro feito de madeira com uma cruz em cima do telhado, sendo 
por dentro ornado com uma iconostasis extremamente simples. 
Os livros litúrgicos, bem como outros utensílios, o antimension e os 
cálices conservavam-se na tesouraria do latifundiário. Por ocasião 
da celebração litúrgica, a serva encarregada das chaves, levava tudo 
para a igrejinha e chamava entre os servos aquele que era sacerdote. 
~te, 
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litúrgica tudo era reposto na tesouraria e o sacerdote voltava ao 
cumprimento dos seus deveres. Os latifundiários vendiam seus sa
cerdotes como qualquer outro servo" (Apud Golubinsbi, vol. I, § 

493, nota 1). 

* 
Ao ProL Diores Santos Abreu. 

a). - Trata-se de servos que eram ordenados padres por or
dem dt~ seus senhores, e como consta da carta recriminatória da parte 
do Patriarca Germano, trata-se de escravos, que na época só podiam 
ser prisioneiros de guerra não cristãos. E' evidente que, antes de 
erem ordenados, êstes tinham que ser batizados. 

b). - No I Volume da sua História da Igreja Russa, o 
Prof. consagra quase duzentas páginas ao relacionamento entre 
a hierarquia e o baixo clero russo, contudo, nada afirma sôbre 
as atitudes da hierarquia em relação aos sacerdotes servos. Podemos 
supor que a atitude básica da hierarquia foi a do silêncio tolerante, 
pelo meno~ até ao Sínodo de Vladimir em 1274. Sabendo-se que 
por ocasião da ordenação sacerdotal os hierarcas recebiam um óbulo 
obrigatório e que os sacerdotes tinham que participar com taxas 
anuais para o sustento da cátedra episcopal, podemos supor que nem 
todos os hierarcas estiveram interessados em levantar protestos. Tam
bém não devemos olhar para o sacerdócio servil daquela época com 
a mente moderna . Na época a servidão era considerada como uma 
predestinação vinda do céu e o contraste entre o ideal exigido pela 
Igre;a e a realidade não era sentida tão fortemente como o seria hoje. 

c). - Na época da abolição da servidão na Rússia, já não ha
via mais, ao menos de jure, sacerdotes servos. De fato, porém, havia 
ainda alguns casos, como consta da nossa resposta feita ao Prof. Oli
veira Leite Gonçalves (veja a referência aos sacerdotes servos na 
Geórgia). 

d). -- Não se tem nenhuma notícia de tal revolta. Aliás, entre 
vários servo~, o servo sacerdot~ 
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INTRODUÇÃO. 

A sociedade portuguêsa no século XVII está dividida legalmen
te em duas fracções ou grupos: os cristãos-velhoc: e os cristãos-novos. 
Os estatutos de pureza de sangue, vigorantes na Espanha desde mea
dos do século XV, já estão plenamente incorporados à legislação 
portuguê~a, e os cristãos-novos, mesmo que descendentes de judeus 
já há várias gerações, não podiam usufruir os mesmos direitos que 
os cristãos-velhos. Apesar do papel representado pelos estatutos de 
pureza de sangue na sociedade portuguêsa no seculo XVII não ter 
sido ainda devidamente estudado, sabemos que sua influência foi 
fundamental, tanto 'para a evolução da história político-econômica 
como social do reino português. Com a união das corôas portuguê
sa e espanhola, sua aplicação intensificou-se e gradativamente foram 
adotados por tôdas as instituições (1). 

Vedava-se pois no século XVII aos descendentes de mouros, 
negros e judeus, qualquer participação na sociedade, cortando-se as
sim as possibilidades de trabalho, à uma larga faixa da população 
portuguêsa. Os prejuízos de ordem prática que essa discriminação 
trouxe foram perfeitamente sentidos pelos contemporâneos, e Filipe 
IV tenta remediá-los com uma pragmática em 1623, que contudo 

(*). - Comunicação apresentada na 21l sessão de Estudos, Equipe A, 
no dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

( 1). - As origens e a introdução dos estatutos de puresa de sangue na 
Espanha foram pesquisados exaustivamente pelo Prof. Alberto Sicroff, em 
Les Controverses des Statuts de "Pureté de Sang" en Espagne du XV e . au 
XVlle. siécles. Paris, 1960. 
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não alcançou os resultados visados (2). O mito do hereje, o mito do 
sangue-puro, o mito de honra, sob os quais se apoiavam ideológica
metne as sociedades ibéricas no século XVII, leva todos os homens 
a serem vistos com desconfiança. Para poder exercer determinadas 
profissões ou ocupar algum cargo de relêvo, era necessário que o 
português provasse ser sua ascendência sem mácula (3). 

Para compreendermos os paradoxos da sociedade ibérica, a con
tradição existente entre a legislação teórica e sua aplicação prática, 
principalmente no que diz respeito às exceções constantes, como se 
de nada valessem as leis do país, parece-nos necessáno compreender 
primeiramente as raízes que fizeram brotar a cultura ibérica, o pro
cesso evolutivo dessa sociedade aberta, pluralista, que antecedeu o 
período da expulsão dos judeus e mouros da Península, a tão com
plexa e controvertida hh:tória da chamada Espanha dasJ'rês Reli
giões (4). Não cabendo nesta breve comunicação interpretaçõe' que 
abranjam períodos de tempo mais amplo, nem aprofundamentos de 
ordem social e cultural, tomamos como uma constatação real o fato 

(2). - A Pragmática de 10 de fevereiro de 1623 em Novíssima Reco
pilación de Leyes, Lib. XI, tit. XXVII, ley 22. (t. V da edição de 1805 foI. 
267-9), apud Sicroff, op. cito p. 216 nota 144. Sicroff acha que a "pragmáti
ca" real mostra o desejo do rei de por fim aos conflitos e a ansiedade que a 
aplicação dos estatutos causava à nação, e de fazer cessar a perda de vidas. de 
boas consciências e do, dinheiro, sem contudo por em dúvida o papel benéfico 
dos estatutos, cuja aplicação foi deturpada. "Porque el 6dio y malicia, y otros 
respetos y accidentes particulares se han hecho tanto lugar en el modo de la 
calificacion de la nobleza y limpieza en los actos que se requieren, con tan 
poco crédito y consuelo de la Nacion, con tanta inquietud' y discordia en la 
Republica, con tanta costa en las haciendas y vidas, y peligro en las conciencias, 
que se juzga en el gobierno por la cosa mas digna de reparo, asi por el remedio 
de inconvenientes tan grandes, y de tanto dano resulta ai Regno en comun y 
particular, como porque se conserven en su primitiva calidad y institucion los 
santos estatutos, y los utiles y loables fines dei beneficio comun à que se enca
minaron .. . ". etc. Nov. Recop.éd. cito foI. 267 apud Sicroff, op. cit., p. 
216 nota 146. 

(3). - As investigações sôbre as origens dos portuguêses os classifica
vam em inteiro, 112, 1/4, 1/8 de cristão nôvo, e quando as possibilidades de 
identificação se perdiam, era qualificado de "suspeito" de ter origens de cristão 
nôvo. Os estatutos também foram aplicados a brasileiros natos ou portuguêses 
aqui residentes, até meados do século XVIII. 

( 4). - Os trabalhos publicados por Américo Castro trouxeram impor
tantes contribuições para a comprensão da cultura ibérica. Se. bem que nada 
semelhante as pesquisas de Americo Castro foram feitas sôbre Portugal especi
ficamente, Castro levantou uma série de problemas e hipoteses que iluminam 
também o cenário português. V. Quelques Précisions au Sujet de "Espana en 
su Historia", in Bulletin Hispanique, voI. UII, n9 1 (1951) pp. 5-12 e Algunas 
observaciones acerca deI Concepto deI Honor en los Siglos XVI y XVII, in Re
vista de Filologia Espano/a, 1. m, 1906, pp. 1-50 
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de que a vida dos que pertenciam a facção cristã-nova tomara-se 
cada vez mais difícil, e à medida que cresce a burguesia comercial 
e financeira, fecham-se mais as oportunidades de trabalho. Cristãos
novos sinceros e muitas vêzes fervorosos católicos, vêm seus talen
tos e aspirações continuamente cortados. As Universidades não os 
admitem, as corporações não os incluem, a Igreja não os recebe. A 
luta da camada dominante, ideologicamente representada pelo Santo 
Ofício da Inquisição, contra a burguesia econômica e socialmente 
competitiva, agrava-se, principalmente depois de 1627, quando, as 
restrições contra os descendentes de judeus se estendem a todos os 
setores da vida nacional (5). Portugal já sofria então as conseqüên
cias de sua política repressiva tanto no campo político-econômico 
como no campo das idéias. As heresias que há perto de um século 
a Inquisição tentava extirpar, difundira-se com maior intensidade na 
sociedade, já densamente mesclada com cristãos-novos (6). Aumen
tam os dissidentes, aumentam as críticas, e criam-se fôrças de opo
sição que o Santo Ofício da Inquisição portuguêsa não consegwra 
prever (7). O português, espalhado desde princípios do século XVI 
pelos quatro cantos do mundo, negociando nos principais portos eu
ropeus, contagia-se com idéias e experiências novas, que penetram 
com êle, quando retoma à sua terra. A reação se faz sentir, e a 
resposta é uma intensificação dos agentes inquisitoriais e cõnseqüên
te redução de suas possibilidades de trabalho. 

(5). - No tempo de Filipe IV a propaganda contra as heresias, os cris
tãos novos e seus descendentes se transformou numa especie de psicose coletiva. 
As intenções do grupo dirigente se revela com insofismável nitidês na legislação 
cOiltra o cristão nôvo. Não se conhece na história de Portugal, até o século 
XVI, legislação discriminatória em relação aos convertidos. Em tempos de D. 
João I quem chamasse um cunvertido após o batismo de jUdeu ou "tornadisso", 
pagava uma multa de 30 coroas a favor do denunciante. Ord. Aff. Liv. 11 
título 89. 

(6). - O próprio Conselho da Inquisição afirma que "examinando laJ 
noticias secretas y los registros de la Inquisici6n. son muy contadas las familias 
que en el hecho de verdad no tengan algo que purgar y disimular, y esto va 
cresciendo cada dia más con los casamientos mexclándose laJ sangres y las ca
lídades, 6 por el interés, 6 por la ignorancia de lo que cada uno es. sin que esto 
pueda provenir. I ás de mas de lo que hoy hay mezclado y infecto, ,que es lo 
más, es fuerza que dentro de poco tiempo" no quede nada que no lo sea . .. ". 
A. Rodrigues Villa, Los Judios Espaiíoles y Portugueses en el siglo XVII, in 
Bulletin de la Real Academia de la Historia, XLIX, 1906, p. 100-101. 

(7). - Os estudos existentes sôbre a Inquisição portuguêsa baseiam-se 
principalmente em fontes oficiais, que não podem ser tomadas, isoladamente, 
como fontes exclusivas e fidedignas para refletir a opinião do povo português. 
As denunciações contra a aplicação dos estatutos são contínuas, os escritos anô
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Pouco se conhece sôbre os estatutos de pureza de sangue em 
Portugal. Podemos dizer que foram endossados apaixonadamente 
pelos inquisidores, sem contudo serem aplicados sistemàticamente (8). 
A medida que os cristãos-novos se misturavam com os velhos, infil
trando-se em maior número na sociedade ampla, mais rígidas se fa
ziam sentir as exigências nos exames de habilitação de genere. Para 
ocupar qualquer cargo na Igreja, na vida pública, nas letras, era ne
cessário passar por uma longa série de inquéritos. Contudo, a con
juntura portuguêsa exige a presença do cristão-nôvo ao mesmo tem
po que se queria eliminá-lo (9). As dificuldades surgidas na aplica
ção das restrições são evidenciadas pelas oscilações da legislação e 
nos seus acomodamentos. 

o Regimento do Santo Ofício da Inquisição de 1640 dispõe no 
seu livro III, que filho ou neto de condenado pela Inquisição não 
possa ser juiz, meirinho, alcaide, notárío, escrivão, procurador, fei
tor, almoxarife, secretário, contador, chanceler, tesoureiro, médico, 
boticário, sangrador, contador de rendas reais, nem ter qualquer ofí
cio público nem usar insígnia de qualquer dignidade civil ou ec:le
siástica (10). Desde os anos de 1598 já se vedava aos cristãos-novos 
desempênho de funções públicas na India, assim como as profissões 
de boticário ou médico, não podendo também ser admitidos a ne
nhuma cadeira da Universidade (11). Os condenados não podiam 
ser mestres de navios e bombardeiros (artilheiros) (12). Com um de
creto de 1671, reforçam-se ainda mais as proibições, não podendo ins
tituirem ou herdarem morgados, casarem com cristãos-velhos, nem fre
qüentarem as Universidade como alunos (13). Não podiam pertencer a 
ordens militares, e apresentam-se razões para impedi-los de negociar 
na Bô]sa. Tentou-se impedí-Ios de exercer o comércio, aumentando 
sempre as queixas de que os comerciantes cristãos-novos prejudica-

(8). - Os estatutos de puresa de sangue não foram criados pela Inquisi
ção nem foram aplicados sistemàticamente. Serviram porém de mecanismo para 
para alcançar-se determinados fins. 

(9). - Pacece-nos que o tipo psic610gico anti-cristão nÔvo, não escapa a 
caracterização de J. P. Sartre sôbre o anti-semita, que, como diz Sartre, "tem 
a desgraça de nece!Mitar urgentemente do inimigo que quer destruir". Reflerões 
sôbre o Rascismo, São Paulo. 1960, p. 18. 

(10). - V. A. José Saraiva, Inquisição e Cristãos Novos, Porto, 1969, 
p. 169. 

(11). - Catálogo Ideográfico. Caixa 206/324. Reservados da Bibl. 
Nac. de Lisboa. Mss; e Cod. 1326 Arq. Nac. Torre do Tombo, Mss. Os esta
tutos da Universidade de Coimbra de 1654 tem um Apêndice intitulado "Regi
mentos 



- 235-

vam os naturais (14). Os Bispos quiseram exclui-los completamente 
da atividade mercantil, porém como êsse projeto era impraticãvel, 
pediram que não fôssem admitidos como arrematadores de impos
tos (15). Do ponto de vista social, tentou-se também impedir que os 
cristãos-velhos tivessem com os novos qualquer contacto. 

As Côrtes de 1641 confirmam tôdas as provisões e tôdas dis
criminações já anteriormente propostas. Debate-se novamente sôbre 
a proibição dos casamentos mistos, proibição essa que transigida fa
zia todo sos descendentes dêsse matrimônio inaptos para qualquer 
trabalho público, assim como também para outros acima mencio
nados. 

Pelo quadro apresentado podemos ter uma idéia bastante níti
da do campo de trabalho que podiam exercer os cristãos-novos em 
Portugal. 

• 
BRASIL (Bahia 1624-1654). 

A legislação portuguêsa, discriminatória, estendeu-se para a co
lônia brasileira, juntamente com a estrutura política e religiosa. 

A nova região, marcada por condições ecológico-geográficas e 
sócio-culturais diferentes, produziu um quadro extremamente origi
nal, do qual trataremos com maior largueza em outro trabalho. Fi
zeram-se profundas readaptações, os problemas eram continuamente 
contornados, o que surtiu efeitos práticos que favoreceram as rela
ções humanas. As notícias das amplas possibilidades que se abnam 
no Brasil, alvoroçaram a mente dos cristãos-novos portuguêses, que 
tinham em Portugal cortadas as suas possibilidades de desenvolvi
mento. Enquanto isso, o Nôvo Mundo, o lugar de destêrro, do exí
lio do século XVI, já se tomara então a Terra da Promissão. Abrem
se amplas oportunidades, tanto no campo econôinico quanto social, 
e o cristão-nôvo olha 'para o Brasil como a terra que se abriu para 
os judeu!> e seus antepassados (16). 

(14). - Mesa de Conciencia e Ordem, 21 junho, 1630, Livro 31, fI. 174 
v9 176. Mss. ANTI. e Fundo Geral 656, Res. Bibl. Nac. de Lxa. Mss. 

(15). - Pro~osta dos Bispos com as resoluções da Junta de Thomar. 
Cod 1508. ANTI. Mss. 

(16). - Diogo Lopes Ulhoa teve papel de grande projeção na vida 
bahiana. Expressa-se com as seguintes palavras as seu amigo Jorge Dias Bran
dão: "E... esta terra se fez para nós e nossos antepassados ... " Bahia, em 
torno de 1630. Inquirição de 1646 na Bahia, testemunha 33. Ainda manus
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No que diz respeito à estrutura social, sabemos que o prestígio 
que os homens logravam alcançar na colônia ligava-se a extensão 
de seus latifúndios, ao número de escravos que possuíam, e a vida 
de ostentação e luxo que pudessem levar. A condição de senhor de 
engenho já conferia ao cristão-nôvo como ao veTho, uma posIção de 
relêvo,semelhante à do fidalgo. Em tômo dos latifundários, que 
eram as maiores autoridades da colônia, movimentava-se tôda a so
ciedade. Os membros do Senado da Câmara, eram obrigatóriamente 
senhores de terras, os chamados "homens bons". Cnstãos-novos da 
Bahia integravam em meados do século XVII, êste grupo, e grande 
perte tirava sua subsistência do trabalho ligado à terra (17). 

Em número elevado na colônia, o cristão-nôvo logra alcançar 
tôdas as posições e exercer todos os tipos de trabalho. Pode-sebus
car as razões dessa maior flexibilidade, na necessidade de coopera
ção e solidariedade num território vasto, exposto aos mais diversos 
perigos, como também a fatôres de ordem cultural. O cristão-nôvo 
rompe as barreiras discriminatórias, o cristão-velho negligencia o cum
primento das ordens da Metrópole e cria-se um mundo que se choca 
continuamente com as imposições do Reino. O cristão-nôvo ascende 
socialmente e pode dedicar-se à vida e ao trabalho que lhe apraz ou 
que as condições locais lhe oferecem. Tentou-se naturalmente fazer 
persistir as instituições lusas e os valores medievais, mas a fôrça dos 
imperativos locais sobrepuja a ação do Tribunal da fé. E na cons
trução da terra, está o cristão-nôvo misturado com o cristão-velho 
e absorvido continuamente pela sociedade nova em cnação. A sua 
persistência na colônia como hereje, até o periodo da Independência 
do Brasil, liga-se a razões de outra ordem (18). 

No Brasil em construção, o cristão-nôvo experimentou, pois, 
todo tipo de atividade: foi desbravador do sertão, lavrador, mecânico, 
mestre de açúcar, feitor, soldado, artesão, peruleiro, até fidalgo, ca
pitão-mor ou capitão das Minas (19). O cristão-nôvo conseguiu 
escapar na vida prática a sua posição de pária e adquirir muitas vê
zes o prestígio do senhor. Informações que temos de contemporâ
neos, como por exemplo do vigário da Sé da Bahia, Manuel Temu
do, nos mostram que cristãos-novos aí residentes Se dedicavam em 

(17). - Grande parte das denuncias que seguem nesse período para 
Lisboa os mencionam como cultivadores do solo, senhores de engenho ou lavra
dores. Contudo, não foi êsse o elemento, principalmente preso pela Inquisição. 

(19). - Mais referências sôbre o assunto, em Anita Novinsky, Cristãos 
Novos na Bahia. No prelo, Ed. Perspectiva, São Paulo, 
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grande parte ao cultivo da terra (20). As pesquisas que realizamos 
confirmam a participação dos cristãos-novos nas mais altas posições 
como nos trabalhos mais humildes. Conseguimos apurar na Bahia, 
entre os anos de 1624 até 1654, cêrca de 20% de cnstãos-novos 
dedicados à agricultura. Recebiam terras em sesmaria, nelas plan
tavam e erguiam vilas. Possuíam latifúndios e numerosas proprie
dades, alcançando posições representativas na vida social e polítIca. 
Eram solicitados para. importantes decisões na Câmara e buscados 
como conselheiros e financistas (21). Tiveram postos na governan
ça e na administração, foram também profissionais e siluples arte
sãos, assim como: procurador da Câmara, vereador, solicitador, ofi
cial, escrivão, juiz ordinário, meirinho, tesoureiro, síndico~ almoxa
rife, profissionais, letrados, médico, advogado, músico (22). Entre a 
classe dominante da colônia e a numerosa massa escrava, estendia
se um grupo quantitativamente pouco representativo de cristãos-no
vos, homens livres sem grandes posses, como sapateiros, alfaiates, 
pequenos lavradores independentes, confeiteiros, lojistas, etc. 

Como exemplo de atividades ligadas à vida administrativa, po
demos citar Diogo Muniz Teles, que participou na construção dos 
trabalhos do cêrco da Bahia em 1638 e que foi juiz órdiriário, Gon
çalo Homem de Almeida, síndico da Câmara da Bahia ououV1dor 
da Capitania do Rio de Janeiro, Antônio Mendes de Oliveira, tesou
reiro das rendas da Corôa e escolhido mais tarde para recolher as 
crenas para o galeão Bigonha, por ter "prestígio e ser de confiança". 
Lembremos ainda Jorge Lopes da Costa que foi procurador da Câ
mara e tesoureiro da Misericórdia, João Peixoto Viegas tesoureiro 
c escrivão das Bulas, Antôno Rodrigues Pôrto, meirinho, Baltazar 
Machado de Faria solicitador da Câmara, Gonçalo FrancIsco almo
tacel, Nicolau Botelho capitão de uma Compànhia e procurador do 
Conselho (23). 

(20). - Relatório de Manuel Themudo. Ainda Mss. em Cad. do Prom. 
de Lxa. nt? 15. ANTI. Diz textualmente: " ... por confessarem a qualidade 
desta região a povoaram em tanta quantidade que @ maior parte dos que a ~a
bitam são judeus . .. "; " ... e muitos são senhores de engenho e de muitas fa
zendas que possuem . .. ". Informação prestada e 5 de maio de 1632, pessoal
mente, nos Estaos, em Lisboa. V. Anita N ovinsky, A Inquisição na Bahia, in 
Revista de Hist6ria, São Paulo, nQ 74 e Cristãos Novos na Bahia, op. cit. 

(21). - Diogo Lopes Ulhoa vem denunciado por Manuel Themudo, co
mo "conselheiro do Governador" e por responder as cartas deI Rei. Cad. 
Prom. Lxa. n'! 15, op. cito 
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A mais alta porcentagem dos cristãos-novos que conseguimos 
identificar na Bahia eram mercadores ou homens de negócios. Mui
tos aqui permaneceram cinco, dez ou mais anos, sendo donos de ter
ras e propriedades. A posição econônnca mais vantajosa era sem 
dúvida a do senhor de engenho que simultâneamente era mercador. 
Como muitas vêzes o cristão-nôvo vem identificado como mercador 
e não como senhor de engenho, não sabemos em que medida essa 
caracterização profissional terá pesado sob o aumento porcentual do 
nosso índice de trabalho mercantil. 31 % dos cristãos-novos eram 
pois mercadores e homens de negócios (24). 

Praticar o comércio na Península Ibérica era tradicionalmente 
causa de desnobilização, e indicava uma classe de status inferior. Os 
mercadores de vara e covado, os lojistas e pequenos comerciantes 
eram considerados "gente vilíssima". O movimento econômico de
sencadeado pelos grandes descobrimentos inaugura também o gran
de comércio exportador, constituindo-se uma alta burguesia, ,com 
grandes fortunas, e que muitas vêzes consegue fazer parte da nobre
za. Na colônia êsse fenômeno foi mais freqüente, afrouxou-se de 
certa forma a rigidez dos quadros valorativos, aumentando a flexi
bilidade na passagem de um status para outro, realidade essa que 
preocupou a classe dirigente portuguêsa. Numerosos profissionais e 
mercadores se tomaram no Brasil parte integrante da anstocracia 
local. 

O número de homens livres, artesãos em geral, caixeiros, va
queiros, feitores, mestres, oficiais mecânicos, pedreiros etc. era como 
já dissemos exígüo. Também os lojistas e os que cultivavam milho, 
arroz, mandioca, exerciam tipo de trabalho incompatível com o status 
nobre e muitas vêzes eram ajudados por seus compatriotas portu
guêses conseguindo alcançar situações melhores. . remos assim uma 
sociedade em criação, que permite ao ponuguês uma mobilidade so
cial, apesar da nitidez com que se distInguia la classe dirigente da 
massa da população. 

Na pesquisa que realizamos sôbre a Bahia, tomando como mos
tragem um período de 30 anos e uma pequena faixa geográfica, iden
tificamos duas centenas e meia de cristãos-novos e definimos as pro
fissões habituais de cêrca de uma centena e meia, o que nos permite 
estabelecer um quadro relativamente preciso das principais ativida
des desses homens (25). 

(24). - lbid. 
(25). - Não incluimos neste trabalho os "religiosos" 
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Distribuição porcentual das profissões de Cristãos-novos. 

ISO = 100%. 

Mercadores e Homens de neg6cio ............ 31 % 
Senhores de Engenho .. ......... ..... ...... 14% 
Funções Administrativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 % 
Artüices em geral ......................... 10% 
Bacharéis, Licenciados, Solicitadores de causas. 8 % 
Militares ................................ 7 % 
Lavradores .............................. 6% 
Pequenos comerciantes (logistas ........... 4% 
Cirurgiões e Boticârios ..................... 4% 
Religiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
Homens do Mar .......................... 2 % 

Numa classificação aproximada e livre podemos resumir: 

36% 
32% 

20% 

12% 

N eg6cios em geral. 
Profissionais (cargos administrativos, bacharéis, 
militares, cirurgiões e religiosos) . 
Trabalhadores ligados diretamente à terra (se
nhores de engenho e lavradores). 
Trabalhadores mais modestos artífices e ho
mens do mar) . 

Como conclusão, podemos dizer, que o mito contra o cristão
nôvo não conseguiu vingaI;' de maneira prática e com sucesso em meio 
a variada população colonial, apesar dos impedimentos que se criou 
ao seu trabalho livre. AqUi. não explodiram ações violentas ou per
seguições sistemáticas contra êles. Razões de ordem prática como 
dissemos, e um espírito voltado para fins econômicos marcaram os 
rumos da sociedade brasileira e enfraqueceram as herdadas formas 
de preconceito. Lembremos aqui as palavras que ouvimos do ilus
tre professor José Honório Rodrigues: 

"a legislação portuguêsa era discriminat6ria, foi o povo que 
a rompeu". 

Condições geográficas e humanas diferentes criaram novas for
mas de ação, donde podemos acrescentar ainda que, o que determi
na o que o homem faz são as circunstâncias e as condições de vida . 

• 
• • 
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INTERVENÇOES . 

Da Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca (UFRJ-Rio de Janeiro. 
Guanabara) . 

Faz diversas considerações sôbre os seguintes problemas: 

1).- Sôbre a discriminação da legislação portuguêsa contra os 
"mouros, negros e judeus". 

Parece-lhe que as posições, quando se trata deSSa que<;tão, sejam 
a dos que procuram justificar a Inquisição, ou os simpatizantes das 
principais vítimas da discriminação, em especial os cristãos-novos, al
gumas vêzes há um leve clima de paixão. Esquecem que, no fundo, 
referem-se apenas às camadas minoriiárías e que disputam os benefí
cios da discriminação na sociedade. De fato, nenhum dos grupos, 
nem pró-Inquisição, nem cristãos-novos, lutaram contra a discrimi
nação que se objetiva fàcilmente na sociedade através da intensifica
ção intensa da escravidão, não só em nome da religtão, mas também 
da cultura e da superioridade racial. E é sabido como os cristãos
novos também partilharam do comércio negreiro e como contrIbuí
ram para o desenvolvimento do tráfico - aliás, desde o período me
dieval - basta ver os centros de castração de eslavos, de que fala 
Maurice Lombard, em Lyon e em outros lugares. 

Portanto, mais do que uma luta contra a discriminação, trata-se 
de luta pela disputa dos frutos da discriminação e do desenvolvi
mento da sociedade e colônias da época. 

2). - Não parece, pois, à brilhante estudiosa da questão dos 
cristãos-novos, que os mitos do hereje, do sangue-puro, da honra, ti
veram origem em uma das disputas dos fmios da discriminação de 
uma sociedade de extremos (basta a base que tinha na escravidão), 
do que propriamente em uma discriminação apenas entre cristãos
velhos e cristãos-novos? Aliás, a tese de Jaime Cortesão sôbre o as
sunto, mostra o cuidado, durante a União Ibérica, da Corôa de Cas
tela em preservar a parte colonial espanhola para os espanhóis; que 
o recente trabalho de Magalhães Godinho sôbre as razôcs da Res
tauração de 1640, nos Ensaios (volume lI) retorça essa tese, sobre
tudo no plano comercial-financeiro, parece-lhe, pois, que isso vem 
contribuir bastante para melhor colocação da questão. 

3). - Na verdade, na disputa dos frutos do trabalho da cole
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vêzes inicialmente como testas-de-ferro e representantes de outros 
grupos), mas também como classe (no caco, a burguesia comercial 
que se desenvolve nessa época) e quantitativamente, é que as discri
minações são afastadas. A êsse aspecto se ligam, portanto, "os pre
juízos de ordem prática" de que fala a Autora, e que .t<llipe IV ten
tou remediar por conveniência de desenvolvimento geral do Impé
rio. Sem êxito, porque, certamente, muito tortes eram amda os in
terêsses e a fôrça dos cristãos-velhos. 

4). - Do mesmo modo funcionava a questão da pureza de 
sangue em Portugal - tanto mais quanto sabemos como eram frau
dadas as proibições, inclusive a entrada na Igreja e nas Qrdens reli
glosas. Mas o mecanismo de contrôle existia e podia ser acionado 
sempre que os privilégios ameaçados o julgassem conveniente. Por 
outro lado, a abertura consentida funcionava como tolerância ou fa
vor, restringindo e obrigando os que se beneficiaram, ao mesmo tem
po que lhes dava uma segurança apenas relativa. Esse era o inte
rêsse da minoria dominante, há longo tempo beneficiária do traba
lho maior da sociedade em geral. Também é claro, quanto mais de
cadente, mais apegada a seus privilégios, era em geral a velha classe 
dos nobres, clérigos e beneficiários da produção metropolitana e co
lonial. 

5). - Confirmando essas observações, nota-se que os decre
tos discriminatórios indicados pela Autora, como o de 1671, refe
rem-se sempre a privilégios. Do mesmo modo, pelo campo de tra
balho a que se dedicavam os cristãos-novos, vê-se que 8~% se en
tregavam a atividades de importância econômica ou político-social no 
regime colonial do Brasil, da época. Apenas 12% são trabalhado
res mais modestos. Todos êles, no fundo, agindo em uma sociedade 
escravocrata e em luta contra a discriminação pràpriamente, mas con
tra o afa~tamento do seu grupo de cristãos-novos no desenvolvimen
to do comércio de escravos, mas só no período colonial, como antes, 
desde os tempos da Idade Média. 

* 
Da Profa. Sônia Aparecida Siqueira (FFLCH-USP. São Paulo). 

Diz que quer em primeiro lugar cumprimentar aUra. Anita 
Novinsky pelo trabalho apresentado ao Simpósio, bem como pela de
dicação com que tem se aplicado ao estUdo dos cri~tãos-novos na 
Península Ibérica, oferecendo valiosas chaves de compreen~ão da 
História do Nôvo Mundo. 

Solicita agora da Autora alguns esclarecimentos sôbre os seguin
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1). - Discorda da existência de uma sociedade peninsular plu
ralista e aberta na Idade Média (nos anos que antecedem a expulsão 
do judeus, conforme afirma a Autora). 

Coexistiam, é verdade, judeus, mouros e cristãos. Quanto ao 
mais, os anos da Reconquista foram anos de uma "cruzada intra-tron
teiras" com raríssimas exceções (e estas na Alta Idade Média). Além 
do mais, a existência de judiarias e mourarias desde o século XII, 
marginalizando judeus e muçulmanos, não lhe parece índice de uma 
sociedade aberta. 

2). - A comunicação afirma textualmente que no século XV 11: 

" . .. estava vedada ao cristão-nôvo qualquer participação na 
sociedade portuguêsa .. , ... 

Não lhe parece possível afirmação tão absoluta. Trouxe em tra
balho seu um arrolamento de profissões exercidas por cristãos-novos 
no Reino e nêle encontra-se, por exemplo: 

Manuel Guerra: parte de cristão-nôvo, meirinho da vila de Tran-
coso; 

Francisco Reis: 1/4 cristão nôvo: boticário; 
Feliciano de Andrada Lanes: cirurgião; 
Marcos Coelho: cristão-nôvo, solicitador das causas, 

E os arte~ãos, e os pequenos comerciantes, não fazem parte da 
sociedade portuguêsa? 

3). - O estreitamento da intolerância, responsável pela difusão 
das exigências de pureza de sangue, não lhe parece que possa ser ex
plicado apenas pela união política peninsular. A explIcação é mais 
ampla: exacerbação do Cristianismo e necessidade de distanciamento 
social parece-lhe ser dois argumentos sociais decisivos oriundos da 
acentuação do clima cultural barrôco no século XVII, 

4), - Discorda de que o Santo Ofício tenha tido uma motiva
ção puramente econômica, O Tribunal punia cristãos-velhos e no'\"Os. 
Provam-no as listas de Autos de Fé. Portanto, não se voltava apenas 
contra a burguesia cristã-nova. Nem são contra os ricos. E a gran
de quantidade de réus arrolados nos Livros de ReceItas dos Presos 
Pobres? 

5). - Lembrava também que o Nôvo Mundo não era o lugar 
de degrêdo do século XVII. Não haviam sido suprimIdos 
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Se a Metrópole não oferecia grandes oportunidades a causa re
side, ao que lhe parece, na estrutura sócio-econôm1ca do tempo. De
pois, há que lembrar que o grande comércio do tempo se tem bases 
extra-metropolitanas (Afri~, Ilhas, Amesterdão), tem pontos de apoio 
na Metrópole, principalmente no Pôrto e em Lisboa (agentes comer
ciais) . 

7). - Concorda em que se buscou, em prIncípio, estruturar no . 
Brasil uma Nova Lusitânia. Discorda que se quisessem transplantar 
valores medievais. Que valores seriam êsses? 

A exacerbação da religiosidade e a associação do político com o 
religioso são valores bem modernos, como modernos toram os agen
tes da colonização no Brasil. 

'" 
Do Prof. Fernando Antônio Novais (FFLCH-USP. São Paulo). 

Pergunta à Autora da comunicação: 
1). - Qual o critério para identificar e mesmo quantificar os 

cristãos-novos? 
Sabe-se das dificuldades de utilização da documentação inqui

sitorial: vide A.-J. Saraiva. 

2). - Não interessaria ao Govêrno metropolitano amenizar a 
ação da Inquisição no Brasil? 

Considere-se, de um lado, o conflito entre a Corôa e a Inquisi
ção, a partir de D. João IV. Cf. A.-J. Saraiva. 

Ligue-se a isso a concorrência econômica colonial. 
3).. - Cristãos-novos senhores de engenho: mobilidade social 

na camada senhorial (vide comunicação do Prof. Edqardo ãOliveira 
França, Engenhos, Colonização e cristãos-novos na Bahia, in "Anais 
do IV Simpósio Nacional dos Professôres Universitários de História", 
pp. 181-242). 

'" 
Do Prof. Carlos Sebe Bom Heihy (FFCL-Taubaté. São Pauto). 

Cumprimentando a Dra. Anita Novinsky pelo excelente traba
lho apresentado, pede alguns esclarecimentos: 

1). - Dado o caráter da colonização brasileira e seus agentes: 
emprêsa comercial portuguêsa (Celso Furtado), não vê como o se



- 244-

Quanto ao,; cristãos-novos que se afidalgaram, gostaria de ter 
exemplos; como conseguiram êles a patente? Por compra ou servJço'! 
Se serviço, onde? Faz essa indagação pOr saber que o Brasil não era 
caminho para o afidalgamento, como o serviço da tndia, 

2). - O enraizamento do cristãos-nôvo na sociedade colonial 
teria sido um fato comprovado pela comunicação? As ongens teriam 
sido apenas o não cumprimento das disposições restritivas VIgentes na 
colônia, ou a menor resi::tência do grupo judaico à assitrulação'! 

3). - Gostaria de pedir ainda um último esclarecimento: qual 
a distinção que a Autora faz de mito e de crença'! 

A seu ver, o mito abrange apenas o plano intelectivo. 
Seria o hereje apenas mito, ou seria algo bem mais concreto e 

que perturbava a vida social? 

• 
Do Prof. Michel Schaff (FFCL-Jacarezinho. Paraná). 

Declara que a Autora da comunicação, no seu entender, não dei
xou bem claro porque os cristãos-novos justamente nessa época vie
ram ao Brasil. Por uma imigração regularizada ou pelo motIvo que 
indica o historiador Teschauer: peste na Europa e em vários países 
os judeus foram declarados culpados dessa calamidade pública. Vie
ram muitos judeus e para submergir na massa da população, aqui fi
cavam cristãos e traduziam o seu sobrenome: Wolf = Lobo, Schwar
zenberg = Negromonte, Bierenbaum = Pereira, Zweig = Ramos, etc . 

• 
Do Prof. José Roberto do Amaral Lapa (FFCL-Marília. são Paulo). 

Declara: 

1). - Que a esquematização da sociedade portuguêsa do sé
culo XVII exclusivamente em têrmos de cristãos-velhos e cristãos
novos parece-lhe um pouco forçada. Haveria, por exemplo, no caso 
de Portugal, 
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tência de uma economia de mercado. Ainda, ligada a es~a colocação, 
uma indagação: tendo em conta a incidência de cristãos-novos nos 
altos escalões da burguesia comercial e nos quadros admÍnistratlvos 
oficiais, em nível de decisão, essa presénça não viria contnbwr para 
facilitar a admissão dos demais cristãos-novos no trabalho"! O qua
dro que a Autora insere na comunicação o leva a essa mdagação. 

3). - Na mesma linha das teses de Jean Paul Sartre e Antô
nio José Saraiva diz que poderíamos visualizar a lnquis!ção também 
como fomentadora de heresias? A contradição aparente desta colo
cação desaparece diante da realidade histórica. Assim, para esca
motear e escamotear-se à ideologia repressiva policial do Santo O~í
cio, a sua fantasmagoria enfim, a sociedade se mobilizava. A me
lhor prova é o saldo apurado pelo próprio tribunal, isto é, uma si
tuação generalizada de contestações na vida individual, fanuliar e co
munal. Dessa maneira, como a Inquisição combatia a heresia a he
resia se punha como a outra verdade, gerada pela própria Inquisição. 

* 
* * 

REPLICA DA PROFESSORA CELIA FREIRE D'AQUINO FON
SECA A RESPOSTA DA PROFESSORA ANITA NOVlNSKY. 

Disse que: 

1). - Não se trata propriamente do problema do mecanismo 
de discriminação, mas da colocação do cristão-nôvo na posição, por 
exemplo, quase de uma vítima maior, como a de um escravo, com 
o que não concorda. 

2). - Essa divisão em dois grupos, cristãos-velhos e cristãos
novos, de que fala a Autora da comunicação, não elimina o fato de 
que os dois grupos sobretudo lutavam pelos frutos da discriminação 
maior existente na sociedade (sociedade escravocrata). 

Longe dela defender a Inquisição; diz apenas que os dois gru
pos tinham em comum a questão da apropriação dos frutos do tra
balho coletivo (de uma sociedade baseada no trabalho escravo). ~' 
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RESPOSTAS DA PROFESSORA ANITA NOVINSKY (*). 

À Prof~ Célia Freire d'Aquino Fonseca. 

Diz a Prof~ Anita Novinsky: 

Inicia a Prof. a Célia Freire suas numerosas intervenções, afir
mando que, quando se trata da questão dos que procuram justifi
car a Inquisição ou dos que com ela simpatizam, há sempre um leve 
c[ma de paixão. Parece que neste caso a ilustre professôra não con
seguiu colocar-se fora do conceito crítico que ela propria emite e, 
na sua paixão - com a qual simpatiza plenamente, - de apelar 
para os infortúnios dos homens negros, colocou os cristãos-novos 
todos numa mesma panela. Isso é grave, tratando-se de uma his
toriadora, que, certamente não desconhece o perigo das generaliza
ções e o quanto essas mesmas generalizações foram responsáveis 
pela maior parte dos conceitos herdados pela nossa cultura ocidental. 
Conhecesse a Profa. Célia a história dos cristãos-novos na Penín
sula Ibérica e no Brasil, saberia que grande parte desses portuguê
ses eram extremamentes pob~es, simp'es artezãos, muitos dos quais 
chegaram à mesa inquisitorial apenas com a roupa do corpo. (Ve
ja o grupo dos sapateiros de Arrayolos, e o soldado da Bahia, Gas
par Gomes, queimado pela Inquisição em Lisboa, em "Cristãos-Novos 
na Bahia" de sua autoria). A indentificação dos homens de ne
gócio com os cristãos-novos nos séculos XVII e XVITI levou a uma 
generalização e consolidação de um conceito discriminatório, oriun
do em grande parte da luta de duas burguesias em ascenção, a cris
tã e a judaica. Sste preconceito é semelhante ao que vigorava na Eu
ropa e América Espanhola, de que todos os portuguêses eram ju
deus. Que grande parte de cristãos-novos miseráveis (os dados es
tatísticos que até hoje possuimos - são da Bahia durante a época 
de nosso estudo - mas em geral, mostram que eram muito mais 
numerosos os artezãos e simples trabalhadores do que mercadores 
e homens de negócios) "disputassem" os benefícios da discrimina
ção, lhe parece bastante irônico. Isso não quer dizer - e é o que 
pensa - que a Inquisição não vizasse principalmente os bens 
dos ricos homens de negócios ... Quanto ao fato de nenhum dos 
grupos, nem pró-Inquisição, nem os cristãos-novos lutarem contra 
a discriminação expressa na escravidão, é claro que se trata de ho
mens reivindicando o que lhes falta - e era diferente o que lhes 
faltava do que ao escravo negro. Igualdade e liberdade não se defi
nem apenas por uma única realidade, a escravatura. Ha diversas 
formas de escravidão, - física e mental, e a luta contra elas é 

(*). - Respostas enviadas à Redação, posteriormente (de acôrdo com 
o § 39 do artigo 7 do Regulamento do Simpósio); incluive resposta à réplica da 
Profa. 
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sempre válida. Queria também lembrar à Professora que era cris
tão-novo Bartolomeu de las Casas. 

Não compreende também a razão da Professôra levantar 
aqui uma questão que de forma alguma diz respeito a sua comu
nicação . Não entrou em considerações sôbre o fenômeno da es
cravidão nem sôbre a camada que usufruia os bens dessa situação 
(e aconselha a Professôra que faça uma comunicação a respei
to) - apenas constata um fato, uma realidade e as consequên
cias desta mostrando, com o apôio de documentos, de que a legisla
ção portuguêsa, baseando-se nos estatutos de puresa de sangue, não 
dava livre acesso de trabalho a todos cidadãos portuguêses. Não 
vê porque a existência de um fenômeno discriminatório contra uma 
determ:nada qualidade de homens elimine a possibilidade de haver 
outros tipos de discriminação. Tôda nossa sociedade ocidental está 
construída na base dêsses preconceitos, e o fato de muitos serem 
"homens brancos" não quer dizer que fôssem homens, nem 
sofressem. 

Os cristãos-novos não eram super-homens, nem homens abstratos, 
eram produto da cultura ibérica, igua'mente como o restante da po
pulação, e funcionavam dentro da engrenagem política e econômica 
da época. 

2 - o mito do hereje, do sangue puro, originou-se sem dú
vida da luta da burguesia cristã-velha contra a burguesia cristã-nova 
( conversos), basta ver-se que os primeiros que eliminaram os cris
tãos-novos de seus quadros e adotaram os estatutos de pureza de 
sague foram as corporações, foram as cidades, e foram os burgueses, e 
somente em último lugar as ordens religiosas. Isso não exclui como 
já respondeu na pergunta n.o 1, que a discriminação tivesse, por 
razões que não cabem serem aqui tratadas, revertido em prejuízo para 
a sociedade em geral. Parece-lhe óbvio que a luta se tenha travado 
num plano social, - disto difere de grande parte dos historiado
res - e que cada grupo tivesse o interêsse de preservar a maior par
te do bolo. 

3 - e 4 - Essas questões a própria Professôra perguntou c 
respondeu. 

5 - Os decretos discriminatórios referiam-se a privilégios, sim, 
no sentido que o ingresso nas Universidades,· corporações, ordens 
religiosas, cargos públicos, eram reservados somente aos privl1egia
dos, aos puros de sangue. Examine a Profa. 
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seu trabalho diz respeito somente a Bahia, a uma pequena faixa, 
a um certo número de anos e sob determinadas circunstâncias. Ao 
processo desenvolvido pela emprêsa de colonização, o cristão-novo 
funcionou como uma peça da máquina. 

Fazem parte de uma engrenagem. A luta dos cristãos-novos 
não foi - e aí está a contradição do muito do que a Professôra afirma 
- contra o afastamento do grupo cristão-novo do comércio de escra
vos, pois o comércio era pràticamente a única atividade que lhes 
foi facultada (Vide página 233, parágrafo 1.0), de sua comunicação). 

E ainda sôbre os judeus e o comércio de escravos na Idade Mé
dia, recomenda à Professôra o trabalho de S. Assaf, Slavery and the 
Slave - Trade among the lews in the Middle Ages" in Zion, 4, 
1938-9, pág. 91 e segs. e 1940, pg. 271 e segs. Jerusalem), onde o 
autor mostra que na Idade Média não há evidência do tráfico por 
parte de judeus na Espanha. 

* 
À Profa . Sônia Aparecida Siqueira 

1 - Quando se referiu à sociedade pluralista e aberta, fo
calizou princ:palmente o problema da relação entre cristãos e ju
deus no tempo da conhecida "Espanha das Tres Religiões". Disse
"anos que antecederam a expulsão dos judeus", querendo dizer 
que, nos séculos XIII e XIV, na Espanha e Portugal, ainda. viviam 
cristãos e judeus em íntimo contacto, o que não acontecia nos países 
da Europa de além - Pirineus. Autores tem dado demasiado ênfase 
aos antagonismos entre cristãos e judeus, quando as pesquisas tem 
revelado que, apesar de eventuais explosões, mais, a seu ver re
sultantes de rivalidades de grupos do que de diversidade religiosa, os 
judeus viviam em suas "judarias" como um grupo livre e indepen
dente e em têrmos de coexistência amigável com os grupos culturais 
distintos. :B importante notar que as Judar:as portuguêsas ou aljamas 
espanholas não tinham caráter degradante que assumiram os guetos 
nos tempos mais modernos na Europa. Judeus podiam praticar li
vremente sua reLgião, suas liberdades eram confirmadas pelas "car
tas forais", e seu confinamento num determinado bairro, que na 
Península Ibérica ficava em geral na melhor zona da cidade, respon·· 
dia às suas próprias necessidades cu'turais e religiosas. A Corôa ga
rantia-lhes a segurança necessária para poderem seguir sua religião 
e seus costumes, e êles o faziam como testemunham diversos autores 
que escreveram sôbre o assunto, (I. Baer, The lews in Christian Spain), 
sem o menor constrang'mento, mostrando mesmo, aos seus visinhos, 
as peculiaridades de sua cultura. Judeus visitavam seus amigos cris
tãos nos dias de festas dêstes e cristãos visitavam os judeus na épo
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exemplo significativo temos uma lei de D. João I regularizando os 
casamentos mixtos, fato inimaginável em outros países europeus da 
época. A influência recíproca entre a sociedade cristã e judaica na 
Idade Média, na Península Ibérica, foi extremamente original, deI
xando marcas profundas em ambas as culturas até os dias de hoje, 
- a cristã e a judaica, - e preparando o caminho para um desen
lace talvez único na história judaica: a conversão em massa dos ju
deus ao catolicismo. Os judeus tinham a liberdade de serem diferentes 
e de viverem diferentemente, e como diz o prof. SaIo W. Baron, o si
nal de alarme começa, ao contrário, quando caem as barreiras das 
Judarias e quando os judeus são obrigados a serem "iguais" à po
pulação cristã e a seguir os costumes destas. :e aí que os judeus 
começam a ser apontados como um "Estado dentro do Estado". 
A separação dos judeus em bairros proprios na Espanha e Portugal 
nunca assumiu aspecto degradante e deve ser vista diferentemente do 
que aconteceu em outros países, mais como um respeito pelas diferenças 
e crenças dos outros. As leis existentes então, que proibiam aos ju
deus sairem das Judarias em "ertos dias e horas, assim como a obri
gação de usarem sinais nas suas vestimentas para humilhá-lhos pe
rante os cristãos, esta instituida por Incêncio 111, não foram, co
mo sabemos, obedecidas em Portugal. A Judaria não marginalizava 
os judeus, e como prova disso tempos a sua ativa participação em 
tôdas as profissões e nos mais diversos cargos políticos e adminis
trativos. 

Um exemplo que mostra bem a inexistência de antagonismo c 
desconfiança é o fato de que em tempos de D. Dinis, o cargo de 
a 1 moxarife-mor (espécie de ministro das finanças de hoje) coincida com 
o da Arrabi-mor da Comuna dos Judeus. Temos então o mais im
portante elemento da vida judaica ortodoxa ocupando um dos mais 
importantes cargos no Govêmo. Não quer dizer que não havia um 
clima de animosidade entre os e~ementos do clero e os judeus, mas 
na prática não surtiram efeitos violentos em Portugal até fins do 
século XV. Uma sociedade que permite manter íntima relação en
tre cristãos e judeus, o acesso dêstes a tooas as camadas superiores 
da sociedade, apesar de ser tratar de uma sociedade ideologicamente 
discriminatória, não pode ser considerada uma sociedade fechada. 

2 Disse que "estava vedada ao cristão-novo qualquer 
participação na sociedade portuguêsa ... " mas não disse que 
"não faziam parte dessa sociedade". Ao contrário, procurou mos
trar que a legislação era discriminatória, mas na prática era utiliza
da para servir a determinados fins, sendo completamente contor
nada quando as necessidades assim o exigissem. Mostrou ainda 
que a realidade brasileira, "apesar" 
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guêsa e eram bastante numerosos, mas suas forças rivais da bur
guesia cristã eram muito menos temidas do que as da alta burguesia 
comercial e financeira, que entrava ainda no jôgo político competi
tivo direto com os detentores do poder. 

3 - Não disse também em sua comunicação que a ''união 
política peninsular foi a causa do estreitamento da tolerância", nem 
que foi responsável pela difusão das exigências de puresa de sangue. 
Apenas 'constatou o aumento, a intensificação da severidade da 
aplicação dos estatutos de puresa. A explicação dêsse fenômeno não 
foi também intenção da presente comunicação, e o abordou em 
outro trabalho. (Cristãos Novos na Bahia, São Pau'o, 1972). Cer
tamente, não pode, a seu ver, colocar o problema do aumen
to da dIscriminação na Península Ibérica em têrmos de "exacerba
ção do cristianismo" ou "necessidade" de distanciamento social, fa
tores oriundos da acentuação do clima cultural barroco no século 
XVII" . Inverteria as proposlçoes, e diria, ao contrário que 
a intolerância no século XVII e a intensificação do estatuto de pu
resa, podem ser explicados, assim como a acentuação do clima cul
tural barroco, como conseqüências de uma situação política e econô
mica que se agravara neste século. 

4 - Quanto ao problema da "motivação do Tribunal", uma 
resposta completa exigiria um espaço muito mais amplo.- do que 
aquêle que dispõe. A resposta também não pode ser dada em têrmos de 
"puramente" - e nunca usou esta palavra em seus trabalhos, 
- pois nenhum fenômeno histórico pode ser explicado como "pu
ramente econômico" ou "puramente religioso". As fôrças sociais 
se entrecruzam, muitas vêzes em labirintos indistinguíveis. O Tri
bunal punia cristãos-novos e cristãos-velhos, concorda. Mas é pre
ciso ver no seu desenvolvimento funcional quais os elementos, a 
longo prazo, que ocuparam a burocracia inquisitorial. O fato de 
haver entre os presos cristãos-velhos e pobres não invalida a tese 
daqueles que consideram a Inquisição uma instituição movida por 
interêsses políticos e materiais. Também crê que, apesar de tôda 
técnica processual, levar o réu a uma situação de culpa, muitos ele
mentos constituintes da instituição acreditavam piamente que ser
viam a Deus. Uma necessidade concreta, que neste caso eram os 
confiscos, e como sabemos a Inquisição vivia financeiramente dos 
confiscos, leva também a convicções reais, e muitas vêzes acredita 
naquilo que quer que exista. Os Inquisidores precisavam dos 
autos da fé, onde desfilavam ricos e pobres, blasfemos, bígamos, 
feiticeiros e judaisantes, para provar a si mesmos e à sociedade to
da, a validade de suas idéias. 

5 - Não disse no texto apresentado que o Novo Mundo 
era o lugar de degredo no século XVII", mas: "o 
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lugar de desterro, do exilio do século XVI, já se tomara a Terra 
da Promissão". Foi pois um engano de leitura da Professôra Sônia. 

6 - A presente comunicação procurou destacar a dicotomia 
entre a legislação teórica e sua aplicação prática. Disse textuai
mente: "avida dos que pertenciam à facção cristã-nova tomara
se cada vez mais difícil, e a medida que cresce a burguesia comer
cial e financeira fecham-se mais as oportunidades de trabalho". 
Também não analisou as causas profundas da Metrópole em não ofe
recer grandes oportunidades. Mostrou apenas a existência de uma 
discriminação legal, que se aplicava pràticamente a tôdas as profis
sões e acentuou que "os Bispos quizeram excluí-los completamente da 
atividade mercantil, porém como êsse projeto era impraticável ... " 
onde está implícito que o comércio continuou a ser praticado pe
los cristãos-novos e que agentes importantes dessa atividade eram 
cristãos-novos. Não disse em nenhuma passagem do trabalho 
que não havia cristão-novos na Universidade, nas Ordens Religio
sos, ou ocupando posições oficiais, mostrou apenas que, vedan
do-se aos mouros, negros e judeus e aos seus descendentes através 
da legislação, a participação na sociedade, "cortava-se as possibi
lidades de trabalho a uma larga faixa da população portuguêsa", 
mas não dissemos tôdas. E, como diz o título da Comunicação 
procurou mostrar as "Respostas da Realidade Brasileira" e a 
originalidade desta. (Veja Cristãos-novos. na Bahia, de sua autoria, 
sôbre a originalidade da sociedade brasileira) . 

7 - Quando disse "valores medievais", disse ''tentou-se natu
ralmente fazer persistir as instituições lusas e os valores medievais", 
e quís referir-se à transplantação para a colônia, dos moldes de 
origens feudais, quando a nobreza e o clero eram donos de todos os 
privilégios. Apesar da região brasileira ter reduzido, como disse tex
tualmente "um quadro extremamente original", foi sob a égide da dis
criminação, do preconceito e do privilégio que nasceu o Novo Mun
do. Pois, como se sabe, somente o branco, o rico, o fidalgo podia 
ser donatário, somente o branco e rico podia ter o privilégio de re
ceber terras em sesmárias e somente o branco e o rico podiam erguer 
engenhos, porque para possuí-los era preciso, antes de tudo, possuir 
o cabedal. 

Valores medievais são também os padrões de comportamento 
que se queria impor à população portuguêsa, o espírito de autori
dade, as "manias" de nobresa, a aversão ao trabalho manual etc. 
etc. e aos quais os portuguêses nos trópicos souberam muitas vê
zes, tão magnificamente resistir . 

• 
Ao Prof. Fernando Novais. 

1 - Realmente, concorda plenamente com o prof. Sarai
va quanto à dificu~dade 
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E o ponto de partida fundamental é identificar e quantificar os cris
tãos-novos, como frisa o prof. Novais. O seu ponto de partida 
foi o Arquivo do Santo Ofício da Inquisição, mas de forma algu
ma lhe foi suficiente. Serviu-lhe apenas para abrir o caminho às 
investigações posteriores. A maioria dos cristãos-novos brasileiros 
não foram processados, mas apenas denunciados. E uma parte nu
mericamente, nem denunciada. Uma grande quantidade, sim, ficou 
anotada nos registros secretos do Santo Ofício. Somente possuindo 
o nome dêsses brasileiros pode-se tentar um trabalho científico 
sôbre os cristãos-novos no Brasil. A quantificação que alcançou 
somente diz respeito a determinadas regiões, e abrangendo apenas 
um certo número de anos. Os resultados a que chegou estão cer
tamente bem abaixo do número de cristãos-novos que cá viviam, 
porém êsse número cria significado se tivermos presente o fato de 
que dizem respeito a uma parte extremamente ativa e dinâmica da 
população. Além do mais, deve-se ter em conta que a documenta
ção é proveniente de fontes oficiais, de uma instituição que tinha 
de justificar sua existência com a existência dos herejes, e que por
tanto deve ser utilizada com muito cuidado, I pois como diz Saraiva, 
refletia a opinião que os próprios inquisidores queriam que existis-
se. 

2 - Não acredita que o Govêmo metropolitano quizesse 
amenizar a ação da Inquisição no Brasil. Cartas trocadas entre a 
Corôa e os Inquisidores mostram a unanimidade de opiniões quanto 
a necessidade do Tribunal da Inquisição no Brasil. Principalmente 
durante o período dos Filipes, a Inquisição ligada aos Habsbur
go, somente poderia querer prejudicar econômicamente Portugal, 
confiscando e perseguindo os cristãos-novos no Brasil, pois era com 
açúcar brasileiro que se pagavam as armas e munições necessárias 
para se continuar a guerra contra Castela. A razão da não existên
cia de um Tribunal no Brasil, e da ação inquisitorial no século 
XVII ter sido re'ativamente fraca, em confrônto com a América 
Espanhola, se ligam as razões de outra ordem e que exporá em 
outro trabalho. D. João IV, apesar de ter, a conselho de Vieira, 
golpeado a Inquisição, foi fraco demais para impor alguma modifi
cação da atividade inquisitorial no Brasil. Quanto à concorrência 
econômica colonial, sabe-se que foi a Inquisição em Lima que per
seguiu o maior número de portuguêses na América e que os ban
deirantes estavam entregues a justiça inquisitorial e não aos tribu
nais comuns. 

3 - Não há dúvida que houve mobilidade social na colônia. 
Simples homens de '''ida e vinda", 
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cil, pois títulos de fidalguia compravam-se em quantidade, ou prestan
do serviços ou pagando. Os próprios Visitadores da Inquisição re
cebiam do Santo Ofício dinheiro, como se sabe, para dar títulos de 
" fami'iar", o que naquele tempo significava enorme prestígio. 

* 
Ao Prof. Carlos Sebe Bom Meihy. 

Disse "posição" de relevo e não "condições de· vida" "se
melhante a do fidalgo". Semelhante no sentido do prestígio, de 
pos:ção, não de meios de vida. Também não usou a palavra 
"aristocracia" no setido de sangue, mas de grupo dirigente da so
ciedade, do grupo do poder. 

O título de "fidalgo", os cristãos-novos recebiam do mesmo mo
do que os demais portuguêses, por patente, comprado ou por servi
ços prestados. Serviços de todos os tipos. 

2 - O exame das genealogias dos cristãos-novos brasileiros 
mostra êsse enralzamento. Também as próprias idéias emitidas 
entre os cristãos-novos, como pode se ler na Nota 16 da presente 
Comunicação. As razões dêsse enraizamento são complexas e nu
merosas, sendo que somente podem ser entendidas se analizadas den
tro de um complexo amplo ibérico e que remonta às relações cul
turais entre cristãos e judeus antes da conversão forçada, acrescen
tadas das situações econômicas e reais locais. 

3 - Quanto a distinção entre Mito e Crença, seria imposslvel 
definí-Io nestas lnhas. Fique porém bem claro que o fato do here
je ser um mito, não lhe tira a validade concreta. As condIções cria
am o hereje, ou melhor, o cristão-novo é considerado um hereje, 
portanto o mito (que também é real) criou o hereje. (Veja Cris
tãos-Novos na Bahia, de sua autoria). Quanto a "pertubar" a vi
da sacia 1, depende do que o senhor professor entende por "pertu
bar". Seria a crítica a uma Instituição de fôrça e de repressão, "per
turbar"? 

* 
Ao Prof. Michel Schalf . 

A razão dos cristãos-novos terem vindo para o Brasil não foi 
objeto da presente comunicação. Os cristãos-novos vieram para o 
Brasil initerruptamente durante os 3 séculos coloniais. Não conhe
ce também o trabalho citado de autoria do historiador Teshauer. 
Os nomes que cita são nomes de origem alemã que foram traduzi
dos no Brasil. Enquanto que os portuguêses já vinham do Reino 
com seus nomes. Nada tem a ver a imigração de origem da Eu
ropa centro-oriental com a imigração sefardita da Península Ibé
rica. Recomendo ao Senhor Prof. a leitura do livro de A. Wiznit
zer, Os Judeus no Brasil Colonial. 

* 
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Ao Prof. J. Roberto do A maral Lapa. 
P.) . 

Quanto se propôs a dividir a sociedade portuguêsa no 
século XVII em têrmos de cristãos-velhos e cristãos-novos referia-se 
à sociedade livre e não escrava. Havia certamente no Brasil cris
tãos-novos mulatos, e êstes tinham de frizar sua origem quan
do chamados à Mesa Inquisitorial. Mas a sua importância para 
seu presente estudo é mínima. A Inquisição não se preocupa com 
êles. 

É obvio que o estudo que fez abrange na sua grande maioria o da 
camada branca da população. 

2 - Não se referiu à "falta de oportunidade de trabalho" 
nem a fundamentos no simples crescimento da burguesia comerci
al. Disse sim, que a legislação discriminatória "cortava as pos
sibilidades de trabalho a uma larga faixa da população portuguêsa". 
Na comunicação apresentada está a resposta à sua questão, pois 
mostrou exatamente que "o mito contra o cristão-novo não con
seguiu vingar de maneira prática e com sucesso em meio à variada 
população colonial, apesar dos impedimentos que se criou ao traba
lho livre, "isto é, apesar de tooas as tentativas que se fez para cor
tar aos cristãos-novos suas possibilidades de desenvolvimento. 

3 - Concorda plenamente com a formulação da questão 3 
pelo prof. Lapa. Expressa exatamente sua tese de que combaten
do os cristãos-novos a Inquisição "fez cristãos-novos". 



o ESCRAVO E O DIREITO. 
(Breve abordagem histórico-jurídica) (*). 

JOLIO DE FREITAS BRANDÃO 
do Instituto de Ciências Humanas da Universidade 

Católica de Salvador (Da). 

AS MOTlVAÇOES. 

o presente trabalho tem como objetivo dar um enfoque jurídI
co ao problema da escravidão. E' um capítulo complementar às pes
quisas históriográficas coordenadas pela Profa. Ora. Kátia M. de 
Queirós Mattoso e que envolvem uma investigação quantitativa sô
bre a mão-de-obra cativa na Bahia na conjuntura compreendida en
tre 1750 e 1850. 

De maneira que os aspectos de direito abordados não esvaziam 
a matéria. Pelo contrário, foram buscados a partir das problemá
ticas sugeridas pelo aludido trabalho quantitativo. 

Por fim nos resta um agradecimento sincero a Profa. Kátia por 
essa oportunidade de fuga à rotina em nossas pretensas atividades 
de Historiador. 

1. - INTRODUÇAO. 

A expan~ão européia do século XVI suscitou uma reformula
ção dos esquemas jurídico-teológicos vigentes a fim de responder 
às novas circunstâncias impostas por realidades até então inéditas. 
Como todo empreendimento humano, a conquista e a colonização 
do Nôvo Mundo estavam vinculadas a um pensamento que justifi
cava os feitos dos seus personagens realizadores. Assim Hemán Cor
tez afirmava estar "pugnando pela fé" (1) na destruição das lndias 

(*). - Comunicação apresentada na 6\\ sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 9 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1 ). - Cf. Zavala (Silvio), VI Defensa de Los Derechos dei H ombre 
en la America Latina (siglos XVI-XVIII), 
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Ocidentais. D. João IH considerando o "serviço de Deus" (2) dôa 
capitanias nos anos 30 do século XVI. Não há dúvidas, pois, quanto 
à existência de uma ideologia - ou mais coerente com á. época, de 
uma mística que juntamente com as motivações materiais, informava 
a própria razão de ser do empreendimento colonial. 

A objetividade do presente trabalho exige tão-sõmente a fixa
ção dos diferentes títulos que justificaram a adoção da escravidão 
como um instituto jurídico no Brasil colônia d~ Portugá.l. Não sig
nifica o silêncio sistemático àcêrca das grandes correntes ideológicas 
de um tempo em que os 

"problemas humanos são enfocados preferentemente sob Q 

ponto de vista da consciência" (3). 

Na verdade, veremos tais correntes evidenciadas na prática atra
vés da existência de todo um corpo legislativo a institucionalizar o 
cativeiro estabelecendo um modu$ vivendi próprio para os escravos . 

• • • 
2. - JUSTIFICATIVAS PARA A ADOÇA0 DO CAflVElRO. 

A escravidão como uma instituição de direito entre os ibêricos 
teve os seus móveis doutrinais explicados de forma variada. Circuns
tâncias de ordem política, econômica e religiosa, em constante mu
tação, assim impunham. 

• 
2.1. - A represália. 

Em um primeiro momento mouros e sarracenos foram escravi
zados a título de represália à igual tratamento dIspensado aos prisio
neiros cristãos sob o domínio dos muçulmanos. O fanatismo reli
gioso acionado por ambas as civilizações em choque, criou a mística 
da guerra santa - o que vá.le dizer da guerra justa da quá.l o cati
veiro seria uma conseqüência lógica e naturá.l. 

Do ponto de vista econômico significava a implantação de um 
regime de relações desiguá.litárias na produção no qual os donos dos 
fatôres produtivos estendiam os seus domínios sôbre a mão-de-obra. 

(2). - Cf. Carta de Doação da Capitania . .• in Silva (I. Accioli), "Me
mórias Históricas e Políticas da Província da Bahia", annotador Braz do Ama
ral, Bahia, 1919, p. 203. 

(3). - Zavala (S.), 
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2.2. - O resgate. 

Num segundo momento novos títulos procuraram justificar a 
escravidão. A expansão Atlântica de Portugal no decorrer dos sé
culos XIV, XV e XVI incorporou uma grande fôrça produtiva a sua 
economia carente de braços para o trabalho. No ano do descobri
mento do Brasil os escravos constituiam a décima parte dos habi
tantesde Lisboa (4). Vinham das lndias, do Extremo Oriente e da 
África. 

A viabilidade da emprêsa colonial em terras do Nôvo Mundo 
aumentou a demanda de gente para o trabalho. O continente negro 
passou, então, a suprir essa carência (5). O fundamento agora ar
güído seria o do resgate, ou seja, a defesa dos africanos da morte 
certa ou do cativeiro decorrentes das guerras Íntertribais. Dêste mo
do os europeus estariam desempenhando uma tarefa humamtária ao 
impedir que um mal maior sucedesse com os infelizes neóhtos. 

* 
2 .. 3. - O determinismo racial. 

O determinismo racial vem de tal modo ligado à justificativa an
terior que se torna quase impossível fazer uma distinção precisa en
tre ambas. Só em um trabalho de história de mentalidades dessa 
conjuntura poderia melhor definir o problema. Mas o fato é que 
o preconceito racial - a ver no negro um ser talhado para o cati
veiro serviu de pretexto para a prática em questão (6). 

Correntes de diferentes matizes teológicas vieram ao encôntro 
dêsse entendimento, partindo da concepção segundo a qual a Igreja 
e os cristãos possuiam uma jurisdição sôbre todos os povos. Alguns 
defendiam o cativeiro para os africanos como a única forma de cate
quizá-los ou civilizá-los. Tomava-se, assim, necessário, uma contin
gência natural aos próprios negros (7). Outros teólogos e líderes 
religiosos davam um outro enfoque ao problema. Os det"ensores des
sa corrente viam na importação de mão-de-obra atncana o único 

(4). - Cf. Chaunu (P.) in L'Expansion Européenne. Du Xllle au XVe 
siéc/es. Paris, PUF. 1969 (Col. Nouvelle Clio, nQ 26) . 

(5). - Cf. Simonsen (Roberto) in História Econ6mica do Brasil. p. 
135, calcula em 3.300.000 "cabeças, como o máximo" de escravos importados 
da Africa e assim distribuídos: século XVII - açúcar - 350.000; século 
XVIII e XIX: açúcar - 1.000.000, mineração - 600.000, café - 250.000, 
outros misteres - 1. 1000 . 000 . 

(6). - Em documentação oficial, nas Ordens Régias, v. g., freqüente
mente encontra-se a expressão "essa raça cativa". 

(7). - Um 
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modo de evitar a e~cravidão vermelha (8). Na realidade, porém, tô
das essas elocubrações intelectuais se chocavam com uma prática 
aviltante. Comolidou-se um comércio sistemático e mtensivo entre 
os comerciantes, traficantes e até o poder público (9) e chefes po
tentados nativos radicados na Costa d' Africa. O negro era uma mer
cadoria como outra qualquer. Tinha uma legislação fiscal específica 
e a sua comercialização chegou a ser monopólio exclusivo da Co
rôa. Nestas circunstâncias compreende-se a real dimensão do sig
nificado das palavras do vice-rei do Brasil, Vasco Fernandes Cézar 
de Menezes em carta dirigida ao secretário de Estado do rei de Por
tugal, a 17 de julho de 1728: 

"há mais de dous mezes que aqui não entrão embarcaçõns da 
Costa da Mina. E é verdade que a confuzão e guerra que há entre 
os Reys Dahomé, Locomi e Acambu impossibilitãm acompra ou 
resgate" (10). 

• 
2.4. - Partus sequitur ventrem. 

Finalmente aos princípios acima definidos deve-se somar o prin
cípio da perpetuidade e hereditariedade da escravidão - partus se
quitur ventrem. Tôda descendência de mulher escrava, mesmo na 
hipótese de o pai ser livre, seria afetada. Tal entendimento vem ra
tificado nos têrmos do Aviso de 16 de janeiro de 177 3 segundo o 
qual os indivíduos nascidos nestas circunstâncias seriam escravos in
dependentemente da côr que tivessem (11) . 

• 
• • 

3. O ESCRAVO E O DIREITO NO BRASIL. 

3 . 1 . O Direito Português impôsto ao Brasil, por fôrça da 
circunstância colonial, buscava as suas fontes de revelação na lei, 

(8). - O Pe. Bartholomé de Las Casas, 14-15, na América Espanhola e 
o Pe. Antônio, Vieira no Brasil foram dos mais eloqüentes na sugestão desta 
viabilidade. 

(9). - Os "Reis de Dahome, Iacomã e Acambu" tinham na exportação 
de negros cativos sua principal fonte econômica, cf. Cartas Régias. 

(lO). - Cf. no Arq. Público do Estado da Bahia, Secção História, as 
Cartas Régias, vol. 23, doc. 48. 

(11). - Tal princípio decorria da aplicação do Direito Romano, Dig. 
20,1, fr. 16,4, in fine; Paulo, D. 20,1, 
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nos usos e costumes, na jurisprudência dos tribunais e na doutrina. 
Insistiremos com maior ênfase na análise da lei como fonte emana
dora de direito. Impossibilitados de ter acesso imediato às demais 
fontes passaremos por alto na abordagem das mesmas. 

As leis que nos regiam até o início do século XX podem ser 
classificadas em três grupos. As leis codificadas, as leis extravagan
tes e as leis subsidiárias. 

3. 1 . 1. - As Ordenações, em número de três, foram os pri
meiros códigos legislativos de Portugal. D. Afonso V, em 1446, O. 
Manuel, em 1521, e D. Filipe 11, em 1603, foram os compiladores 
das leis gerais que deveriam reger as relações sociais em todo o Rei
no. Enunciadas na primeira pessoa do plural, coerentes com a Re
volução dos Aviz de 1383, continham a sistemática das leis vigentes. 

3. 1 .2. - Num segundo lugar estavam as Leis Extravagantes. 
Legisladas depois das Ordenações, constavam de leis prõpriamente 
ditas, cartas de lei, cartas patentes, regimentos, alvarás, etc. cujo âm
bito de atuação estaria restrito à colônia. Constituiam normas com
plementares aos princípios constitucIOnaIs enunCIadas nas Urdena
ções do Reino. 

3 . 1 . 3. - O Antigo Direito Romano funcionava subsidiària
mente informando sôbre os casos omissos na aplicação do direito, 
conforme estipulava a própria herança clássica assImIlada pelos ibé
ricos. 

3. 1 .4.. - O advento da emancipação nominal do País não 
provocou de imediato uma substancial mudança no ordenamento jU
rídico então em vigor. A Assembléia Constituinte convocada em 
1824 impossibilitada de realizar a sua tarefa específica ratificou em 
bloco a vigência dos institutos contidos nas Ordenações Filipinas. 
De modo que o direito colonial referente aos escravos continuou va
lendo até o 13 de maio de 1888 . 

• 
3.2. - O ESCRAVO E AS LEIS POSITIVAS. 

3 .2 . 1. - O direito constitucional. 

As Ordenações Filipinas tratavam da espécie com a seguinte 
enunciação legal 

"Quando os que compram escravos ou bestas os poderão 
enjeitar por doenças ou manqueiras" (12). 

(12). - Cf. Ordenações Filipinas, Livro 49, 
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Admitiam a escravidão como um fato cotidiano nas relações 
econômicas e sociais do Reino, regulamentando-a tendo em vista 
imperativos de "ordem pública" (13). Conferia ao senhor plenos 
poderes sôbre a pessoa do cativo. Consentia em que o mesmo po
deria prendê-lo quando julgasse necessãrio sem contudo incorrer no 
crime de cárcere pivado (14). Quanto aos castigos físicos seriam ad
mitidos apenas os moderados (!) (Ordenação, L. 5.0 , tít. 36 § 1.0). 

A Carta Constitucional outorgada a 24 de março de 1 H24 des
conhecia a figura jurídica de escravo não fazendo qualquer menção 
expressa da espécie. Assim, não foram revogadas as leis escravistas 
do período colonial. Implicitamente, porém, havia a intenção de se 
atingir o problema mediante a abolição das penas cruéis: 

"Os acoites, a tortura, a marca de ferro quente" (15). 

Ainda no campo do Direito Público um Alvará datado de 16 
de janeiro de 1773 observava que 

"sua infeliz condição faz incapazes para os officios públicos". 

Não dispunham assim de direitos políticos. 

* 
3.2.2. - A lei civil. 

O escravo era desprovido de personalidade jurídica. Era um 
incapaz de pleno direito e impossibilitado de realizar qualquer ato 
jurídico. 

Eqüiparado às coisas móveis ou mais especificamente entre os 
semoventes, art. da Consolidação das Lei~ Civis De ImpériO' (16). po
deria ser objeto do direito de propriedade de um homem livre. Quan
do da morte dêste seria arrolado entre os bens deixados pelo de cujos 
os quais seriam repartidos entre os herdeiros. (Vide doc. em anexo, 
V e VI). Considerados coisa venal poderiam tigurar num contrato 
de compra e venda mercantil sôbre a qual incidia a obrigação de 
pagar· se um impôsto de circulação da mercadoria (17). Quanto ao 

(13). - Cf. Malheiro, Agostinho M. Perdigão, in A escravidão no 
Brasil - Ensaio Jurídico-Social, 1\\ Parte, Rio de Janeiro, Typographia Nacio
nal, p. 41. 

(14). - Ordenações, sup. cit. L. 59 Tít. 95 § 49. 
(15). - Constituição do Império do Brazil, art. 179, ítem 19. 
(16). - Cf. Teixeira de Freitas, in Consolidação das Leis... R. 1. B. L. 

Garnier Ed. 1876, p. 
(17). - Vide Doc. IV, Escritura de Compra e Venda de Escravos, p. VI, 

no qual vem copiado o próprio "Conhecimento do pagamento de meia Ciza 
avista" . .. "por que Comprou..... "os seguintes escravos, Felisberta Nação 
Bornem, Catharina Fulamin. Amélia Conga. Virginia" 
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casamento a lei civil limitava-se a sancionar o Código Canônico res
~alvando, porém, que a recepção do vínculo matnmonial pelos ca
tivos em nada poderia interferir na condição de escravos dos côn
juges. Veremos, no item reservado à alforria outros aspectos rele
rentes à atuação da lei civil de modo que ficamos por aqui na mera 
fixação dos princípios de ordem geral. 

* 
3.2.3. - A lei penal e os escravos. 

A atuação da lei penal com as suas penas cruéis e desumanas 
reservadas aos réus escravos não foge à rotina e mantém as discri
minações (18). A repressão legal tinha em conta conciliar dois ob
jetivos aparentemente inconciliáveis. De um lado, assegurar um re
gime de efetivo contrôle social a fim de prevenir as possíveis e cons
tantes fugas, levantes, revoltas, desordens, etc. e de outro, evitar a 
repressão arbitrária e radical dos senhores a atingir a integridade 
física e psíquica da mão-de-obra o que poderia comprometer a pró
pria rentabilidade de tão elevado investimento. Essa preocupação 
do legislador luso vem expressa através da imprecisão na tipltlcação 
dos delitos e na fixação da intensidade das penas. Nestas condições 
tomou-se necessário que o poder público relembrassc insistentemen
te que a vingança privada não deveria funcionar (19). O jus pu
niendi era uma atribuição privativa do Estado. A concessão feita 
a particulares na aplicação de penas estaria condicionada ao uso de 
"castigos moderados" ou seja, aquêles ministrados pelos "pais a seus 
filhos e pelos mestres a seus discípulos" como autorizava o Código 
Criminal, art. 14, § 6.0 • 

Na prática a situação era outra. Os senhores praticavam bár
baros castigos contra as pessoas dos escravos. Os casos de morte, 
registrados com certa freqüência, decorriam das torturas e das se-

(18). - Um veredito emitido pelo Secretário de Estado de EI Rey em 
1732, setenciava dois escravos homicidas cujas vítimas foram os dois filhos do 
proprietário, nos seguintes têrmos: "deverão ser attanazados, e serem-lhe dece
padas as mãos ao pé da forca onde hão de morrer morte natural, e cortarem-se
-lhes as cabeças para exp. dos outros no lugar do delicto", in "Ordens Régias", 
vol. Ar. Pub. do Estado da Bahia, Sec. Hist. 

(19). - Cf. Ordenações, L. 5\>, T. 36 § I\>. Resolução de 20 de abril e 
de 20 de julho de 1751, Avisos de 11 de novembro de 1835 e de 25 de novem
bro de 1852 e a Lei de n\> 2040 de 28 de setembro de 1871, em cujo art. lQ § 
6Q se encontra expresso: "Cessa a prestação de serviços de filhos das escravas ... 
si por sentença do juízo criminal reconhecer-se que os senhores de suas mãis os 
maltratam, infligindo-lhes castigos excessivos" in Codigo Criminal do Império 
do Brazil tlteorica e praticamente annotado pelo bel. Francisco Luiz, M:lcei6, 
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vIcias. Para se ter idéia das arbitrariedades cominadas pelos patrões, 
há menos de um ano da Abolição, a escrava de nome Paula, "na
tural de Crobobó, de idade maior de sessenta annos", liberta por 
fôrça da lei dos sexagenários viu-se obngada a recolher-se volun
tàriamente à fortaleza de Santo Antônio "em virtude dos maus tra
tos que pela segunda vez lhe infligio" o seu proprietário. (Cf. doc. 
VIII). O próprio legislador tanto na colônia quanto no império não 
hesitou em adotar penas violentas. O legislador muda de atitude 
quando avalia a dimensão coletiva, que os conflitos entre a popula
ção cativa e o grupo dominante, poderia eventualmente se esboçar. 
Em 1682 um Alvará sôbre os Palmares isenta de cnminalidade aos 
"capitães do Mato" na tarefa de aprisionamento de escravos fugiti
vos. Outro publicado a 3 de março de 1741 mandar marca com ter
ro quente um F e para o reincidente haveria o corte da orelha. A 
pena de morte legalmente aplicável no caso de o escravo matar o 
seu senhor foi reafirmada no Império (20) apesar de o Código Cri
minal de 1830 preocupar-se com a humanização das penas. Ainda 
quanto à repressão, a violência tomava-se mais radical se veriticar
mos que 

"a situação agravava-se nas regiões mais distantes e subtraí
das à ção da lei. No isolamento das fazenda, o proprietário exer
cia sem contrôle, um ilimitado poder" (21). 

Os castigos mais usados foram o bacalhau, a palmatória e o 
tronco. A golilha, as algemas, os anjinhos, a máscara de latão e o 
aprisionamento com menor freqüência (22). 

* 
3 .2 .4. - A legislação fiscal. 

O tráfico de escravos rendia muito aos cofres do Estado Por
tuguês. Cobrava 3$000 por cabeça para a entrada na colônia. A 
própria Corôa chamou a si a responsabilidade pelo tráfico. Para efe
tivar êsse objetivo a Célula Real de 21 de dezembro de 1697 hbe
rava uma verba de 25.000 cruzados. A Provisão Real de 24 de fe
vereiro de 1719 fixava em 300$000 o preço de um escravo apesar 
de reconhecer que ao rei ficava cada um, pôsto no Brasil, em 94~UUU 
~23). 

(20). - Doc. de 11 de abril de 1829 posteriormente regulamentado pelo 
doc. de 9 de março de 1837. 

(21). - Cf. COSTA (E. Viotti), Da Senzala à Colônia, Coleção "Corpo 
e Alma do Brasil", 
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o govêmo usava os instrumentos fi~cais a fim de fixar a mão
de-obra nas regiões que lhe aprouvesse. Procurando evitar a emi
gração de mão-de-obra dos engenhos para as minas impôs o tributo 
de 4$500 por cada um que fôsse despachado. A Lei Orçamentâria 
votada pela Assembléia Legislativa da Bahia determinava o 

"imposto de 200$000 para todo escravo que sahir desta 
Província" (24). 

* 
* * 

4. - A MANUMISSÃO OU ALFORRIA. 

o término do cativeiro poderia ocorrer de três formas. Com a 
morte natural do escravo, por imposição de lei específica ou pela 
manumissão ou alforria. As duas primeiras modalidades dispensam 
maiores comentários, tendo-se em vista o âmbito do presente traba
lho. Abordaremos a alforria indicando as suas características gerais 
como um instituto jurídico e social. 

* 
4 . 1. - Definição. 

Alforria é o ato jurídico pelo qual o senhor por sua vontade 
livre concedia liberdade ao escravo. Ao renunciar voluntàriamente 
ao seu manus sôbre o cativo o proprietário estaria determinando uma 
substancial mudança no status jurídico do mesmo que passaria de 
escravo a 

"homem livre como se nascido fôra" 

conforme vinha expresso nas cartas de liberdade. De imediato pas
sariam a gozar de personalidade e de capacidade jurídicas como todo 
cidadão . 

As alforrias não são doações propriamente ditas, por que uma 
das partes abandona uma porção de seus bens, e a outra adquire um 
direito que não é patrimonial, adquire a sua liberdade. Há um co
modato nessas concessões (25). Não era exigida uma forma solene 

(24). - Cf. A nais do I Congresso de História da Bahia. IV voI. p. 181. 
Lei nQ 1780. de 27 de junho de 1877. 

(25). - Teireira de Freitas in Consolidação das Leis Civis. Rio de Ja
neiro. 1876. Liv. de B. L. Garnier p. 295 observa que "o 
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para o ato jurídico de alforriar. Tornava-se perfeito e acaoado me
diante simples declaração de vontade emitida pelo proprietário. Daí, 
compreender-se a simplicidade da Carta de Altorria do cativo Ra
miro (doc. III) contrastando com outra concedida ao 

"crioulinho de nome Raimundo Nonato". 

(doc. lI). Nestes têrmos tôda prova seria válida para se constatar a 
ineqüívoca declaração de vontade do proprietârio. 

O proprietário em princípio era o único sujeito capaz de con
ceder a manumissão ou alforria. No entanto, mesmo em se tratando 
dêste torna-se preciso que o mesmo tenha de pleno direito a capa
cidade jurídica e a livre dispo~ição do escravo para que possa alfor
riá-Io (26). 

* 
4.2. - Modalidades. 

Poderia ser concedida a alforria a título oneroso ou a título gra
tuito. A título gratuito por ato entre vivos, ou por disposição de úl
tima vontade. Há que considerar-se, também, que a alforria pode
ria ser dada por fideicomisso, a prazo ou sob condição dando ori
gem a um estado intermediário entre a escravidão e a liberdade que 
se denominava de estado livre (27). 

Na primeira hipótese, na alforria a título oneroso, a libertação 
é decorrente da contra prestação devida pelo propnetário ao pró
prio escravo que paga "em dinheiro de contado" a "quantia prati
cada de co~tume" . Mesmo a título gratuito o grupo dominante ta
zia questão de evidenciar a existência de uma contra prestação da 
parte do escravo a justificar o beneplácito do senhor. Assim o ato 
unilateral e gratuito pelo qual o proprietário emitIa a sua vontade 
era condicionado muito mais pela consciência dos "bons serviços" 

(26). - Malheiro in op. cit., l' parte pág. 101 cita algumas exceções: 
"19 se o escravo é vendido com a cláusula de ser libertado pelo comprador; 29 
se por algum acto, sobretudo de última vontade, alguém dispõe a favor de 
escravo alheio, entende-se em forma fidei-comissária; 39 se o legatário, ou her
deiro, ou beneficiado aceita o legado, herança ou doação com semelhante cláu
sula a bem de um escravo seu; 49 se o senhor se satisfaz com o preço ou va
lor do escravo; 59 em outros casos semelhantes" . 

(27). - Correspondia ao statuliber dos romanos. O Direito Brasileiro 
admitia também a hipótese de existência de condição resolutiva. O escravo de 
imediato ficava 
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prestados durante tôda uma vida pelo cativo liberto ou por um seu 
parente na maioria das vêzes a escrava mãe do liberto, do que mes
mo por imperativos de ordem humana. Poderia ser feita inter vivo, 
hipótese desprovida de qualquer rito solene ou mortis causa, opor
tunidade em que se fazia necessária a existência de um testamento. 

Todos os casos acima descriminados referem-se à alforria pura 
e simples pela qual o escravo forro ingressava de imediato no rol dos 
hOmens livres exercendo a sua liberdade plena (2~), guardando ape
nas uma certa consideração para com o seu antigo amo. 'Vejamos, 
então, a hipótese em que a alforria está condICIOnada por uma cláu
~ula aJjecta à manumissão (29). 

* 
4. 3. - Alforria a tempo ou condição suspensiva. 

A Alforria a Tempo ou Condição Suspensiva. - E' uma mo
dalidadeespecial de manumissão. Condicionava o exercício da li
berdade pelo escravo fôrro à circunstância de tempo ou condIção 
conforme estipulava cada caso concreto. Em ambos os casos, o In

divíduo era considerado livre embora esfívesse impedido de fazer 
uso de sua liberdade por fôrça da persistência do prazo ou condição 
suspensiva. Só após a decorrência de um tempo preVisto, enquanto 
o -proprietário vivesse, v. g., ou cumprida uma condição específica, 
v. g., a de o escravo 

"acompanhar e servir ao supplicante (proprietário) durante 
a sua vida", 

caía a suspensão e o escravo fôrro poderia exercer plenamente as 
prerrogativa de um cidadão livre. 

* 
4.3.1. - A situação jurídica do liberto a tempo ou condição. 

Perante o Direito dos romanos o statuliber encontrava-se na 
mesma situação que os demais cativos. Entre nós, não. O escravo 
não só adquiria a spes de liberdade mas já possuia o direito de ser 

(28). - O § 18 do regulamento ref. ao dec. nQ 7536 - 15-10-1879 
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livre. Como sucede com os menores - incapazes perante a ordem 
jurídica, os statuliberes teriam acesso ao gÔ20 pleno de sua capaci
dade jurídica quando sanada a circunstância suspensiva. O nosso le
gislador penal de 1830 abrigou êsse entendimento "30). 

Alguns autores vêm na espécie um quase-contrato. O lIberto 
sob condição suspensiva ao aceitar a alforria com essa cláusula, tàci
tamente, estaria aceitando os têrmos dessa condição (31). E' a hIpó
tese do contrato de servidão pelo qual alguém se obriga a servir a 
outrém por tempo determinado. Embora constrangido a servir na 
forma ajustada, jamais porém, deverá perder a sua condição de ho
mem livre. Qualquer que fôsse o enfoque dado ao problema a reno
vação da alforria estava sujeita a homologação do jUlZ mediante sen
tença após instaurado processo compefente. 

4 . 4. - Revogação de alforria. 

As Ordenações acolhiam generosamente a possibilidade de re
vogação da manumissão ou alforria (32). Os motIvos mais ~ubjetl
vos poderiam ser alegados. Entre êles merece referência a ingrati
dão. O escravo mesmo depois de liberto estaria na obrigação de 
dedicar uma atenção especial ao seu "amo" e senhor. O Vlfeito Bra
sileiro do século XIX procurou restnngir essa modalidade de revo
gação. A Jurisprudência de alguns tribunais do País passou a exi
gir que a injúria sofrida pelo doador arrependido fôsse Julgada me
diante um processo competente (33). Idêntica posição era detendi
da pela doutrina. Teixeira de Freitas argüla a impossibilidade de 
revogação em se tratando de o liberto ter nascido no solo pátrio. 

(30). - O art. 2"8 do C6digo Criminal de 1830 acabava com a responsa
bilidade solidária do senhor para com o seu ex-escravo liberto ou statuliber. 
Ainda o art. 179 trata do crime de redução de pessoa livre à escravidão. Re
fere-se àquêle "que esteja em posse da liberdade", não especificando, assim, se 
se trata da posse natural, civil ou ficta. Ora o statuliber possui a primeira e a 
última. 

(31). - Vide A. Teixeira de Freitas in Consolidação das Leis Civis Bra
sileiras; Trigo Loureiro, no seu Compêndio ou Tratado de Direito Civil Brasilei
ro; A. J. Ribas no seu Direito Civil e inúmeros outros autores da doutrina do 
Direito no Brasil. 

(32). - A Lei nO 2040 de 28 de setembro de 1871 Art. 40 § 90 - Fica 
derrogada a Ord. L. 40 T. 63 na parte que revoga as alforrias por ingratidão. 
Dois anos mais tarde é repetida no Art. 94 do Regul. nO 5 135 de 13 de novem
bro de 1873. 

(33). - Ac. de 24-04·1847 da ReI. da Côrte sustentado pelos de 19-02 
e 21-10-1848, tudo confirmado por Acc. de 5-02-1850 do Supremo Tribunal de 
Justiça na causa entre partes apelantes Isabel e outros, ex-escravos de Jose 
Villas Boas e Appelada Leopoldina Carolina Bougertimer, Escrivão Assis Araújo. 
Cf. Malheiro in op. cil., pág. 190. 



- 267-

Tratava-se de um atentado à própria Constituição na medida em que 
a revogação a qualquer título seria considerada uma quarta moda
lidade de perda de direitos diversa dos três casos esilpulados -nó art. 
7. o da Carta do Império. O próprio costume começava a forçar tal 
entendimento: não se daria a revogação por ingratidão quando o es
cravo fôrro se tornava clérigo (35). Ademais, a ingratidão era um 
delito autônomo desde as Ordenações. Por que, então não se aplicar 
a sua pena específica? 

Outros casos de revogação de alforria ocorriam por efeito de 
nulidade geral ou quando fôsse concedida em fraude aos credores do 
libertante, de seus herdeiros necessários, ou da meação e direitos do 
cônjuge. Assim, os eventuais prejuízos materiais de terceiros fala
vam mais alto que a liberdade da pessoa humana . 

• 
• • 

DOCUMENTO - 1. 

(CARTA DE ALFORRIA in LQ de Notas e Escrituras, nQ 

180, pág. 84, anos 1813-1814. Arq. PÚBLICO DO ESTADO 
DA BAHIA, Secção Judiciária: Livro de Notas e Escrituras). 

Carta de Liberdade da Parda Luciana. 

Digo eu J oaquina de S. Anna que entre os bens que possuo 
he bem assim uma escrava cabra de nome Luciana, filha de uma 
escrava que foi minha já falecida de nação Angola, de nome 
Ignês, a qual de hoje em diante pelos bons serviços que me tem 
prestado e amor de criação e juntamento o ter recebido della a 
quantia de hum mil réis em dinheiro de contado ao fazer desta, 
a forro de hoje para todo o sempre como se nascesse de ventre 
livre e não poderão os meus herdeiros reclamarem de que pesso 
as justiças de S. M . F . Tll E se nesta dita carta de liberdade faltar 
alguma cláusula a hei por expressada. E por não saber ler nem 
escrever roguei ao Sr. Aleixo Antunes que esta por mim fizesse e 
como testemunha assignouse a meu rogo na presença das teste
munhas abaixo assignadas. Bahia, quinze de março de mil oito
centos e quatorze "Joaquina de S. Anna" como testemunha que 
esta fiz a rogo de Aleixo Antunes de Carvalho como tta Manoel 
Domingos dos Santos Silva 
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ros Vianna "Francisco Albergaria" Bahia 16 de março de 1814, 
"Simoens". Reconheço minha própria letra "Marcelino Soares de 
Albergaria". Bahia 22 de março de 1814. 

* 
DOCUMENTO - 11. 

(CARTA DE ALFORRIA in LQ de Notas e Escrituras, n9 

196, foI. anos 1819-1820. Arq. PÚBLICO DO ESTADO DA 
BAHIA, Secção Judiciária: Livros de Notas e Escrituras). 

Carta de Liberdade. 

Excelentíssimo eRmo Snr, Diz a Me Joanna Clara Religiosa 
Proffessa no Ral Convento de St<l Clara do Desterro, q. tem 
huma serva do seu Serviço da qual percebeu hua cria. nacido de 
poucos dias, e lhe oferece p .la liberd. e do d9 recem nacido a 
quantia praticada pelo costume da ide q. he vinte mil reis, não a 
pode a Suppe receber sem q. Vossa Exa Rssa comanda licença 
port9 p. av Exa Rssa seja servido conceder licença pa o q. ev
posto tem erreceberá mce = Dispacho = Como pede B<l nove 
de Abril de mil oitocentos e dezasseis "Estava a Rubrica do Exmo 
Rmo Arcebispo" Eu Leonor Antonia do Salvador a atual M S<l do 
Real Mostr9 de St\! Clara do Desterro dou conçedo licença a Me 
Joanna Clara, Religiosa Proffessa neste Convto pa q. possa Li
bertar a huma criança q. tem, tendo recebido pr elle os vinte mil 
reis B<l vinte nove de julho de mil oitocentos e dezasseis Sor Leonor 
Antonia do Salvador, Abba = Em observança das Licenças do 
Rmo Emo Prelado, e Prelada, Dou eu sor J oanna Clara de Jesus 
Professa do Conto de St<l Clara do Desterro pura e irrevogável 
Liberdade de hoje pa todo sempre ahum meu criolinho de nome 
Raimundo Nonato f9 dama Escra Franca denassão gege, eda dita 
May recebi aquantia de vinte mil reis pa a dita Liberdade, e por os 
ter recebido mto de minha vontade lhe confiro a liberde daque 
Livremte poderá gozar as graças q. compete atodos os libertos, e 
eu desisto demais todo o dominio e senhorio q. nelle tênha. Rogo 
a Justa de SAR de hum e outro foro, fação cumprir esta carta 
com todas as clausulas q. dirto são prometidas e por eu não poder 
escrever pedi a Me Franca M\! da Trinde pa mim a fizesse e eu 
somte me assinei com o meu nome perante as ttas abaixo assinadas. 
Cnvto de St\\ Clara trinta de julho de 1816 / / Sor Joanna Clara 
de Jesus / / Sor Lucia M\\ de Jesus / / Ao Tabm Soares de Alber
garia B\\ desasete de Fvro de 1819 / / Em tto deverde Estava o 
sinal publico / / Marcellino Epifanio Soares 
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piada a da carta deliberde aq mereporto esta conferi consertei 
subscrevi e assinei a propria entreguei a qm abaixo assinou. B(l 
19 de FevQ 1819 eu Marcellino Epifanio Soares Albergaria qual 
obrey. 

* 
DOCUMENTO - 1lI. 

(CARTA DE ALFORRIA ... In Documentos da Chefatura de 
Polícia, não classificados, anos de 1874-1875. Arq. PÚBLICO DO 
ESTADO DA BAHIA, Secção Hist6rica). 

llmo. Sr. Dor Chefe de Polícia 

Registrada ... 

30 de Dezbro 1875 
Antonio João Damasio 

Eu abaixo assignada concedo liberdade como a de ventre livre 
houvesse nascido a meu escravo Ramiro idade de 19 annos cor 
crioulo filho da finada ma escrava Julia, podendo o dito meu 
escravo gozal-a d'esta data em diante. 

Peço po tanto as Autoridades de S. M. O Imperador que 
garantarão esta ma deliberação. 

Bahia 2 de Abril de 1874 
M\I Custodia J ... 

Reconheço firma supra 
Bahia 30 de Dezembro de 1875 
Antonio João Damasio. 

* 
DOCUMENTO - IV. 

(ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE ESCRAVOS) FRE
GUEZIA DE SANTA ANNA, LQ 450, Ar. PREFEITURA MUNI
CIPAL DO SALVADOR, FL Iv, 2 rv, 3. 

D.T. (f. Iv) Escritura de Compra Venda paga e quitação que 
fazem como Compradora Dona Roza Maria de 
Assumpção e Vendedor Francisco Joze Tupinam
bá (fi. 2) Tupinamba de Oito 



270·-

Saibão quantos este publico instrumento de Escritura de 
Compra Venda paga e quitação verem que noanno do nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos etrinta eoito aos 
seis dias do mes de Setembro do dito anno nesta Cidade de Sam 
Salvador Bahia detodos os Santos e segundo destrito da Freguezia 
de Santa Anna em meu cartório comparecerão prezentes partes 
nesta Como vendedor Francisco Joze Tupinamba, e Como Com
pradora Dona Roza Maria d' Assumpção ella compradora pessoa 
Reconhecida de mim Escrivão, e ambos conhecidos digo Assump
ção ambos reconhecidos de mim Escrivão e das testemunhas 
abaixo assignadas, e pelo vendedor foi ditto que dentre os mais 
bens que possuia livre e desembargados he bem assim os escravos 
seguintes Felisberta Nação Bornam já maior, lavadeira, Catharina 
Nação Fudanim maior de vinte annos engomadeira, Amelia Nação 
Conga, com quartorze annos, Virginia, Luiza, João, Genezio e 
Manoel Crioulos os quatro primeiros de menor idade eo ultimo 
maior de vinte annos trabalhador de Roça, os quaes escravos os 
houve por compra em diferentes estaçoens cujos escravos os vende 
de hoje para sempre a Dona Roza Maria de Assumpção pelos 
preços e quantias de hum conto nove centos e oitenta mil Reis a 
saber Felisberta pelo preço de trezentos e cincoenta mil reis Ca
tharina pelo preço de quatrocentos mil reis, Amelia pelo preço de 
trezentos e cincuenta mil reis Virginia pelo preço de trezen (fi. 
2v) de trezentos mil Reis digo de trezentos e cincuenta mil reis 
Luiza por Secenta mil Reis, João por setenta mil Reis Genezio por 
cincoenta mil Reis em moeda papel cuja quantia Recebeu elle 
vendedor ao fazer desta, e de ater Recebido cedeu toda aparte 
edominio que nos ditos Escravos tinha na pessoa da Compradora 
Dona Roza Maria d'Assumpção, aqual pode de hoje em diante 
possuir os ditos Escravos como seos que são e ficão sendo, nom 
podendo elle vendedor nem por si nem por seos herdeiros esuces
sores Revendicarem a ditta venda visto ser feita por seo seu moto 
proprio sem constranjimento de pessoa alguma e por ter a ditta 
compradora paga a Imperial Ciza como mostra o documento abaixo 
transcripto que se segue = Conhecimento do pagamento de meia 
Ciza avista, numero cento e noventa e cinco = Nesta Recebedoria 
de Rendas Internas. Pagou 
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seis de setembro de mil oito centos e trinta e oito o Administrador 
Thesoureiro Joaquim Carvalho da Fonseca = O Escrivão Fran
cisco Germano Cordeiro de Castro = E por esta penna me pe
dirão lhes lavrasse este Instrumento de Escritura de Compravenda 
paga equitação visto estarem Conformes afim de a assignarem com 
as testemunhas presentes Carlos Joze Pedro, e Roberto Pereira da 
Conceição (fi 3) ao que eu satisfiz com aprezente diante da qual 
assignou o vendedor Compradora, eas Testemunhas. E eu João 
Antonio Trigueiros Castello Branco Escrivão o Escrevi e assignei. 

a) João Antonio Trigueiros Castello Branco 
Francisco Joze Tupinambá 
D. Roza Maria de Assumpção 
Carlos Joze Pedro 
Roberto Pereira da Conceição. 

* 
DOCUMENTO - V. 

(INVENTÁRIO DE ANTôNIO DE CASTRO MASCARENHAS, 
proprietário do trapiche de receber açúcar denominado Julião e 
do Engenho de São Bernardo, têrmo da Vila de Jaguaripe -
Arq. PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, Secção Judiciária: 
Inventários e "Testamentos, n9 3/ 665 de 1804). 

Nota: foram ainda avaliadas 20 senzalas de morada de escravos 
cobertas de telha, feitas de taipa com suas portas e janelas 
muito velhas, todas em 40$000 reis. E ainda: 
Uma senzala coberta de telha feita de taipa que servia de 
tenda de ferreiro com duas portas, em 4$000 reis; 
Outra dita feita de taipa coberta de telha já velha em 
4$000. 



LISTA DE ESCRAVOS. 

Nome Nação Ofício Idade Preço Obs. 

Lourenço Benguela Serv. de Trapiche Ainda moço 120.000 
Francisco Angola Serv. de Trapiche Ainda moço 120.000 
Cosme G. da Costa Serv. de Trapiche Já velho 70.000 
João Nagou Serv. de Trapiche Ainda moço 130.000 
Pedro Angola Serv. de Trapiche 40.000 Chaga na perna incurável 
Joaquim G. da Costa Serv. de Trapiche Ainda moço 130.000 
Antonio Angola Serv. de Trapiche 110.000 Velide no olho esq. 
Lorenço Angola Tanoeiro Ainda moço 130.000 
Antonio Angola Tanoeiro Ainda rapaz 130.000 
Vicencia Cabra Apr. Costureira Ainda rapariga 150.000 
Francisca Crioula Rendeira Ainda moça 120.000 
Antonia Angola Rendeira Ainda moça 110.000 
Alexandrina Cabrinha 7 anos 80.000 
Isabel Crioulinha 15.000 
Luciana Cabrinha 6 anos 70.000 
Claudina G. da Costa Ganhadeira Já de maior 80.000 
Josefa Parda Costureira Ainda moça 180.000 
Rita Gege Serviço de Casa Moça 120.000 

ESCRAVOS DO ENGENHO 

Nome Nação Ofício Idade Preço Obs. 

Luciano Mulato Carreiro 3S anos pouco mais 170.000 



Nome Nação Oficio Idade Preço Ob,. 

José Nagou Caldereiro de açúcar 50 anos pouco mais 110.000 sem achaque 
ou menoS 

Matheos Gege Serviço da casa da 
caldrira 25 anos 160.000 sem achaque 

Simão Angola Com préstimo de 
banqueiro mais de 50 anos 90.000 

João Benguela Serviço de casa da 
caldeira 40 anos 160.000 sem achaque 

Joaquim Benguela Com préstimo de achacado de defluxo no 
taxeiro 45 anos mais ou menos 130.000 peito 

Felix Gege Oficial de carapina 
de obra branca 60 anos mais ou menos 100.000 sem achaque 

João Benguela Serviço da caldeira 33 anos mais ou menos 80.000 achacado de cansaço 
Miguel Angola Serviço do engenho moleque 20 anos mais 

ou menos 130.000 sem achaque 
Joam Angola Com préstimo de 

carreiro moleque 20 anos 145.000 sem achaque 
caetano Angola Com préstimo de 

carreiro 30 anos 150.000 sem achaque 
João Nagou Serviço do engenho 60 anos mais ou menos 80.000 
Jacinto Benguela Lambiqueiro 30 anos mais ou menos 110.000 com ferida na perna 
Caetano Angola Serviço de alambique mais de 40 anos 80.000 
Domingos Angola Serviço do engenho moleque 18 anos 100.000 sem achaque 
Josefa Gege Com préstimo de mais de 50 anos 60.000 

mocndeira 
Bernarda Gege Serviço do engenho mais de 50 anos 40.000 



Nome Nação 

Joana Gege 

Athanasio Crioulinho 
Marcelina Crioulinha 
Antonia Angola 
Amaro Crioulinho 
Maria Crioulinha 
Josefa Crioulinha 
Maria Gege 
Monica Crioulinha 
Clemente Crioulinho 
Mariana Gege 

Manuel Mulatinho 
Maria Crioulinha 
Isabel Angola 
Izidoria Crioulinha 
Benedita Nagou 

Gertrudes Gege 

Antonia Angola 

Ofício 

Com préstimo de 
moendeira 

Serviço do engenho 

Serviço do engenho 

Com préstimo de 
purgadeira 

Serviço de casa 

Com préstimo de 
purgadeira 

Com préstimo de 
moendeira 

Com préstimo de 

Idade 

40 anos mais ou menos 
5 anos 
4 anos 
25 anos 
4 anos 
3 anos 
2 anos 
25 anos 
2 anos 
3 mezes 

30 anos mais ou menos 
S anos 
7 anos 
20 anos 
1 ano 

20 anos 

30 anos mais ou menos 
50 anos mais ou menos 

(34a). - Amaro, Maria e Josefa são filhos da escrava Antonia, angola, 25 anos. 
(35). - Monica e Clemente, filhos de Maria, gêge, 25 anos. 
(36). - Manuel, filho da negra Mariana, gêge, 30 anos mais ou menos. 
(37). - Izidoria, crioulinha, filha de Isabel, angola, 20 anos. 

Preço Obs. 

100.000 sem achaque 
60.000 sem achaque 
40.000 ~em achaque 

120.000 sem achaque 
50.000 sem achaque 
40.000 sem achaque 
30.000 (34a) ')em achaque 

130.000 sem achaque 
40.000 sem achaque 
20.000 (35) sem achaque 

150.000 ')em achaque 
50.000 (36) achacado de bobas 
60.000 sem achaque 

110.000 sem achaque 
30.000 (37) mais de 50 

40.000 sem achaque 

130.000 sem achaque 
100.000 



Nome Nação Ofício Idade 

Teresa Gege Serviço de engenho 
Benedita Gege Serviço da moenda mais de 50 anos 
Ana Nagou Que não dá serviço 

algum muito velha 
Efigenia Crioula Serviço do engenho 25 anos 
Manuel Crioulinho 5 anos 
Maria Angola 30 anos mais ou menos 
Cristovão Nagou 60 anos 
Manuel Angola Com préstimo de 

carreiro 20 anos mais ou menos 
Miguel Angola Serviço da guinda 50 anos 
Antonio Angola 25 anos mais ou menos 
Antonio Angola Marinheiro do barco 25 anos 
Manuel 
(Denomina-
do Fula) Angola Serviço do engenho 25 anos 
João Crioulinho 6 mezes mais ou menos 

Cria no engenho de S. Bernardo. Filha da escrava Mariana. 

Cosme 
João Angola 
Joaquim Mina 
Antonio Angola 

(38). - Manuel, filho da escrava Efigênia. crioula, 25 anos. 
(39). - Ao lado dos nomes dos escravos Cosme, João e Joaquim, encon

tra-se a menção: "morreram". 

Preço Ob,. 

60.000 
40.000 

6.000 
60.000 achacada de bobas 
50.000 (38) 
25.000 cansaço e erizipela nos pés 
10.000 

130.000 
80.000 com ferida na perna 

140.000 
130.000 ~em achaque 

110.000 
16.000 

70.000 
130.000 
130.000 (39) Vício de embriagar-se 
110.000 (40) 

(40). - "Tinha um velide em um ôlho e estava com uma perna quebra da e não foi mais capaz de servir e morreu". 



LISTA DE ESCRAVOS. 

Nome Nação Ofício Idade Preço Obs. 
Florêncio Aussá Serviço de casa Ainda moço 130.000 
Pedro Benguela Carregador de cadeira Ainda moço 120.000 vício de embriagar-se 
Paulo Aussá Carregador de cadeira Ainda moço 120.000 
Victorino Aussá Carregador de cadeira Ainda moço 140.000 
Manoel Gege Carregador de cadeira Ainda moço 140.000 
Joaquim Gege Carregador de cadeira Ainda moço 140.000 
Fortunato Aussá Carregador de cadeira Ainda moço 140.000 
Luis Aussá Carregador de cadeira Ainda moço 140.000 
Tiburcio Nagou Serviço de casa Já de maior 70.000 
Francisco Nagou Marinheiro Ainda moço 140.000 
Casimiro Nagou Marinheiro Ainda moço 140.000 
André Angola Oficial de pedreiro Ainda moço 150.000 
José Gentio da Costa Oficial de barbeiro Ainda moço 150.000 
Firmino Gentio da Costa Oficial de barbeiro Ainda rapaz 160.000 
Manuel Pardo Oficial de carpinteiro Ainda moço 180.000 
Maria Angola Rendeira Já de maior 60.000 doente 
Ana FIo- 10 anos pouco mais 
rinda Crioulinha Aprendiz costureira ou menos 100.000 (41) 
Benedita Nagou Lavadeira Já de maior 50.000 
Joaquina Angola Costureira ordinária Ainda moça 120.000 
Lucrecia Gege Lavadeira Ainda moça 120.000 
João Crioulinho 6 anos pouco mais 

ou menos 70.000 (42) 

(41). - Ana Flor inda, filha de Maria, Angola, já 



Maria Angola Costureira e bordadeira Ainda moça 140.000 pouco sadia 
Angélica Gentio da Costa Cozinheira Ainda moça 120.000 Atacada de erizipela em 

1 perna 
Mariana Gege Costureira ordinária Ainda moça 130.000 
Raquel Gentio da Costa Com principio de 

costureira Ainda moça 120.000 
Lourenço Mina Serviço da roça Já velho 30.000 
Domingos Angola Serviço da roça Ainda moça 80.000 
Felis Gege Serviço da roça Já de maior 70.000 
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DOCUMENTO - VI. 

(INVENTÁRIO DE JOZE DA SILVA MAYA, negociante, resi
dente a rua dos Algibebes, proprietário de uma loja de fazendas, 

de uma sumaca, de uma lancha e de uma roça no lugar da casa 
da Polvora velha. Era ainda interessado em dois navios de longo 
curso. Arq. PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, Secção Judi
ciária: Inventários e testamentos, n\> 5/676 do ano de 1809). 

DOCUMENTO - VII. 

(PETIÇÃO AO CHEFE DE POLICIA S6BRE SANÇõES A ES

CRAVO ... In Documentos da Chefatura de Polícia, não classifi
cados, anos de 1874-1875. Arq. PÚBLICO DO ESTADO DA 
BAHIA, Secção Histórica). 

Ilm\>. Senr\> Dor. Chefe de Polícia 

. .. pa ser castigado com quatro duzas de bolos 

sendo duas em cada dia, ficando dispção do sup.e 

Bahia 9 de novembro de 1875. 

Diz o D.or Francisco Moniz Barretto de Aragão, que tendo o 
seu escravo Philomeno se tornado rixozo e desobidiente, negan
do-se ao serviço e desmoralizando seus companheiros escravos na 
propriedade agricola do suplicante de riciar pela existencia do seu 
administrador preciza faze-lo castigar phisicamente sendo conser
vado em prisão, sendo entregue ao sup.e quando independente de 

novo despacho de V. Sa. Nestes termos 

P. 



Já 
foi 
intimado 
o 
senhor 
pa 
apreso 
a 
matricula 
da 
escva. 
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DOCUMENTO - VIl/. 

(PEDIÇÃO AO CHEFE DE POLICIA SOLICITANDO A LI
BERDADE ... in Documentos da Chefatura de Policia, não clas
sificados, ano de 1887. Arq. PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, 
Secção Histórica). 

I1mQ. Sr. Dr. Chefe de Polícia. 

Venancia Barbosa de Oliveira vem perante V. Sa. pedir pro
videncias para que seja examinada a matrícula, assim como a fi
liação da escrava de nome Paula Maria Raimunda natural de 
Cobrobó, de edade maior de sessenta annos que acha-se presente
mente detida na correção à fortaleza de Santo Antonio, em con
sequencia de ter-se retirado da casa de seo senhor Manoel Gar
rido de Oliveira, proprietario em Santo Antonio do Rio das Pe
dras, em virtude dos maos tratos que pela segunda vez lhe infli
gio, ao ponto de obrigai-a, corno fez, a apresentar-se à V. Sa. a 
fim de pugnar por seos direitos. .. e já achando-se ha dias detida 
sem que tenha havido providencias alguma, recorre a V. S3., 
para que examinando a sua matricula e filiação seja-lhe dada a 
liberdade, caso tenha a seo favor obeneficio da lei, ou q. outra 
providencia contanto que se seja solta e livre dos maus tratos do 
referido seo senhor, pelo que, 

R. M.cê 

Bahia, 19 de Setembro de 1887 

Venancia Barbosa de Oliveira. 

* 
DOCUMENTO - IX. 

(REVOGAÇÃO DE CARTA DE ALFORRIA ... In LQ de No
tas e Escrituras, n'" 262, fols 128-128v, ano de 1839. Arq. PÚ
BLICO DO ESTADO DA BAHIA, Secção Judiciária: Livros de 
Notas e Escrituras). 

Revogm da Carta de Iiberde do escÇl Tito, cioulo, Ida a fas do 
1 Q de Notas do anno de 1829. 

IlIr..trissimo Senhor Doutor Juiz de Direito Civel da primeira 
Vara = Dr. José da Silva Pimentel que sendo maior de vinte 
hum annos em sete de Novembro mil oitocentos vinte eseis 



- 280-

Tito, filho de huma sua escrava hoje liberta, de nome Henriqueta 
Nação Gege com condição porem de odito escravo a acompanhar 
e servir ao suplicante durante a sua vida, mas o dito escravo de
pois que soube da liberdade assim conferida gratuitamente tem-se 
mostrado sumamente ingrato para com o Suplicante, pois que 
não so tem acompanhado e servido ao Suplicante como tam
bem tem cometido alguns roubos e outros desmaichos em casa 
do mesmo suplicante até que por fim d'esde dezenove de novem
bro de mil oitocentos trinta e oito fugio da mesma casa do Su
plicante, sem que até o presente tenha aparecido - E porque tal 
escravo tenha cometido toda casta de inaptidão para com o Su
plicante, seu patrono e libertador e Nesta ingratidão o suplicante 
tenha todo o direito de pedir a revogam ... 

* 
* * 

INTERVENÇOES. 

Da Profa. Antônia Fernanda de Almeida Wright (FFLCH-USP. São 
Paulo) . 
Discorreu sôbre a Comunicação apresentada e comentou prin

cipalmente a documentação publicada por Borges de Barros, que 
presume esteja no Arquivo da Bahia. 

* 
Do Prof. Fernando Antônio Novais (FFLCH-USP. São Paulo). 

Declarou que a Comunicação deixou-lhe a impressão que se 
tentou provar as justificativas ou racionalização da escravidão do 
africano. Parece-lhe, entretanto, que se deve levar em conta toda 11-
nhagem dos pensadores que contestavam a escravidão, por exemplo: 
Fernando de Oliveira, Tomás de Mercado, Manuel l{lbelro da Roclla. 

* 
Do Prof. Raul de Andrade e Silva (FrLCH-USP. São Paulo). 

1. - Afirma que não sabe se será apropriado qualificar as 
Ordenações como Direito Constitucional. São elas codificações de 
leis régias, que não obedecem à técnica do Direito Constitucional. 

2. - A Constituição de 1824, de fato, nâo fala em escravos, 
e por isso mesmo, implicitamente, reconhece a escravidão como uma 
instituição, bem como as leis que a regiam. Mas, seria interessante 
lembrar que dois artigos dela mencionam os libertos: o artigo 6 (se 
não se engana), onde são indicados os libertos como cidadãos; e o 
artigo 94, n.o 2, que nega aos libertos o direíto de voto e que fOI 
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* 
Do Prof. Antônio Carlos Bernardo (FFCL-Assis. São Paulo). 

Diz que o Autor na Introdução da sua Comunicação declara 
que o objetivo fixado do seu trabalho é o de procurar estabelecer os 
títulos jurídicos que justificaram a adoção da escravidão. Todavia, 
não encontrou na Comunicação uma explicitação maiS ampla da ado
ção dos referidos títulos - vistos em têrmos de recIprocIdade exis
tente entre a legislação e a estrutura econômico-social da sociedade 
brasileira. 

* 
* * 

RESPOST AS DO PROF. JÚLIO DE FRbllAS BRANDAO. 

À Profa. Antônia Funanda de Almeida Wright. 

Diz que a documentação referida encontra-se no Arqmvo PÚ
blico do Estado da Bahia, como foi mgerido. Agradeceu, as refe
rências feitas ao seu trabalho. 

* 
Ao ProL Fernando Antônio Novais. 

Declara que a omissão foi proposital. A objetividade do traba
lho em função da própria limitação imposta às comunicações a este 
Simpósio, impediu de fazer qualquer reIerência a tudo -aquilo que 
de alguma forma estaria ligado à temátIca abordada. No entanto, é 
deveras importante a observação proposta pdo ProL Fernando No
vais sobretudo em se tratando dc personaiidades históricas que pela 
sua coragem moral se insurgiram contra a mediocndarte vigente. 
Aliás, o que não é apanásio exclusivo do passado. 

AS!>Hll, al·~m dos nomes mencionados, não pi'de esquecer o de 
Antônio ele Castro Alves com a sua poe:cia social c proh~tIca e o de 
José do Patrocínio cuia opção política em favor dos opnrnidos JUS

tificou-íhe o registro da História. 

* 
Ao Prof. Raul de Andrada e Silva. 

Afirma que as Ordenações são uma codificação. Normas de 
natureza diversa estão nelas contidas versando sôbre matéria civil, 
penal, administrativa, fiscal, etc. Ao citar artigos das Leis Gerais do 
Reino no capítulo referente ao Direito Constitucional o fêz na con
vicção da existência de normas que pelo seu 
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eficácia jurídica idêntica à das normas constitucionais contemporâ
neas. Abraçando tal entendimento é que também citou artigos das 
Ordenações na parte relativa ao Direito Penal e ao Direito CIvIl. 

A segunda observação do Professor Raul de Andrada e Silva 
refere-se ao tratamento dado ao escravo pela Constituição de 1824. 
Além dos artigos 6 e 94 citados pelo colega como relattvos à tigura 
do liberto, encontrou, ainda, dois dispositivos constitucionais que po
dem ser relacionados com o problema dos escravos. O primeiro tem 
em conta a restrição implicitamente imposta pela Carta do Império 
à revogação de alforria. Assim, a revogação da carta de liberdade 
concedida a um escravo argüida qualquer razão, seria considerada 
uma quarta modalidade de perda de direitos diversa das três formas 
estipuladas no artigo 7.° da Carta de 1824 (ct. a comunIcação no 
item 4.4.). O outro dispositivo con<titucional que pode ser rela
cionado com os cativos vem expresso através do artigo 119, item 19 
ao determinar que "desde já ficam abolidos os açotites, a tortura, a 
marca de ferro quente, e tôdas as mais penas cruéis" (cf. ido ibid., 
item 3. 2 . 1 .) . 

• 
Ao Prof. Antônio Carlos Bernardo. 

Diz que tôda justificativa doutrinária ou ideológica só se toma 
viável na medida em que responde a uma situação de fato pré-eXIS
tente à própria justificativa teórica. O Prol. Antônio Carlos Ber
nardo solicita "uma explicação mais ampla da adoção dos referidos 
títulos em têrmos de reciprocidade existente entre a legislação e a 
estrutura econômico-social da sociedade brasileira". 

Em primeiro lugar vide cada um dos títulos que procuravam 
explicar a razão de ser da escravidão. Ao mesmo tempo tentará mos
trar a relação de caufalidade existente entre a teoria e a praxis em 
questão. 

O Resgate - ao resolver o problema da carência de mão-de
obra para a colonização através da importação de escravos da Atnca, 
os portuguêses estariam realizando uma tarefa ilUmanitária. Signi
ficava livrar os infelizes neófitos da escravidão entre si ou da morte 
certa decorrente de uma guerra. Aliás, na documentação arrolada 
na comunicação há uma referência expressa ao resgate: '"ê verdade 
que a confuzão e a guerra que há entre os Rey5 Dahomé, aLocõmi e 
Acambu impossibilitãm acompra ou resgate" (cf. id., Item :l.:i.). 

O Determinismo Racial - os documentos chciais freqüente
mente tratavam os africanos de "essa raça cativa" (cf. id., nota <>, 
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item 2.3.). No primeiro momento da colonização todos aquêles 
que se insurgiram contra a escravidão vermerna silenciaram-se quan
to à negra. 

Parlur sequitur venlrem - a simples perspectiva quanto à for
mação latina da península ibérica por si só estabelece a relação de 
causalidade existente entre o princípio do antigo 





o SíNODO DA BAHIA (1707) E A 
ESCRAVATURA (*). 

GENTIL A VELlNOTITTON, O.F.M. 
do Instituto Filosófico-Teológico Franciscano de 

Petr.6polis.(RJ) . 

I. - INTRODUÇÃO. 

A atitude da Igreja no Brasil frente à escravidão dos negro;) 
mereceria um estudo profundo e mais extenso. Ainda não se escre
veu a êste respeito, a não ser breves capitulos ou esporádicas refe
rências em estudos sôbre o negro ou sôbre o escravo no Brasil. 

Em relação à escravização dos índios, a Igreja - especialmen
te os religiosos .- de modo geral pugnou peta liberdade dos mes
mos, de direito e de fato. Salvo exceções, escrev~u ela neste par
ticular uma bela página da História do Brasil: defendeu os indigenas 
contra a cobiça dos colonos portuguêses, mesmo a custo de grandes 
sacrifícios e a trôco de muitas perseguições. 

Por outro lado, em se tratando dos africanos, a mesma Igreja 
não se levantou para protestar contra a escravização dos mesmos. 
Aceitou a escravatura como algo natural, normal na estrutura da 
sociedade religioso-política da época. 

Acusa-se a Igreja de ter sido conivente com instituição tão de
sumana; os próprios bispos, sacerdotes e religiosos possuiam seus 
escravos (alguns mosteiros possuíam muitos); sobretudo é a Igreja 
acusada de ter-se omitido - totalmente ou quase - no movimento 
em prol da abolição da escravatura. 

Não é nossa intenção fazer um estudo mais extenso e completo 
a respeito do tema Igreja e Escravatura no Brasil. Não pretendemos 
investigar até que ponto são verdadeiras tais opiniões e, no caso de 
o serem, tentar explicar os motivos da mentalIdade ou das ações da 
Igreja em relação à escravatura. Limitamo-nos nesta comunIcação 
a investigar o que contêm as Constituições Primeiras do Arcebispado 
da Bahia, promulgadas no Sínodo da Bahia de 1707, a respeito· dos 
escravos e da escravatura. 

(*). - Comunicação apresentada na 5\1 sessão 
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• 
• • 

lI. - O SlNODO DA BAHIA í1707) E AS 
CONSTITUIÇOES PRIMEIRAS. 

Dom Sebastião Monteiro da Vide (1643-1722), arcebispo da 
Bahia desde 1701, foi um dos mais importantes prelados do Brasll 
na época colonial. Entre suas muitas realizações avulta, pelo signi
ficado para a Igreja no Brasil, a do Sínodo de 1707 - primeiro e 
único no Brasil até fins do século XIX - e a elaboração das Cons
tituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. 

Dom Sebastião pensara realizar um concílio provincial, abran
gendo tôdas as dioceses sufragâneas - Rio de Janeiro, Pernambu
co, Angola e São Tomé - e enviara cartas convocatórias para cada 
bispo. Como, porém, só comparecesse no dia pré-fixado o bispo de 
Angola, resolveu fazer apenas um sínodo diocesano (1). Afinal, a 
21 de julho de 1707 foram promulgadas as Constituições que o ar
cebispo preparara e o sínodo discutira (2). 

As Constituições Primeiras constam de 1318 cânones, distri
buídos em 5 livros, nos quais Dom Monteiro da Vide procura adap
tar a legislação e doutrina eclesiásticas à realidade brasileira de sua 
época, segundo êle próprio afirma (3). Orienta-se sempre, porém, 
pela doutrina dos Concílios ecumênicos, sínodos provinciais, princi
pais teólogos, canonistas, etc., de tooos os tempos, que o arcebispo 
cita abundantemente, revelando uma extraordinária cultura teológi
ca e jurídica. 

(1). - As dioceses de Pernambuco e São Tomé haviam ficado vagas. 
O bispo do Rio de Janeiro anunciara sua presença, mas inexplicàvelmente não 
compareceu na data marcada. Cf. SCHULTE (Orlando), De Primis Archi
dioecesis Bahiae Constitutionibus anno 1707 promulgatis. Roma 1962, p. 47-53. 

(2). - As Constituições Primeiras tiveram 4 edições: Lisboa 1719; 
Coimbra 1720; Lisboa 1765; São Paulo 1853. Como as primeiras edições se 
tornaram raríssimas alguns autores nem estão ao par delas. Por isso há dis
crepâncias entre os vários autores que tratam do Sínodo da Bahia a respeito do 
número de edições. Cf. SCHULTE, De Primis ... ; OLIVEIRA (Oscar de), 
O Primeiro Sínodo Diocesano do Brasil, em "Revista Eclesiástica Brasileira" 12 
(1952), pp. 859-866; BARBOSA (Manoel), A Igreja no Brasil. Notas para 
sua Hist6ria, Rio de Janeiro, 1945, pp. 133-136; PIRES (Heliodoro), Temas de 
Hist6ria Eclesiástica do Brasil. São Paulo. 1946, pp. 119-127; idem, A Paisa
gem Espiritual do Brasil no Século XVIII. São Paulo. 1937. 

(3). - Cf. o Decreto de promulgação, impresso nas Constituições Pri
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Destinadas de per si a regulamentar a ação pastoral do arce
bispado da Bahia somente, foram as Constituições Primeiras sendo 
adotadas por tôdas as demais diocese~ do Brasil (4). Tornaram-se, 
portanto, o Código da Igreja do Brasil dos séculos .x V In e XIX, ex
pressando o pensamento oficial da mesma Igreja nesse periodo. 

No tocante às disposições referentes aos escravos, J)om Sebas·· 
tião Monteiro da Vide serviu-se abundantemente também da obra 
do moralista jesuíta Benci, Economia Cristã dos Senhores no Govêr
no dos Escravos, escrita por volta de 1700 e publicada em 1705 (!». 

Note-se que as Constituições contém, além da doutrina cristã, 
boa parte de legislação; e sabemos qüe as leis nem sempre são obser
vadas na prática. Contudo, queremos crer que, de modo geral, a 
Igreja se tenha esforçado por pautar sua atuação cotidiana de acor
do com estas normas propostas pela propria autoridade eclesiástica. 
Por isso, e pelo fato de terem sido as Constituições adotadas pelas 
demais dioceses brasileiras, julgamos que o que elas contém ou dei
xam transparecer pode ser considerado representatIvo da orienta
ção e da atuação da Igreja do Brasil durante as épocas da Colônia 
e do Império. 

• 
* • 

IH. AS CONSTITUIÇOES PRIMEIRAS E OS ESCRAVOS. 

Cêrca de 40 cânones das Constituições Primeiras do Arcebis
pado da Bahia tratam especificamente dos escravos (6). A maioria 
dêles são cânones referentes especial e exclUSivamente aos escravos; 
os demais, referentes a outras categorias de pessoas, mas mencionan
do também os escravos. 

Para conhecermos a mentalidade e a atuação da Igreja em re
lação aos escravos segundo as Constituições Primeiras, examinare
mos o que estas contém relativamente aos seguintes tópicos: a es-

(4). - Na diocese do Rio de Janeiro foram adotadas por Dom Antônio 
de Guadalupe em 1728. Na de Olinda foram adotadas ainda na primeira me
tade do século XVIII. Também as demais dioceses as adotaram, com algumas 
modificações de menor monta. Cf. FERREIRA (Ildefonso Xavier), no Pro
logo à edição de São Paulo. 1853. 

(5). - BENCI (Jorge), Economia Christaã dos Senhores no Governo 
dos Escravos. Roma 1705. Reed. por Serafim Leite em Lisboa. 1954. Divi
de-se em 4 partes, contendo as 4 obrigações dos senhores: dar-lhes sustento, 
vestido e cuidar da saúde; ensinar·lhes a doutrina cristã; castigá-los; ocupá-los 
no trabalho. 

(6). - São os cânones n. 4, 6-8, 50-57, 61, 86, 177, 224-225, 303-304, 
367,378·380, 577-584, 593,728,757, 838, 844, 989, 1029. 
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cravatura em si, o tratamento dos escravos, a catequese dos escravos, 
administração dos sacramentos e assistência religiosa aos escravos . 

• 
1. - As Constituições Primeiras e a Escravatura. 

O que à primeira vista chama a atenção de quem lê os cãnones 
referentes aos escravos, é que as Constituições não denunciam a es
cravatura como tai, nem mesmo questionam a respeito da sua legi
timidade como instituição. Aceitam-na como normal, legítima, parte 
integrante da estrutura social do Brasil-Colônia. A eX1stência de se
nhores e de escravos era coisa pacífica, regulada pelas leis do Estado 
e reconhecida pela maioria dos moralistas. Aliás, a própna Igreja, 
os eclesiásticos, os mosteiros de religiosos possuiam seus escravos. 

Como a legitimidade da escravidão dos africanos não era ques
tionada, compreende-se que as Constituições Primeiras não procurem 
justificá-la por meio de algum cânone especial. Não havia necessi
dade disto. Só quase um século mais tarde, quando muitas· vozes 
já se levantavam denunciando a ilegitimidade da escravidão, haverá 
tentativas de provar com argumentos sua legitimidade, como o fêz 
o bispo de Olinda Dom Azeredo Coutinho (7). 

Suposta a legitimidade dà escravidão, evidentemente as Cons
tituições também não a denunciam. As denúncias retenr-se-ão tôdas 
a exageros, abusos, etc.; jamais ao sistema como tal. 

Embora não haja um cânone especial justificando a escravatura, 
há várias referências implícitàse algumas bastante explícitas, que a 
declaram legítima. Assim por exemplo: 

"Mandamos a todos nossos súditos, que se servem de cativos 
infiéis, trabalhem muito porque se convertam à nossa santa fé 
católica ... " (c. 52). 

Ao tratar dos pecados reservados, incluem as Constituições o de 

"reter o alheio, cujo dono se não sabe" e acrescentam: "Neste 
caso se compreende reter em seu poder escravos fugitivos, ou que 
se apartaram de seus senhores, ou furtados" (c. 177). 

Entre as pessoas às quais não se concede o direito de asilo nas 
igrejas enumeram-se 

(7). - AZEREDO COUTINHO (1. 1. da Cunha), Analyse sur la jus
tice do commerce du rachat des esc/aves de la côte d' A frique. Londres. 1798. 
Editado em português em Lisboa em 1808 é incluído nas Obras Econômicas de 
/. /. da Cunha Azeredo Coutinho, São Paulo. 
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"o escravo (ainda que seja cristão) que fugir a seu senhor 
para se livrar do cativeiro" (c. 757). 

E ao legislar a respeito do matrimônio dos escravos, aítrma-se: 

"E declaramos que, posto que ca~m, ficam escravos, Como 
de antes eram e obrigados a todo o serviço de seu sénhor" (c. 
303). 

Verificamos - estranhamente - que a Igreja no Brasil, que 
até então se batera corajosamente em prol da liberdade dos IndIge
nas, aceita com naturalidade a escravIdão dos negros trazidos da 
Africa. O próprio Vieira - falecido pouco antes, em 1697 - cam
peão da luta pela liberdade dos índios, parece defender simplesmen
te a escravidão dos negros, embora como um mal necessáno, limi
tando-se a denunciar - às vêzes com palavras candentes - o trata
mento desumano por parte dos senhores (M). 

Tal diferença de atitude torna-se compreensível dentro das cir
cunstâncias da época. Quando os europeus chegaram à América, os 
índios eram livres e por isso era fácil aos missionários reconhecer
lhes o direito à liberdade, salvo nos casos de índios prisioneiros res
gatados ou em casos de guerra justa, preVIstos e regulados pelas leIs 
portuguêsas. Ao passo que os africanos trazidos ao BraSil já eram 
escravos na África, escravizados por outros negros, e apenas com
prados e trazidos para nôvo ambiente. Ademais, a escravidão na 
África era já uma instituição bastante antiga e mesmo alguns papas 
- por exemplo Nicolau V - julgou o tráfico negreiro dosportuguê
ses um benefício, pois permitia que muitos negros se convertes:em 
à fé católica e assim salvassem suas almas (9). 

Estas razões contribuiam para que se julgasse natural e lícita 
a escravidão dos negros. Além disso, a necessidade de mão-de-obra 
tomou-se tal, que pretender a abolição sem mais da escravatura dos 
negros podia parecer um atentado contra o bem comum e a ordem 
social.· Dêste modo, a com ciência moral dos homens da Igreja se 
concentrou quase que exclusivamente no aspecto do tratamento dig
no da pessoa· humana e não na legitimidade ou ilegitimidade de uma 
estrutura social. 

• 

(8). - Cf. HAUBERT (Maxime), L'E,dise et la défense des sauvages 
Le Pere 
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2. - O Tratamento dos Escravos. 

Embora aceitando a escravatura como parte integrante da es
trutura social da época, as Constituições Primeiras não deixam de 
revelar certa preocupação em favor de um tratamento bom, huma
no dos escravos. 

Não há - é verdade - nas Constituições um capítulo especial 
sôbre o tratamento dos escravos. Ademais, não se denunciam vá
rios dos maus tratos, castigos desumanos e torturas, que sabemos 
ter sido comum os patrões infligirem a seus escravos. Neste parti
cular, Jorge Benci é muito mais incisivo em denunCiar as crueldades 
dos senhores (10). As Constituições apenas uma vez se referem aos 
maus tratos dos escravos: após determinar que não se concede asilo 
nas igrejas ao escravo que fugir apenas para se livrar do cativeiro, 
acrescentam: 

"Porém, se lhe fugir pelo querer tratar com desordenada 
severidade, não lhe será entregue sem que primeiro dê caução 
ao menos juratória, quando não possa dar outra, de o não tratar 
mal, ou vender nos casos em que por direito é obrigado" (c. 
757). 

As Constituições Primeiras limitam-se pràticamente àquêles 
abusos, que impediam os escravos de cumprirem seus deveres reli
giosos, particularmente o repouso e a missa dominicais. 

O principal abuso denunciado em vários cânones é o de os se
nhores obrigarem seus escravos a trabalhar aos domingos e dias 
santos: 

"O mais notável abuso que pode haver nesta matéria é a 
publicidade com que os senhores de engenho mandam lançar a 
moer aos domingos e dias santos ... " (c. 378). 

A exploração do trabalho aos domingos chega a ser tal, que os 
senhores nem mesmo mandam os escravos à desobriga pascal, ape
sar de o prazo para êstes ser mais longo (c. 86). Contra os patrões 
faltosos nesta matéria estabelecem-se penas - tôdas elas pecuniá
rias - segundo a gravidade das faltas. 

Nas ocasiões em que fôr necessário trabalhar aos domingos -
por exemplo, para não deixar estragar-se a cana cortada, para cuidar 
do gado, etc. - devem os senhores, além de pedir a devIda licença 
aos vigários, revezar na medida do possível os trabalhadores, de mo-

(lO). 
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do a permitir que os escravos freqüentem algumas vêzes a missa de 
preceito e descansem (cc. 367, 378). 

Mais um abuso, semelhante a êste pelas conseqüências, é o de 
muitos senhores não darem aos escravos o necessário para o sustento 
e vestimenta. Dêste modo os escravos, que trabalharam tôda a se
mana para o patrão, vêem-se obrigados a trabalhar aos domingos que 
lhes são deixados livres, a fim de ganhar o sustento e o vestido com 
êste trabalho extra (c. 379). Também contra êstes estabelecem-se pe
nas pecuniárias. 

Outra crueldade, cometida por muitos senhores, é a de impedI
rem o casamento de seus escravos, ou de vender um dos cônjuges pa
ra lugares remotos. Dom Sebastião Monteiro da Vide lembra que 
tal proceder con~titui grave pecado (c. 303). 

Por fim, interessa-se Dom Sebastião pelo tratamento decente e 
cristão dos escravos falecidos. Lembra o dever de os patrões manda
rem celebrar missas por seus escravos defuntos, pelo menos missa de 
corpo presente para os escravos ou escravas maiores de 14 anos (c. 
838) e fulmina pena de excomunhão maior ipso facto e multa de 5U 
cruzados contra os senhores que, em lugar de dar sepultura eclesiás
tica aos escravos falecidos, os enterram no campo ou no mato, como 
se fôssem animais brutos (c. 844). 

Transparece, portanto, das Constituições Primeiras que Uom Se
bastião Monteiro da Vide até certo pomo se preocupou pelo trata
mento justo, humano, benigno, caridoso dos escravos no Brasil. Fal
ta, porém, referência mais explícita e denúncia mais enérgica de mui
tas crueldades cometidas então pelos senhores. Esperaríamos um ca
pítulo dedicado ao tratamento dos escravos. 

Teria sido Dom Sebastião demasiado conivente ou pouco infor-. 
mado? Ou teria sido a situação dos escravos menos dura do que ou
tras testemunhas deixam transparecer? Cremos que a exphcação está 
no caráter e finalidade das Constituições Primeiras: Estas desejavam 
ser um misto de catecismo, de direito canônico, de liturgia e de ori
entação pastoral; e não um tratado maIs completo de Justiça social 
ou do ideal evangélico. Limitam-se pOIS a denunciar os abusos que 
impediam os escravos das práticas reiigiosas que a Igreja éxigia dêles 
como membros que eram da mesma. E deixam de lado os abusos 
que feriam a dignidade humana em geral. 

Esperar-se-ia uma tomada de posição mais incisiva da parte de 
tal autoridade eclesiá:tica. Neste particular foram muito maIs 
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josos e veementes em defender a dignidade humana do escravo um 
Vieira, um Benci, um Antonil (11). 

* 
3. - Instrução Cristã dos Escravos. 

Revelam as Constituições Primeiras um empênho muito grande 
por parte da Igreja pelo ensino da doutrina cristã aos escravos. E,' 
êste um dos tópico:; em que Dom Sebastião mais insiste. 

A primeira tarefa consistia em ministrar os rudimentos de Cris
tianismo aos escravos recém-chegados, ainda pagãós. Dom ~ebastlão 
ins~ste no dever de os próprios senhores zelarem pela conver~ão dos 
seus escravos: 

"Mandamos a todos nossos súditos, que se servem de cativos 
infiéis, trabalhem muito porque se convertam à nossa santa fé 
católica e recebam o sacramento do batismo, vindo no conheci
mento dos erros em que vivem e estado de perdição em que 
andam; e que para êssc feito os mandem muitas vêzes a pessoas 
doutas e virtuosas, que lhes declarem o êrro em que vivem e 
ensinem o que é necessário para sua salvação" (c. 52). 

Também em vários outros cânones, insÍstem as Constituições no 
dever de os senhores mandarem também os escravos à igreja nos hO
rários de doutrina, para que os vigários lhes ensinem o catecismo, e 
na obrigação de os vigários se interessarem pela catequese dos escra
vos em suas respectivas paróquias e de procederem contra os senho
res negligentes nesta matéria (cc. 4, 6-8, 54, 56, 593). O descuido 
dos senhores em procurar instruir seus escravos é tão grande - afir
ma Dom Sebastião da Vide - que 

"raramente se acha algum que ponha a diligência que de
ve" (c. 56). 

Não estabelecem as Constituições penas contra os senhores neglI
gentes; lembram-lhes simplesmente que a instrução dos escravos é sua 
obrigação em consciência e que disto são responsáveis perante Deus 
(especialmente c. 4). 

Devido à diveddade de nações e línguas dos africanos trazidos 
ao Brasil, surgia a dificuldade de catequizá-los imediatamente. Ape
sar disto, Dom Sebastião insiste em que se cuide logo da mstrução 

(11). - Cf. notas 8 e 10 e ANTONIL (André João), Cultura e Opu
lência do Brasil. Lisboa 1711, parte I, livro I, capo IX. Reeditado em São 
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dos escravos na religião clistã, quer em língua portuguêsa - se os 
escravos já têm algum conhecimento dela - quer através de pe~soas 
que saibam as línguas maternas dos recém-chegados (c. 8). Quanto 
a isto, sabemos que nos portos principais - Salvador, Recife, Rio de 
Janeiro - em geral havia religiosos conhecedores das Iíngüas dos 
principais grupos étnicos dos escravos. 

O que se costumava ensinar aos escravos'! Que nível de instru
ção estabelecem as Constituições Primeiras? "Naturalmente nao se eXi
gia instrução muito aprimorada. Mesmo para os fieIS em geral msis
tia-se então mais no cumprimento das práticas religIosas, sobretudo 
missa dominical, confissão e comunhão pela Páscoa (desobnga pas
cal), casamento religioso. Quem observasse essas prátIcas era bom 
cristão. Quanto à formação doutrinaI, eXIgiam-se os rudImentos -
ou pouco mais - do catecismo. Ao lembrar a obrigação da instru~ 
ção cristã para todos - inclusive e espeCialmente para os escravos 
- as Constituições resumem o que o pároco devia ensmar a seus tre
gueses: 

"Os Artigos da Fé, para saberem bem crer; o Padre Nosso e 
Ave Maria, para saberem bem pedir; os Mandamentos da Lei de 
Deus e da Santa Madre Igreja e os pecados mortais, para sabe
rem bem obrar; as virtudes, para que as sigam; os sete Sacra
mentos, para que dignamente os recebam e com êles a graça que 
dão; e as mais orações da Doutrina Cristã, para que sejam ins
truídos em tudo o que importa à sua salvação" (c. 4). 

Ao se referir à instrução dos escravos em especial, as Constitui
ções chegam a exigir menos, devido à sua condição de servos e à 
rudeza de grande parte dêles. V árias vêzes as Constituições mencio
nam a rudeza dos escravos, chegando mesmo a afirmar que alguns 
não gozam do uso da razão e são incapazes até dos rudimentos da 
doutrina cristã (cc. 4, 8, 50, 55-57, 577-578, 728) . 

Não cremos que os africanos fôssem sempre tão rudes como jul
ga Dom Sebastião Monteiro da Vide, pois sabemos que havia escra
vos pertencentes a tribos de cultura bastante desenvolvida e certos 
escravos eram muito inteligentes para o aprendIzado dos OfíCIOS. Os 
afri~anos, possuindo uma religiosidade mais concreta, maIs prátIca, 
composta de ritos, sem formulações douirinánas, sem uma teologia, 
certamente haviam de sentir dificuldade em entender o cateci~mo, que 
continha verdades de fé, formulações teóricas e abstratas, um corpo 
de doutrinas estranho à sua cultura. Era a mesma difIculdade que os 
missionários encontraram em relação aos índios, que dificilmente che
gavam a compreender a doutrina cristã, expressa nos têrmos da me
tafísica aristotélica e totalmente diferente de sua cultura. Outra 
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ficuldade para o entendimento da doutrina cristã de certo provinna 
do escasso conhecimento da língua portuguêsa, ao menos no começo. 

Cônscio da necessidade de uma instrução acomodada à 

"rudeza de entender e barbaridade do falar" dos escravos 
(c. 8), 

tomou Dom Sebastião uma louvável iniciativa: compôs um breve ca
tecismo em linguagem muito simples, substituindo fórmulas tradicio
nais da doutrina por expressões mais concretas, mais populares, mrus 
acessíveis aos escravos. Afirma o arcebispo que mandou imprimir tal 
catecismo abreviado e manda aos párocos que, caso os exemplares 
impreliSos não bastem mandem fazer mais cópias 

"para se repartirem por casas dos fregueses, em ordem a 
êles instruírem aos seus escravos nos mistérios da Fé e Doutrina 
cristã, pela forma da dita instrução: e as suas perguntas e res
postas serão as examinadas, para êles se confessarem e comun
garem cristãmente e mais fàcilmente do que estudando de me
mória o credo, e outras que aprendem os que são de mais ca
pacidade" (c. 8). 

Não nos consta que tal catecismo abreviado e simples - em que 
as verdades do credo e a doutrina dos sacramentos estão colocadas em 
forma de perguntas e respostas - tenha sido impresso, como o arce
bispo afirma ter mandado. Julgamos que não o tOl. Está, porém, 
reproduzido nas Constituições Primeiras, no livro 111, título XXXll, 
cc. 579-583. Ei-Io na íntegra: 

"Breve Instrução dos Mistérios da Fé, acomodada ao modo de falar dos escra
vos do Brasil, para serem catequizados por ela. 

Perguntas. Respostas. 

579. - Quem fêz êste mundo? Deus. 
Quem nos fêz a nós? Deus. 
Deus onde está? No céu, na terra, e em tod. o mundo. 
Temos um só Deus ou muitos? Temos um só Deus. 
Quantas pessoas? Três. 
Dize os seus nomes? Padre, Filho e Espírito Santo. 
Qual destas Pessoas tomou a nossa 

carne? O Filho. 
Qual destas Pessoas morreu por nós? O Filho. 
Como se chama êste Filho? Jesus Cristo. 
Sua 



Onde morreu êste Filho? 
Depois que morreu onde foi? 

E depois onde foi? 
Há de tornar a vir? 
Que há de vir buscar? 
E para onde as há de levar? 
E as almas de mau coração para 

onde hão de ir? 
Quem está no inferno? 
E quem mais? 
E que fazem lá? 
Hão de sair de lá alguma vez? 
Quando nós morremos, morre tam-

bém a alma? 
E a alma para onde vai? 

E o corpo para onde vai? 
Há de tornar a sair da terra vivo? 
Para onde há de ir o corpo que 

teve alma de mau coração? 
E para onde há de ir o corpo que 

teve alma de bom coração? 
Quem está no céu com Deus? 
Hão de tornar a sair do céu, ou hão 

de estar lá para sempre? 

295 -

Na cruz. 
Foi lá abaixo da terra buscar as almas 

boas. 
Ao céu. 
Sim. 
As almas de bom coração. 
Para o céu. 

Para o inferno. 
Está o diabo. 
As almas de mau coração. 
Estão no fogo que não se apaga. 
Nunca. 

Não. Morre só o corpo. 
Se é boa a alma, vai para o céu; se a 

alma não é boa, vai para o inferno. 
Vai para a terra. 
Sim. 

Para o inferno. 

Para o céu. 
Todos os que tiveram boas almas. 

Hão de estar lá sempre. 

Instrução para a confissão. 

580. - Para que é a confissão? 
Quem faz a confissão esconde pe

cados? 
Quem esconde pecados para onde 

vai? 
Quem faz pecados há de tornar a 

fazer mais? 
Que faz o pecado? 
A alma depois da confissão torna 

a viver? 
O 
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Por amor de quem? Por amor de Deus. 

Instrução para a Comunhão. 

581. - Tu queres comunhão? 
Para que? 

E quando está nosso Senhor Jesus 
Cristo na comunhão? 

Aonde diz o Padre as palavras? 
E quando diz as palavras? 
Antes que o Padre diga as pala

vras está já na hóstia nosso 
Senhor Jesus Cristo? 

E quem pôs a nosso Senhor Jesus 
Cristo na hóstia? 

E no cálix que está, quando o padre 
o toma na mão? 

E depois que diz as palavras, que 
coisa está no cálix? 

Sim. 
Para pôr na alma nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

Quando o Padre diz as palavras. 
Na missa. 
Quando toma na sua mão a hóstia. 

Não. Está só o pão. 
!le mesmo, depois que o padre disse 

as palavras. 
Está vinho, antes que o Padre diga as 

palavras. 
Está o sangue de nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

Ato de Contrição para os Escravos e Gente Rude. 
582. - Meu Deus, meu Senhor: o meu coração só vos quer 

e ama. Eu tenho feito muitos pecados e o meu coração me dói 
muito por todos os que fiz. Perdoai-me, meu Senhor, não hei de 
fazer mais pecados: todos boto fora do meu coração e da minha 
alma por amor de Deus. 

Para se dizer ao Moribundo. 

583. - O teu coração crê tudo o 
que Deus disse? 

O teu coração ama só a Deus? 
Deus há de levar-te para o céu? 
Queres ir para onde está Deus? 
Queres morrer porque Deus assim 

quer? 

Sim. 
Sim. 
Sim. 
Sim. 

Sim" (12). 

(12). - !ste Catecismo é bastante mais breve e mais simples que o desti
nado aos fiéis em geral, reproduzido nos cânones 551-575. O cânone 584 acres
centa: "Repitam-lhes muitas vêzes o ato de contrição; e advirta-se que,antes 
de fazer a instrução acima dita, se há de dizer aos que a ouvirem,· que coisa é 
Confissão; e que coisa é comunhão; e que coisa é hóstia; e que coisa é cálix; e 
também que coisa é missa; e tudo por. palavras toscas, mas quê êles as entendam 
e possam perceber o que se lhes ensina'''. 
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* 
4. - Sacramentos e Assistência Religiosa aos Escravos. 

As Constituições Primeiras, como acabamos de verificar, revelam 
um grande empênho em catequizar os escravos trazidos da Africa, pa
ra convertê-los à Igreja católica. Devido à sua rudeza e à condição 
inferior de servos, não se exigia dêles a mesma instrução como para 
os demais fiéis cristãos. 

Preenchidas as condições mlnImaS de instrução religiosa, eram 
os escravos batizados e assim faziam parte da sociedade cristã, da 
Igreja católiCa e do Estado cristão. Como cristãos deVIam cumprir 
os seus deveres, que consistiam sobretudo nas práticas religiosas pres
crita pela Igreja: sacramentos, desobriga, orações, entêrro ecleSIás
tico. Não se cuidava muito de um aprofundamento ulterior na fé. 
Estava-se - diríamos hoje - mais na linha da sacramentáTIzação do 
que na linha da evangelização. 

E' compreensível, portanto, que a maioria das prescrições das 
Constituições Primeiras referentes aos escravos tratem da recepção dos 
sacramentos - de modo particular o batismo - da deso-bnga e do 
matrimônio. 

A. - Batismo. 

Inculcam as Constituições o dever que incumbe aos donos de es
cravos, de se esforçarem muito para que êstes se convertam à fé ca
tólica e recebam o batismo (c. 52). 

Estando os escravos instruídos na doutrina cnstã, segundo obre,... 
ve catecismo que acima transcrevemos, era-lhes admmistrado o sacra
mento do batismo. 

V árias circunstâncias especiais pediam normas especiais. Assim 
para os 

"escravos brutos e boçais e de língua não sabida, como são 
os que vêm da Mina e muitos também de Angola", 

após instrui-los sumàriamente nos mistérios da fé - contidos na pri
meira 



- 298-

"Queres lavar a tua alma com água santa? 
Queres comer o sal de Deus? 
Botas fora de tua alma todos os teus pecados? 
Não hás de fazer mais pecados? 
Queres ser filho de Deus? 
Botas fora da tua alma o demônio?" (c. 50). 

O fato de muitos chegarem gravemente doentes e morrerem pou
co depois de aportarem ao Brasil, levou Dom Sebastião a dar a se
guinte norma: logo que fôsse possível, mesmo antes de começar a 
instrução na doutrina cristã, façam-se aos escravos as 6 perguntas aci
ma; destarte saber-se-á da vontade de os escravos se converterem e 
posteriormente, em caso de morte, poderão Ser batizados sub condi
tione ou mesmo absolutamente (c. 51). 

Impressionado sempre com a rudeza dos escravos, mitiga Uom 
Sebastião as exigências de instrução. Sendo mUItos dêles 

"tão boçais e rudes que, pondo seus senhores a diligência 
possível em os ensinar, cada vez parece que sabem menos", 

permite-se aos vigários que lhes ministrem não só o batismo, mas tam
bém a penitência, extrema-unção e matrimônio, bastando para tanto 
possuirem os rudimentos mínimos acima mencionados (c. 579) dos 
mistérios da fé, terem as disposições necessárias para sua recepção 
e saberem das obrigações resultantes de tais sacramentos (c. 55). Mas 
os vigários não deverão tomar esta licença como pretexto para bati
zarem com demasiada facilidade; mas deverão sempre procurar ins
trui-los e não dar 'aso a que os senhores, habitualmente tão relaxados 
dêste dever, se descuidem dêle por completo (c. 56). 

Os filhos de escravos, que no momento da compra não passa
rem de 7 anos, bem como os que nascerem depois de os escravos 
estarem em poder dos senhores, devem ser batizados mesmo contra 
a vontade dos pais. As normas da Igreja relativas ao consentimento 
dos pais se aplicam no caso de pais livres, e não de pais cativos. .h 
ao passarem dos 7 anos, sejam as crianças apartadas da convIvêncIa 
dos pais ainda pagãos, para não se perverterem (c. 53). Se, porém, 
as crianças compradas passarem da idade de 7 anos, não poderão 
ser batizadas sem seu próprio consentimento, salvo se fôrem tão bo
çais a ponto de serem consideradas privadas do uso da razão te. ~ I) . 

Acontecia às vêzes que os escravos trazidos ao Brasil Já haviam 
sido batizados em sua terra natal, antes de serem embarcados. Por 
isso 
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Com tal. empênho em introduzir os escravos na religião oficial 
e com tanta facilidade e poucás exigências, compreende-se que prà
ticamente a totalidade dos africanos se tornou católica. Mas a con
versão foi mais externa do que interna. No íntimo os escravos con
tinuavam em grande parte mais fiéis à sua religlOsidade onginal. 

* 
B. - Eucaristia (desobriga). 

As Constituições Primeiras trazem muito pouco acêrca do sacra
mento da eucaristia. Embora lembrando que 

"é 



- 300-

fluência do jansenismo, que fazia exigências extraordinárias para al
guém ser considerado digno de comungar. lViesmo os religiosos e 
clérigos então comungavam raramente (13). 

* 
C. - Matrimônio. 

Dedicam as Constituições Primeiras o título LXXI do livro I à 
questão do matrimônio dos escravos, contendo non'iülS para protegê
los das arbitrariedades dos senhores (cc. 303-304). 

Após afirmar que, por cüreito divino e humano, os escravos e 
escravas podem contrair matrimônio, quer com outras pessoas escra
vas, quer com pessoas livres, manda Dom Sebastião Monteuo da 
Vide: 

"Pelo que lhe mandamos [aos senhores] e encarregamos mui
to, que não ponham impedimentos a seus escravos para se casa
rem, nem com ameaças e mau tratamento lhes encontrem o uso 
do matrimônio em tempo e lugar conveniente, nem depois de 
casados os vendam para partes remotas de fora, para onde suas 
mulheres por serem escravas ou terem outro impedimento legítimo 
os não possam seguir" (c. 303). 

Os senhores que fizerem o contrário cometem grave pecado. 
Para poderem receber o sacramento do matrimônio, deverão os 

escravos ser instruídos na doutrina cristã - ao menos o Pai Nosso, 
Ave Mariâ, Credo e Mandamentos de Deus e da Igreja - e nas 
obrigações inerentes a êste sacramento. Manda-se aos vigários e ca
pelães que examinem os escravos a respeito e, no caso de o sabe
rem, admitam-nos ao matrimônio, mesmo contra a vontade dos seus 
senhores (c. 304). 

Problema canônico mais delicado representavam os escravos já 
casados em sua terra de origem, cujo cônjuge lá permanecera. Em 
tais casos, resolve. Dom Sebastião Monteiro da Vide aplicar aos es
cravos africanos as disposições estabelecidas pelo Papa Gregório Xl11 
em 1585 a respeito dos índios americanos. 
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o amancebamento dos escravos - reconhece Dom Sebastião 
da Vide - era fato comum então e o arcebispo pede aos senhores 
que cuidem de coibÍ-lo o Como penas contra os escravos que conti
nuarem amacebados após admoestação, estabelecem as Constituições 
a prisão e o degrêdo, sem consideração do prejuízo que tal medida 
pt ssa acarretar ao senhor (co 989) o 

* 
Do - Outros Sacramentos. 

No tocante à confissão não se encontram nas Constituições pres
crições especiais para os escravos. Estavam, portanto, sujeitos às nor
mas comuns, que mandavam todos os fiéis se confessarem !lo menos 
uma vez ao ano no tempo da quaresma, para pOderem-receber a co
munhão da desobriga (c. 139). Devido, porém, às circunstâncias do 
trabalho nos engenhos, prolonga-se para os escravos o tempo da con
fissão e comunhão da desobriga pascal até à festa do Espírito Santo 
(c. 86). 

o sacramento da crisma não é mencionado pelas Constituições 
ao tratarem dos escravos_ 

Os cânones referentes à extrema-unção e ao entêrro manifestam 
também o louvável zêlo pela a~sistência religiosa aos escravos, bem 
como o respeito que lhes é devido peia sua rugnidade de sêres huma
nos. 

Aos párocos é lembrado o dever de administrar e aos gravemen
te enfêrmos o dever de pedir a extrema-unção (cc. 194-195). Quanto 
aos escravos, dispõem as Constituições que mesmo os mais rudes po
derão receber o sacramento dos enfêrmos, contanto que tenham al
guns rudimentos da doutrina cristã e as boas disposições para recebê
lo (co 55) o Para preparar o escravo para uma boa morte, o breve 
Catecismo de Dom Seba<tião contém umas perguntas em linguagem 
simples a :erem feitas aos escravos moribundos (co 583). 

Falecido algum escravo, devem os senhores mandar celebrar mis
sas em seu sufrágio; pelo menos mandem dizer missa de corpo pre
~ente pelos escravos e escravas falecidos com mms de 14 anos de 
idade (c. 838). 

Tendo verificado na primeira visita pastoral pela sua arquidio
cese, feita logo ao chegar à Bahia, que alguns senhores enterravam 
os escravos no campo e no mato como se fôssem animaiS, màfida Vom 
Sebastião Monteiro da Vide - sob a severa pena de excomunbão 
ipso jacto e multa de 50 
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dêem aos escravos falecidos sepultura eclesiástica, a não ser que haja 
legítimo impedimento para tanto (c. 844). 

Finalmente, aos escravos era barrado o acesso às ordens sacras, 
tanto maiores como menores. A êste respeito as Constituições Pri
meiras mantêm a legislação muito antiga que proibia o servo ser or
denado sem licença do seu senhor (c. 224, impedImento n. 6). Além 
dêste impedimento, as Constituições acrescentam o impedimento de 
sangue: ao de sangue hebreu - estabelecido por Paulo IV e Gregó
rio XIII - Dom Sebastião ajunta o de sangue negro ou mulato (c. 
224, impedimento n. 4). Estes impedimentos para a recepção das or
dens menores subsistiam a jortiori para as ordens maiores (c. 225). 

Evidentemente, a existência da legislação nem sempre é prova 
de que tenha sido cumprida. Sabemos, por exemplo, que número con
siderável de clérigos no Brasil - apesar da legislação vigente con
trária - trazia nas veias sangue hebreu (14); e que muitos mulatos 
e mesmo negros tornaram-se sacerdotes, especialmente em Minas, nos 
séculos XVIII e XIX (15). Não sabemos, porém, se entre tais cléri
gos negros ou mulatos se encontraram também escravos. JJlficúmente 
teria isto sido possível, pois a formação ministrada aos escravos era 
por demais insuficiente. 

• 
• • 

IV. - CONCLUSAO. 

As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, como dis
semos no início, são representativas da Igreja do Brasil colonial e 
mesmo até fins do século XIX. Analisando e expondo o conteúdo 
delas podemos tirar algumas conclusões a respeito da atitude da Igre
ja para com os escravos e a escravatura. 

1). - A Igreja como tal não repudiou a escravização dos ne
gros; aceitou esta instituição como natural e legítima em si. A exis
tência de uma sociedade com senhores e escravos aparece como in
teiramente normal. 

Seria fácil hoje, com nossa visão diferente, repreender a Igreja 
por isto. Julgamos, porém, que dificilmente ela - isto é, concreta
mente, os bispos, sacerdotes, religiosos, cristãos em geral, que com-

(14). - Cf. SALVADOR (José Gonçalves), Cristãos-Nôvos, Jesuítas e 
Inquisição. São Paulo. 1969. 

(15). - Um exemplo célebre é o do preto Dom Silvério Gomes Pimenta 
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punham esta Igreja - poderiam ter pensado e agido diferentemente. 
Com efeito, a ilegitimidade da escravização dos negros africanos não era 
tão evidente como a dos indígenas. Os missionários podiam, por a sim 
dizer, ver com os próprios olhos que os índios eram povos livres, ao pas
so que os africanos para cá trazidos - às vêzes tribos quase inteiras -
já eram escravos na África, onde a escravidão era instituição antiga. Os 
escravos, portanto, mudavam apenas de lugar. Ademais, o lirasil se 
desenvolveu de tal maneira baseado na mão-de-obra servil, que sua 
abolição sem mais podia causar uma ruína para a colôma. Daí era 
fácil julgá-la legítima e necessária ao bem comum; ir contra ela po
dia parecer subversão da ordem social e"tabelecida, um atentado con
tra o Estado. Outrossim, a Igreja através da história aceitara a es
cravidão e nessa época a maioria dos teólogos, canonistas, moralis
tas achavam-na legítima. Aliás, indo até à Bíblia, não reconhece 
ela a escravidão? São Paulo não se insurge contra tal instituição co
mum no Império Romano; apenas suplica que os escravos sejam 
dóceis e obedientes a seus senhores e que os senhores tratem com 
bondade seus escravos (16). Não era, pois, de esperar que a Igreja 
no Brasil em pêso se levantasse contra a mentalidade reinante, que 
aceitava a instituição servil. 

Não faltam, porém - evidentemente fora das Constituições 
Primeiras - algumas vozes, raras embora, de pessoas da Igreja que 
julgaram injusta a escravidão em si. Tais vozes, contudo, não tive
ram oportunidade de fazer-se valer (17). 

2). - Embora não denunciando a escravatura em si mesma, a 
Igreja sempre se bateu por aliviar a sorte dos africanos escravos. 
Advoga um tratamento humano, decente; denuncIa Os senhores que 
maltratam seus escravos, não lhes dão alimento e vestido suficiente 
e os sobrecarregam de trabalho. Porém, nas Constituições Primeiras, 
que aqui analisamos, não se dá muita ênfase ao tratamento dos es
cravos. Infelizmente tal obra de orientação - traduzindo o pensa
mento oficial da Igreja - não é suficientemente enérgica e incisiva 
neste particular, como o foram algumas figuras da Igreja, haja vista 
Antônio Vieira, Jorge Benci e outros. 

3). - O máximo empênho da Igreja estêve sempre voltado pa
ra a conversão dos negros e sua incorporação na Igreja católlca. U 

(16). - As próprias Constituições haurem a orientação, nesta matéria, da 
Bíblia, dos Concílios, dos sínodos e de renomados autores eclesiásticos. 

(17). - Dois jesuítas do fim do século XVI, que denunciaram como in
justa tôda e qualquer escravidão de africanos, foram obrigados a deixar o Bra
sil. São 
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ideal era fazer de todo escravo um cristão, batizando-o, admItindo-o 
aos demais sacramentos, dando-lhe tôda a assistência rellgtosa. 

O nível da instrução ministrada aos escravos não era muito ele
vado. Devido à dificuldade em aprender a doutrina católica - real
mente estranha à religiosidade e cultura africanas - era o escravo 
considerado em geral· muito rude e por isso incapaz de uma instru
ção mais aprimorada. Era, porém, instruído ao menos sumàriamente 
nas verdades da fé e nos sacramentos e admItldo com facilidade ao 
batismo. A Igreja procurava dar-lhe tôda a assIstênc.ia religiosa co
mo aos demais cristãos e insistia igualmente que os escravos tam
bém cumpris~em seus deveres religiosos. Insistia-se mais particular
mente na assistência à missa dominical, na desobriga, no casamento 
religioso. 

Os escravos africanos - e poderíamos quase dizer os fiéis em 
geral - foram sacramentalizados, mais que evangeIizados. Era um 
dos traços do cristianismo da época. 

4). - Não obstante as deficiências e omissões - muitas cer
tamente desculpáveis devido às circunstãncias e à mentabdade do 
tempo - a Igreja contribuiu sem dúvIda para a valonzação do es
cravo como ser humano, como pessoa. O mais importante é viver 
a vida da graça, é participar da redenção de Cristo, é ser amado por 
Deus. Daí a preocupação principal em incorporar o escravo na 
Igreja. 

A condição de senhor ou de escravo pouco importa, pOIS ambos 
são iguais perante Deus e Deus os julgará a ambos segundo a mes
ma medida. Como diz São Paulo, em Cristo não há escravo nem 
livre, mas todos são iguais em dignidade. Estã VIsão do homem 
transparece também das Constituições Primeiras, e de modo espe
cial se manifesta num cânone referente à sepultura dos escravos: A 
pena mais severa - excomunhão maior ipso facto e multa de 50 
cruzados - é fulminada contra os senhores que enterram os escra
vos no campo ou no mato, como se fôssem animais brutos (c ~44). 

O escravo é escravo, sim, mas como homem e como cristão é 
igual ao seu senhor em dignidade e merece o mesmo respeito que 
seu senhor. 

• 
* • 
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INTERVENÇOES. 

Da Profa. Marilda Corrêa Ceribelli (IFCS-UFRJ Rio de Janeiro. 
Guanabara) . 

Declara que o Autor afirmQu no início da sua comunicação 
que "não abordaria por inteiro O tema Igreja e a Escravidão no Bra
sil", que se limitaria a um estudo do Sínodo da Bahia de 1707, atra
vés das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. 

No final do seu trabalho, porém, concluiu que a "Igreja via 
sempre no escravo uma pes:oa humana". 

Pergunta, pois, se a conclusão chegada foi apenas baseada nos 
documentos analisados? 

Declara, outrossim, que estranha que no decorrer do trabalho 
o Autor afirma que "a Igreja limitou-se a denunciar os abusos que 
impediam o cumprimento dos deveres religiosos dos escravos nada 
fazendo para melhorar a sua sorte". 

Parece à interpelante existir nessas palavras algumas incoeren
cias. Pede, pois, ao Autor que esclarecesse meihor o assunto e dis
sesse o que, de fato, dispunham as Constituições Primeiras sô
bre a pessoa do escravo. 

• 
Do ProL Eurípedes Simões de Paula (FFLCH-USP. São Paulo). 

Pergunta: como se distinguiam entre os negros importados, os 
que já eram escravos na AfrÍca e que, por isso, a Igreja os consIde
rava como escravos legítimos? 

• 
Da Profa. Lucinda Coutinho de Mello Coelho (IFCH-UFRJ. Rio de 

Janeiro. Guanabara). 
Declara que não teve o prazer de acompanhar desde o prinCI

pio a comunicação do Autor. Do que pôde apreender da sua expo
sição, ficou-lhe uma dúvida. Solicita, pois, uma explIcação: tendo 
sido a legislação portuguêsa tão atenta no que conceme ao trata· 
mento dado ao escravo, como existiam tratamentos diferentes? 

No relato de viajantes, como Maria Graham, .que 
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De~eja, pois, que o Autor lhe proporcione uma explicação quan
to à passivididade dos religiosos diante dêsse fato. E como explica 
êle ainda que, em pleno século XIX, aparecem referências, como 
as que se vêem no Diário de Maria Graham? 

* * • 
RESPOSTAS DO PROF. GENTIL AVELINO TITTON, O/:'M. 

Ao Prof. Eurípedes Simões de Paula. 

Responde que, realmente nem todos os africanos trazidos ao 
Brasil eram escravos anteriormente. Havia também os que eram 
caçados para serem vendidos aos traficantes portuguêses. Como, 
porém, a escravidão era instituição antiga na África e a maioria dos 
escravos já o eram anteriormente, os homens da Igreja, de um mo
do geral, os consideravam todos como escravos legitimamente adquI
ridos pelos senhores, sem procurar saber da legltlmídade ou não de 
seu cativeiro na África. 

• 
A Profa. Lucinda Coutinho de Mello Coelho. 

Declara que, de fato, a legislação portuguêsa estatuia a obriga
ção de se dar os sacramentos e sepultura aos escravos. As Consti!ttÍ
ções Primeiras são no mesmo sentido. Havia, porém, senhores que 
deixavam os cadáveres dos escravos aos abutres ou os sepultavam no 
campo ou no mato. O próprio autor das Constituições afirma ter 
presenciado tais fatos. A Igreja não podia evitar tais abusos come
tidos por senhores inescrupulosos. Denuncia-os, porém, e com os 
têrmos mais enérgicos e fulminando-os com as penas eclesiásticas as 
mais severas. 

• 
A Profa. Marilda Corrêa Ceribelli. 

Diz que as Constituições deixam realmente transparecer - atra
vés da linguagem sóbria da legislação - uma consciência bastante ní
tida da dignidade do escravo como pessoa humana. O que é, de 
certo modo, uma incongruência ou imperfeição, é o tato de as Cons
tituições quase só denunciar os abusos que impediam os escravos do 
repouso e missa dominicais, e se referir apenas de passagem às tor
turas e outros tratamentos desumanos. Esperar-se-Ia, é claro, uma 
referência mais explícita e uma condenação maIS 



ESCRAVOS E ASSALARIADOS NA ANTIGA 
PESCA DA BALEIA. 

(Um capítulo esquecido da história do trabalho no 
Brasil Colonial) (*). 

MY RIAM ELL/S 

do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paio. 

Do ~éculo XVII ao XIX, capitais particulares possibilitaram o 
estabelecimento dos antigos núcleos baleeiros e a exploração da pes
ca da baleia na costa brasileira. Engenho de frigir, casa grande da 
Armação, campanhas de baleeiros, capela, senzalas e dezenas de 
construções erçueram-se nas proximidades dos aglomerados huma
nos marítimos e lembram o velho engenho de moer cana, para o qual 
convergiram as múltiplas dependências da antiga indústria açucarei
ra. Concentraram técnicas, aparelhagem e mão-de-obra aSsalariada 
e servil, para as arriscadas lidas marítimas a primelra e a segunda 
destinada às fábricas de beneficiamento do óleo das baleias e aos ser
viços terrestres, em geral, intensificados e estenuantes à época das 
safras, mais lentos, todavia, no desgaste do capltal humano repre:en
tado pelo escravo incorporado àquela indústria . 

• 

VISÃO DO INFERNO? 

"Inferno dos negros, purgatório dos brancos e paraízo dos 
mulatos" 

é a idealização do Brasil colonial, segundo o conceito da época que 
João Antônio Andreoni, o excelente Antonil, divulgou para a pos
teridade. Ao evocar a vida dos negros nos canavlais e engenhos e 
na mineração do ouro, esqueceu-se, todavia, o bom jesuíta de in-

(*). - Comunicação apresentada na 3\1 sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 8 de setembro de 1971 (Nota da Redação) · 
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cluir em sua obra aquêles que, de ano a ano, se extenuavam no me
neio dos entrepostos baleeiros da costa brasIleira. Ali se beneflciava, 
desde o início do século XVII, o toicinho das baleias, para apuração 
do óleo de iluminação consumido na colônia. Era ali o próprio in
ferno de negros e brancos e dos mulatos também. 

A primeira associação da idéia do inferno àquela indústria de
corre da imagem de um antigo engenho de frigir baleias da Bahia 
seiscentista que nos lega Brito Freire na sua Viagem da Armada da 
Companhia do Commercio e Frotas do Estado do Brasil (1). Assim 
diz êle: 

"Fregem-no (o toicinho) e derrete-se nas caldeiras, que ardem 
dia e noite, em uma casa, e dissera melhor em um inferno, pelo 
perpetuo fogo, espesso fumo, nossivo fedor, e negros nús, que 
gateadas as carnes com lavores ou manchas sem ordem, de certo 
barro, para despegarem a grossura, crusando a todas as partes, 
em beneficio deste trabalho, com ganchos de ferro e instrumentos 
semelhantes, fazem a propria figura de ministros de Satanás, ou 
de almas danadas. 

Distilada a substancia do toicinho, se conserva liquida, e se
gundo a Baieia é maior ou mais pequena, dá trinta até quaren
ta pipas de azeite que alem de ter muito serviço para usos dife
rentes, alumia todo o Brasil ( ... )". 

Fortuita e rápida visão de cruel realidade. Incompleta, todavia. 
Do depoimento do administrador da Armação de Nossa 1Senho

ra da Piedade, em Santa Catarina, em 1817, Jacinto Jorge dos An-
10S Correia, salta aos olhos outra imagem da áspera e trabalhosa 
vida do: escravos nos entrepostos baleeiros de outrora, sucursais da
quele inferno dos negros que era o Brasil colonial. 

"( ... ) A grande distancia em que estão aqui as lenhas e o 
imenso trabalho que dão em se conduzirem para esta Armação 
em forma que não chega aqui pau que deixa de ser muitas vezes 
lavado com suor dos escravos ocupandose com desvelo neste duro 
e pesado serviço, todo o tempo que medeia de uma a outra pesca, 
sem ter outra derivação, me afligia sumamente e fazia compa
decer muito da pobre escravatura, olhando ao mesmo tempo para 
os poucos matos que já haviam; estas circunstancias ocupavam 

(1). - Freyre (Francisco de Brito), Viagem da Armada da Companhia 
do Commercio e Frotas do Estado do Brasil, A cargo do General Francisco de 
Brito Freyre. Impressa por mandado de El Rey Nosso Senhor, Anno 1655. In 
apêndice à "Nova 
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ha muito a minha consideração a ver se descobria moda de se 
gastar menos lenha em frigir o toicinho das baleias ( ... )" (2). 

Quanto ao inferno dos brancos e dos negros forros e mulatos 
livres dos entrepostos baleeiros, era no mar que se encontrava, du
rante os terríveis embates da arriscada pesca das baleía~, a que mwta 
gente era forçada e de que muitos vinham doidos ou tendos, ou en
tão jamais voltavam. 

A êsse seria, em geral. poupado o negro escravo. Reservaram
no, de preferência, às rudes fainas terrestres, desde a remoção e o 
retalhamento das baleias mortas à apuração, beneftciamento e acon
dicionamento do óleo em grandes reservatórios e em pIpas e barris 
destinados à exportação para Lisboa, à iluminação de engenhos de 
açúcar, residências e fortalezas e à fabricação da argamassa para as 
construções mais sólidas. Nas fainas terrestres inclw-se, ainda, o 
tratamento das barbatanas destinadas às manufaturas e ao comércio 
europeus - do vestuário, notadamente. E demais serviços subsidIá
rios requeridos pela indústria baleeiera. O escravo, Investimento de 
capital, melhor seria não desgastá-lo ou perdê-lo na caça aos levía
tãs. De inferno já lhe bastava o cativeiro em terra tirme, al.nda maIS 
extenuante na estação da pesca, de junho a setembro. 

Por aí se infere ter sido a indústria baleeira do passado, no Bra
sil, um dos mais amplos setores da coexistência do trabalho escra
vo e do assaladado na sociedade colonial, em que, por via de regra, 
o primeiro pràticamente açambarcava tôdas as atividades braçaiS. 

Serviços remunerados nos entrepostos de pesca de balelas, por 
deficiência dos cativos em número e em aptidões e por poupança, 
couberam aos oficiais mecânicos - ferreiros, carpinteiros, pedreiros, 
tanoeiros, calafates e outros - e especialmente aos baleeiros - ar
poadores, timoneiros e remeiros, recrutados entre as populações lito
râneas das vilas vizinhas, geralmente, que ali nas armaçoes encontra
vam campo aberto ao seu trabalho. Administradores, feitores, ci
rurgiões e capelães também se enquadram no âmbito do trabalho 
assalariado. 

Elevados eram os preços de aquisição dos negros nos mercados 
baiano e fluminense, a que ~e acresciam os gastos com a sua manu
tenção, como se verá mais adiante. Menos onerOSa era a remune-

(2). - Carta datada da Armação da Piedade, a 18 de setemb~o de 1817, 
ao Administrador geral da pesca da baleia. Arquivo Nacional do Rio de Ja
neiro - Junta de Comércio - Caixa 360 - Real Administração da Pesca 
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ração do braço livre, por periódica e temporária e isenta de encar
gos e responsabilidades. O negro representava capital material e hu
mano sôbre o qual assentava a indústria do óleo de baleía, tal co
mo sucedia com a do açúcar, em que o escravo era "as mãos e os 
pés do ~enhor de engenho", segundo Antonil, e a da mineração. Nes
tas, açúcar e mineração, contudo, não se entreabriram ao trabalho 
livre as mesmas possibilidades. 

A propósito, convém lembrar que a História econômica do Bra
sil não se restringe apenas às grandes linhas - pau-brasil, açúcar, 
mineração ou gado. Merecido destaque cabe, também, às ativida
des menores ou secundárias, entre as quais a pesca da baleia, pelas 
perspectivas que podem oferecer àquele estudo, bem como ao do tra
balho escravo e assalariado no passádo . 

• 
JACINTO DOS ANJOS, UM ARISTOCRATICO ADMINISTRA

DOR DA PESCA DA BALEIA. 

A ARMAÇÃO DA PIEDADE. A PESCA DA BALEIA NA 
COSTA MERIDIONAL BRASILEIRA NO SECÚLO XIX. 

Da abundante e variada documentação do Arquivo Nacional do 
Rio de Janeiro, relativa à indústria baleeira do Brasil de outrora, 
destaca-se a da Real Administração da Pesca da Baleia (Junta de 
Comércio - Caixa 360). São centenas de manuscritos de apreciá
vel valor documental para a reconstituição da vIda econômica e so
cial do litoral brasileiro no pas~ado. Dêstes, cumpre destacar a cor
respondência dos administradores daquela pesca, valiosa pelas notí
cias que registram, especialmente sôbre a mão-de-obra escrava e a 
livre e o trabalho servil e o assalariado, nos entrepostos sob a sua 
direção. Especial menção cabe à do punho de Jacinto Jorge dos An
jos Correia, administrador da Armação de Nossa Senhora da Pie
dade, em Santa Catarina, a maior daquéla costa, almoxanfe da In
tendência e Armazéns Reais da Capitanía e autor de preciosa me
mória sôbre a indústria baleeira no Brasil, desde os primórdios (3). 

A presente comunicação sôbre o trabalho escravo e o livre nos 
antigos núcleos baleeiros do Brasil meridlOnal pretende divulgar par
te daquela correspondência, quer pelo seu valor hIstórico, tanto pelo 
pitoresco do seu conteúdo informativo. 

(3). - In Monsenhor José de Souza Azevedo Pizarro e Araujo, Memo
rias Históricas do Rio de Janeiro, vol. 99 , p. 260 e segs. Instituto Nacional do 
Livro, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1948. A memória data de 1820. 
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E' nosso objetivo possa esta contribuição servir, no futuro, aos 
que se dedicarem ao estudo da história do trabalho no Brasil, da 
escravidão ao trabalho livre; como à do comércio e navegação de 
cabotagem e suas implicações na ocupação e na vida cotidiana do 11-
toral brasileiro de outrora, de que restam, ainda hoje, algumas remi
niscências . 

Jacinto Jorge dos Anjos Correia, como se assinava, é o mesmo 
capitãCl Jacinto São Jorge que aparece na obra de John Mawe, Via
gens ao Interior do Brasil. .. (4), impressa pela primeira vez em 
Londres, em 1812. Homem cortês e afável, havia muitos anos que 
vivia, principescamente, junto à Armação, em sua vasta propriedade 
que a todos franqueava com notória magnanimidade. 

Segundo o viajante, era a Armação uma aldeia localizada na 
extremidade de uma baía, distante nove léguas de São José e qua
tro de Santa Cruz e 

"( ... ) posto de pesca de baleias, a principio muito numero
sas nesta costa e nas baías que a recortam. A indústria da pesca 
foi arrendada pelo Govêrno a uma companhia superintendida por 
um major ( ... )". "Neste pôsto trabalham cento e cinquenta ne
gros, mas a quantidade de baleias que apanham agora e inferior à 
dos primeiros tempos, quando a média atingida variava de tre
zentas a quatrocentas por estação de pesca. O processo de reco
lher e retalhar o peixe (sic) é eficiente e bem imaginado. Varios 
molhes estendem-se pelo mar a dentro, numa plufundidade de 
dezoito a vinte pés, e sôbre êles se erguem cabrestantes, guindastes 
e as demais máquinas necessárias. Para aí traz-se todo o peixe 
apanhado na costa. A, casa da caldeira, os tanques, etc., são muito 
superiores aos das docas da Groenlandia e, na verdade, semelhan
tes em tudo aos estabelecimentos similares da Europa. Para dar 
idéia da sua grandeza, é suficiente dizer que s6 de um lado exis
tem vinte e sete caldeiras enormes, havendo, ainda, espaço para 
tres outras. Os tanques são enormes reservat6rios em forma de 
ab6bada, em alguns dos quais um bote pode mover-se com facili
dade. Conseguimos observar êstes grandes trabalhos, graças à 
gentileza do comandante, Capitão Jacinto São Jorge ( ... )". 

Erguera-se aquele entreposto baleeiro por volta de 1740, U4.l, 
concomitantemente com a construção das fortalezas de Santa Cruz, 
na pequena ilha de Anható-mirim, de Ponta Grossa na barra norte 
da Ilha de Santa Catarina, construída em 1740, e da Ilha dos Ra
tones. Associado à obra de povoamento e de defesa do litoral cata-

(4). - Tradução de Solena 
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rinense, estaria concluído até 1746. Construiu-o o comercfante es
tabelecido no Rio de Janeiro, Tomé Gomes -Moreira, no contmente, 
à beira de uma enseada próxima à ponta de terra firme que se de
fronta quase a leste-oeste com a ponta setentrional da Ilha de Santa 
Catarina, ou melhor, à entrada da baía, ao norte da Ilha, no dIstn
to da freguesia de São Miguel, ao norte da fortaleza de Santa Cruz. 
Denominou-se Armação Grande ou de Nossa Senhora da Piedade, 
padroeira da capela erigida em 1745, pelo comerCIante e contrata
dor doreaI monopólio da pesca da baTeia naquele litoral. Foi a pri
meira, a maior e a mais importante armação catarinense e núcleo 
de uma freguesia que, nos meados do século XIX se formou nesse 
local, com o nome de Armação da Piedade. Inaugurou a indústria 
baleeira no litoral catarinense e foi ponto de partida de novas feI
torias posteriormente estabelecidas naquela região, entre 1765 e 1~Ul. 
as de Lagoinha, a sudeste da Ilha de Santa Catarina, Itapocoróia, ao 
norte do rio Itajaí, Garopaba, ao sul do rio Embaú, e 1mbituba, no 
têrmo da vila de Laguna. E a da Ilha da Graça (Um7), à entrada se
tentrional do canal de São Francisco. 

As cartas de Jacinto Jorge, datadas de 1816 e UH7, destinam-se 
ao senhor Joaquim Antônio Alves, Caixa e Administrador geral da 
pesca da baleia nas capitanias do sul, membro de um consórcio de co
merciantes que, desde 1815, se dispusera a explorar, por prazo de do
ze anos, a indústria baleeira no litoral meridiónal braSIleiro: a arren
dar os entrepostos ali existentes desde o sécúlo anterior, investir ca
pitais para reerguê-Ios do abatimento em que se encontravam e forne
cer azeite de peixe ao povo, as luzes dos corpos de guardas, à Ilumi
nação pública da cidade do Rio de Janeiro e repartIções ofiCIais, ao 
arsenal de Marinha e à fabricação de embarcações de Sua Majestade 
(5). A êle coubera a direção do negócio, mediante procuração dos de
mais EÓcios que lhe conferiram ilimitados poderes (6). 

Não obstante a extinção do secular si§tema de contratos da pes
ca da baleia no Brasil (alvará de 24 de abril de 18U1), vira-se com
pe-lida a Fazenda Real àquela concessão que implicava, de certa for
ma, no retômo ao antigo monopólio. 

A falta de capitais, o desapôio do Estado, as técnicas rotineiras 
e a desenfreada concorrência de inglêses e norte-amencanos no Atlãn
tico sul haviam levado, todavia, à decadência as feItorias baleeiras 

(5). - Arquivo Nacional do Rio de Janeiro - Junta de Comércio -
Caixa 360 - Real Administração da Pesca da Baleia - Documentos Auxilia
res da Conta de Jacinto Jorge dos Anjos. 

(6). - Idem, "Autos da contenda entre os sócios e o Caixa Geral da 
Real Administração .... Joaquim Antonio Alves - 1819". 
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meridionais do Brasil e, pràticamente, de nada lhes servlTa a lIber
dade concedida àquela indústria fadada à estagnação. 

Apesar da concessão da pesca, em 1815, ao consórcio acima re
ferido, as condições não se alterariam. 

As reduzidas safras baleeiras e a conseqüente crise da produção 
do óleo de baleia ocasionada pela concorrência estrangeira às fei
torias do óleo brasileiras e as exigências do consumo determInaram, 
a partir de 1817, a importação do azeite de peixe estrangeuo pelo 
Rio de Janeiro, permitida com a abertura dos portos em 1808 (carta 
régia de 28 de janeiro), facilitada pela supressão do monopólio da 
pesca da baleia em 1801 (alvará de 24 de abril) e favoreclda pelo 
Tratado de Comércio de 1810 com a Inglaterra e pela postenor in
fluência inglêsa no Brasil independente. Deveria pagar o produto 
estrangeiro naquela alfândega 24% sôbre o preço corrente de :.i2U 
réis a medida e o proveniente de barcos inglêses 15 % apenas! 

Inicialmente tolerada a livre entrada do óleo estrangeiro de ba
leia no Brasil, acabou por colidir tal concessão com os mterêsses do 
contrato efetuado com aquele consórcio - contrato da Real Pesca
ria de Baleias - cujo parágrafo 5.° estipulava a exclusão de qual
quer outra negociação de tal natureza, destituiu-o daquele pnvllé
gio e determinou a sua encampação (em 1825) e o fim da mdústna 
baleeira do Brasil meridional, CUjaS armações jamais se reergueriam. 

As cartas do afidalgado administrador da Armação de Nossa 
Senhora da Piedade acrescentam-se outras dirigidas ao mesmo desti
natário e da lavra de Vicente Joaquim de Macedo, João da Costa, 
Ignácio José Ferreira Coutinho, administradores das Armações de 
Itapocoróia, Bertioga, São Sebastião, respectivamente. Sôbre êstes. 
nada nos ocorre dizer em especial, infelizmente, por ausência de m
formações. Todavia, quanto às Armações sob a sua direção - a pa
lavra decorre da expressão "armar pesca" - a de Itapocoróia, no 
litoral catarinense, ao norte do rio Itajaí, que data de 1/ I M, foi cons
truída após a retirada das tropas invasoras castelhanas. As de Her
tioga e de São Sebastião, no litoral paulista, a primelra, ao norte da 
ilha de Santo Amaro, data de meados do século X V fil e a segunda, 
ao norte de Ilha Bela (Ponta das Canas) ergueu-se em 1734 e inau
gurou a pesca da baleia naquela costa. 

Merecem referências as Armações de São 
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Deixamos de lado as cartas de seus administradores, Manoel 
Marques Guimarães e Miguel Gonçalves dos Santos, respectivamen
te, bem como outras mais do próprio Jacinto dos Anjos, por reitera
ção de informações. 

• 
NO RUMO DO CALVARIO. 

PREÇOS. 

Monjolos, Congos, Minas, Angolas, Benguelas e Cabo-Verdes, 
descarregados dos tumbeiros, desembarcavam os cativos nos princi
pais portos do Brasil - Salvador e São Sebastião do Rio de Janei
ro. Seguia-se a quarentena de praxe, finda a qual eram expostos à 
venda, como gado, nos mercados de escravos. A admuustração da 
pe.ca das baleias adquiria os que melhor lhe parecessem. Repartia
os e os embarcava em sumacas e bergantins, rumo aos entrepostos 
de pesca baianos, fluminenses, paulistas e catarinenses, a que se des
tinavam. Ali arribavam depois de precária navegação de cabotagem, 
caso não sucumbissem durante o percurso, por mOléstla, fraqueza ou 
fadiga. 

Muitos - negros e negras, melhor, machos e fêmeas - desem
barcavam em péssimas condições físicas. Prevaleciam em número os 
machos em relação às fêmeas. Conseqüência do tipo de trabalho nas 
armações e porque segundo certo administrador da de São Sebastião, 
Ignácio José Ferreira Coutinho, as "fêmeas" 

"( ... ) he hum genero que vem sempre prenhes ou paridas, 
serviço muito pouco e a ração infalível ( ... )" (7). 

O escravo destinado às fábricas de óleo era a mais valiosa mer
cadoria do comércio de cabotagem promovido pelo real contrato da 
pesca da baleia. 

Assim, onze escravos adquiridos de Joaquim Antônio Rebelo, 
em 1816, para a Armação de São Domingos (Niterói), custaram 
1 :442$000. Quarenta de nação moçambique, a 113$000 a peça, com
prados a João Ribeiro Dimas, para a Armação de Santa Catanna, 
alcançaram 4:520$000, na mesma ocasião. Dezenove ao Bergantim 
Deligêllcia, recém-chegado de Cabinda, 2:337$000, pagamento em 
quatro meses, importando cada negro em 123$000. Um cedido pe
lo valor de 115$200 
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dor do contrato das carnes, para com a administração geral da pesca 
da baleia, destinado à Real Pesca. Eram êsses os seus preços em 
geral. Mas atingia cifras mais altàs: 148$800 um bom negro adqui
rido a Manoel Francisco de Oliveira. 

Escravas, com ou sem crias, também participavam da vida de 
cada feitoria baleeira. Duzentos e quarenta mil réIS custaram duas 
negras que vendeu no Rio de Janeiro o mesmo Joaquim Antônio 
Rebelo à Administração baleeira. E, 128$000 a escrava ladina, Ma
ria, de nação benguela, vendida, em 1818, em São Domingos, por 
D. Ana Maria Roiz, ao pôsto baleeiro, isenta de ônus - penhora 
ou hipoteca - em perfeita saúde e com habilidades ou manhas que 
nela se acharem. Com a obrigação do Administrador, Joaquim An
tônio Alves, pagar a meia sisa pertencente aos direitos reais e de 
ficar a escrava daí por diante incorporada ao Real Contrato da Pes
ca das Baleias, com o destino de tomar o estado de casada com um 
dos escravos do Contrato, merecedor de tal prêmio, fato freqUente 
naqueles entrepostos de pesca. 

Ainda. Em meados do século XVIII, na Armação de Bertio
ga, um negro, oficial de tanoaria, de quarenta anos de idade vàlia 
150$000. Cortadores de baleia atingiam 130$000 e 140$000, con
forme a idade e o vigor físico. 

A Armação de Nossa Senhora da Piedade dispunha, em 1 ~ I ó, 
de um patrimônio de noventa e três escravos, catorze escravas e de
zoito crioulos menores ou crias, tudo avaliado em 1:28~$200. 

Escravos de maior preço eram, geralmente, os mais jovens e os 
mais fortes e os amestrados em algum ofício. Quanto às escravas, 
quase sempre casadas ou viúvas, as mais moças alcançavam melhor 
cotação no mercado. Uma mocetona de dezenove ou vmte anos va
lia 100$000 a 115$000. E até mais (8) . 

• 
ESCRA VIDAO E TRABALHO. 

Na Armação, eram os negros integrados ao contingente huma
no encarregado dos rudimentares e rotineiros serviços dláóos: reta
lhamento das baleias, remoção de postas de carne, benetlclamento 
do toicinho, tratamento das barbatanas, desbastamento das matas, 
corte e transporte de lenha para abastecimento das fornàlhás do en-

(8). - A. N. R. J. - Junta de Comércio, etc. Inventários das Arma
ções de Santa Catarina, de Bertioga, São Sebastião e São Domingos - 1816-1820. 
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genho de frigir, manejO e limpeza de caldeiras e apetrechos neces
sários ao funcionamento da fábrica, derretimento da banha e cana
lização do óleo para os reservatórios e posterior acondIcIOnamento 
em pipas e mais atividades. Serviços suficientes para qualificá-los 
como vítimas de um dos mais rudes cativeiros, comparável ao das 
minas ou dos engenhos de açúcar. 

Eram, ainda, marujos, patrões de lanchas, remadores, timonei
ros, ferreiros, carpinteiros, tanoeiros, pedreiros, calatates, caldeirei
ros, barbeiros, do serviço da casa e de todo o servIço. .. Também 
acumulavam funções, como as de mestre de azeite e carpinteiro ou 
remeiro, de calafate e pedreiro e cortador de cima da baleia, de ofi
cial de pedreiro e de cortador da praia, de remeiro e ganxeiro (9). 

Não obstante tão pesado quão áspero cativeiro, era o escravo, 
nas Armações, destinado, em geral, quase exclUSIvamente às ativi
dades terrestres. Capital humano, tanto melhor sena prevenir-lhe o 
desgaste e reservá-lo ao manêjo dos instrúmentos de remoção das 
baleias capturadas, ao retalhamento ou desmancho das mesmas, ao 
beneficiamento do toicinho, à confecção de cordas ou à fabncação 
de pipas e barcos e ao trabalho nas forjas e a outros misteres, do que 
arriscar-lhe a vida no mar. Eis porque, no Brasil meridional espe
cialmente, sua mais ampla participação nas atividades baleeiras pró
priamente . ditas restringiu-se às funções de remador das lanchas de 
pesca e do socôrro em substituição ao assalariado. quando necessá
rio. Chegou a patrão de barco ou timoneiro e raras vêzes a arpoador. 

A mais penosa cota de trabalho que lhe coube consistiu na ma
nutenção do fogo na oficina das fornalhas - tal como na mdústna 
do açúcar - e na apuração do azeite no engenho de fngir. 

Na oficina das fornalhas o toicinho das baleias fundia durante 
dez ou doze horas, em enormes caldeiras de cobre ou terro, de cm
qüenta ou mais arrôbas, as maiores, ao intenso e contínuo crepitar 
do fogo sob as grelhas. A apuração do óleo processava-se em am
biente de elevada temperatura e de acre e nauseabundo odor, satu
rado de gorduroso vapor e espêssa fumaça. 

Arduo serviço era, ainda, ienhar nas matas da Armação, con
forme testemunha, penalizado, ° administrador Jacinto Jorge dos An
jos Correia em carta à direção geral daquela indústria. 

Outra modalidade de escravidão existiu, ainda, nos antigos nú
cleos baleeiros do Brasil. Homens sentenciados a trabalhos forçados 

(9). - ElIis (Myriam), A Baleia no Brasil Colonial. Edições Melhora
mentos e Editôra da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
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- brancos, mestiços e negros fôrros - os escravos da pena, postos 
a ferros e sob a mais estrita vigilância, também foram incluídos aos 
serviços das fábricas e às lanchas de pesca. Em caso de msubordi
nação, cabia aos feitores e administradores submetê-los à fôrça de 
armas (10). 

Às Armações não faltaram as ferragens do cativeiro, grilhões, 
algemas, correntes e argolas, colares de ferro, ferropéias, troncos e 
palmatórias. Sugerem coerção e castigos corporais que chegaram a 
provocar fugas e incidentes violentos com trágicos desfechos. E' o 
caso da tragédia da Armação de Bertioga, ocorrida em meados do 
século XVIII, quando um grupo de escravos rebelou-se, investiu con
tra os feitores e, a golpes de faca, feriu um e assassinou outro (11) . 

• 
ASSOCIAÇÃO AO TRABALHO ESCRAVO: OS SERVIÇOS 

REMUNERADOS. 

Nas Armações, ao negro, por via de regra poupado ao mar, ca
beria a maior parte dos serviços terrestres. Ao assalariado - bran
co, mulato, negro fôrro ou índio, que também participou daqueles 
serviços - atribuíram de preferência, os administradores as fainas 
marítimas da pesca da baleia. Destane associaram-se na mdústna 
baleeira o trabalho cativo e o livre, escravos e assalanados. 

Curioso aspecto de remuneração do trabalho escravo é o que 
se verifica na Armação, quando, na época das safras baleeiras, os 
administradores alugavam negros, se insuficiente fôsse o número dos 
que dispunham para apuração e beneficiamento do azeite e mais ser
viços. A Armação de São Domingos, por exemplo, em 1816, alu
gou seis, a 160 réis diários cada um, para limpeza de um reservató
rio de óleo. Era a quanto montava, na ocasião, o jornal de um es
cravo alugado pelo seu dono habituado a beneficiar-se com oalu
guel de seus negros de ganho (12), prática sistemática da epoca da 
escravidão. 

A mão-de-obra remunerada para atendimento das Armaçfies 
era recrutada entre as populações litorâneas de pescadores e peque
nos agicultores de ínfimo nível de vida e destinada, de preferência, 

(10). - Idem, p. 102. Ellis (Myriam), As Feitorias Baleeiras Meridionais 
do Brasil Colonial, vol. I, São Paulo, 1966. Impressão particular em multilite, 
p. 240, nota 33. 

(11). - Ellis (Myriam), A Baleia ... , p. 102. 
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a integrar a tripulação das lanchas baleeiras nas lides marítimas da 
pesca dos cetáceos. 

A falta de voluntários para pilotar tais embarcações, empunhar 
remos ou arpões, recorriam os administradores aos cárceres e às 1D1-

lícias, onde obtinham, com permIssão das autondades e com os pn
vilégios que lhes conferia o real monopólio, uma mão-de-obra tor
çada àquêles trabalhos marítimos. 

Não poderiam furtar-se a participar da pesca das baleias, a que 
seriam coagidos pela administração do contrato, todos os homens 
aptos - os soldados inclusive - a exercer funções de remeuos, ti
moneiros e arpoadores, mediante remuneração, sob pela de incor
rerem em rigorosos castigos por ordem dos goverriadores e dos pro
vedores da fazenda real. E ninguém poderia desvIá-los da pesca e 
da fábrica durante a safra baleeira, tampouco as embarcações e os 
apetrechos de que se serviam (13). 

As próprias Armações e a Administração geral da pesca da ba
leia, instalada no Rio de Janeiro também forneciam baleeiros aos nú
cleos pescadores onde escasseasse o elemento humano para o mar. 

Os homens que exerciam atividades terrestres percebiam salá
rio ou jornal, variáveis segundo suas aptidões, gênero de trabalho, 
tempo dispendido e as necessidades de cada Armação. Assalariados 
eram, por exemplo, tanoeiros, ferreiros, feitores e outros empregados 
da Real Pesca das Baleias, de preferência aquêles que dommavam 
um ofício ou se revelavam aptos a dirigIr escravos. 

Aos feitores cabia, além do ordenado, uma importância corres
pondente ao alimento consumido e designada por comedorias. As
sim por exemplo, Francisco Martins, feitor da Armação da LagOl
nha, em 1816, recebeu 25$000 ao fim de cinco meses de trabalho 
c mais a importância de 10$000 das tais comedorias (14). 

Jornaleiros podiam ser todos os operários das Armações: car
pinteiros, calafates, pedreiros, serradores e falquejadores. O ganho 
diário variava entre 1 $280, $960, $900, $800, $640, $480 e $240 
réi~ (15). 

Os baleeiros: arpoadores, timoneiros e remeiros não percebIam 
remuneração fixa. Seu 
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Na Armação de Itapocoróia, nos primeiros anos do século XiX, 
por exemplo, os arpoadores recebiam 3$000, os timoneiros, 1$000, 
remadores e tripulantes da lancha de socôrro, $800 cada um, por 
baleia arpoada. Pequenos agricultores de reduzidas posses, finda a 
estação da pesca, em agôsto ou setembro, não retomavam de ime
diato ao amanho da terra. Imprevidentes, alguns, preferiam esban
jar até o último vintém o dinheiro tão penosamente ganho, entregan
do-se à vadiagem e à bebida (17). 

Quando pouco rendosa era a pesca e o ganho ínfimo ou ne
nhum, ficavam os baleeiros a dever à Armação o adiantamento re
tirado para o seu sustento, sacado sôbre o trabalho que se obngavam 
a realizar no ano seguinte (18). 

Destarte, nem sempre acessível era a mão-de-obra livre para a 
faina marítima. Além disso, empreendimento assás arriscado, pe
noso serviço (19), a atividade baleeira atemorizava pelos riscos que 
oferecia. Arpoadores pereciam no mar. Timoneiros e remeiros quan
do não desaparecidos, regressavam à terra feridos ou inválidos. vIgor 
físico, intrepidez e arrôjo quase inconscientes e própnos de lndoles 
irriquietas e aventureiras requeriam os serviços daqueles que se de
dicassem voluntàriamente à incerta e insegura vida de baleeiro. 

Os administradores da pesca da baleia, à falta de mão-de-obra 
para o mar, valiam-se de todos os recursos, a fim de completar as 
tripulações das lanchas baleeiras e apelavam para as cadeias publi
cas não somente com o propósito de arregimentar homens, como 
principalmente para buscar baleeiros presos. SolIcitavam, então, às 
autoridades a suspensão das penalidades impostas aos desordeiros de-

(16). -. Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo - Maço 24, 
Tempo Colomal (1819-1822. Militar. C. Militar e Capitão-Mor de São Se
bastião e Vila Bela) Pasta 1 - Doc. 26. Ofício do Capo Mor de São Sebas
tião, João José da Silva Costa ao Capitão-General de São Paulo' 11 I'unho 
1819. " , 

(17). - Saint-Hilaire (Auguste de), Extraites des Nouvelles Annales des 
Voyages. L'lle de Saint-François et la Pêcherie d'Itapocoroia (Fragments de la 
partie inédite de Voyages de M. . .. ), A. Pihan de La Forest, Imprimeur de la 
Cour de Cassation, S/O, p. 35. 

(18). - Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo - Maço 23, 
Tempo Colonial (1721-1818 Militares. C. Militar e Cap. Mor de São Sebas
tião e Vila Bela), Pasta 2, Doc. 74, Ofício de José Antonio dos Reis, Adminis
trador da Armação de São Sebastião ao Capitão-General de São Paulo, 11 de 
dezembro de 1808. Idem, Pasta 4, Doc. 67, Ofício de João José da Silva Costa, 
Capitão-Mor da Vila de São Sebastião, 8 de janeiro de 1818. 

(19). - D. A. E. S. P. Anexo ao documento do Maço 24, T. C. Pas
ta 2, Doc. 53, Petição de Joaquim Fernandes, soldado de ordenança ao Capi
tão-Mor da Vila de São Sebastião, S/O. 
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tidos, para fazê-los regressar às Armações. Baleeiros, ali matricula
dos isentavam-se de recrutamento dos serviços da ordenança. 

Entre os que viviam de baleiar muitos eram SOCialmente desa
justados, vadios, indisciplinados, irriquietos e arruaceiros. Assíduos 
freqüentadores de tavernas, embriagavam-se freqüentemente e relu
tavam em regressar às lides marítimas quando se lhes impunha, ra
zão pela qual se proibiam aquêles estabelecimentos nas Imedlações 
dos núcleos baleeiros, bem como a venda de aguardente das enge
nhocas próximas e não hesitavam os Administradores das Armações 
em mandar prendê-los naqueles estabelecimentos, se necessáno fôs
se, e embarcá-los à viva fôrça nas lanchas de pesca, para o que dls
punham de autoridade conferida pela Corôa. Eram as tavernas mo
tivo de constante preocupação para aquêles funcionários do Real mo
nopólio, pela inquietação que provocavam e fascínIO que exerciam 
sôbre baleeiros e escravos, atraindo-os para maus fins. E aos Capi
tães-mores e Capitães-generais requeriam, ainda, os AdrntnIstrado
res, ordenanças cujo embarque chegavam a coagir, sob ameaça de 
prisão. Sem aptidão nem interêsse por aquela atividade, eIS porque, 
ao aproximar-se a temporada da pesca muita gente tugia ao ser re
quisitada pela Armação. E os próprios CapItães-mores hesitavam em 
desviar para os núcleos baleeiros milicianos, gente das companhIas 
de ordenanças e trabalhadores em ativIdade. E talvez até dificultas
sem, ou mesmo impedissem a sua ida (20). 

Era o que sucedia nos primeiros tempos do século XIX, na 
época das pescarias, na região de São Sebastião e Vila Bela da Prin
cesa, para cuja Armação da Ponta das Canas eram escalados e alis-

(20). - Ellis (Myriam), A Baleia ... , p. 104. D. A. E. S. P. - M. 
23, T. C. - P. 2 - Doc. 73 e 74. M. 24, T. C. - P. 4 - Doc. 6. 
P. 2 - Doc. 27,25,32,53. P. 3 - Doc. 48 e 23. P. 1. - Doc. 43,26. 
M. 22, T. C. (1789·1822 - Militares de Santos, Comandante do Batalhão de 
Caçadores, Marechal Cândido Xavier de Almeida). P. 1 - Doc. 25. M. 73, 
T. C. (1721-1822 - Poder Judiciário, Ouvidor e Juízes de Santos, Cananéia, 
São Sebastião, Ubatuba, Conceição de Itanhaém, Iguape). P. 2 - Doc. 4. 
M. 10, T. C. (1721-1822 - Ofícios das Câmaras de Santos, São Vicente, São 
Sebastião, Vila Bela e Ubatuba). P. 4 - Doc. 11. Livro manuscrito nQ 154, 
T. C. (1820-1822) "Registro de Oficios p/ Estradas. No govêrno do Gal. 
João C. A. de Oeynhausen e Govêrno Provisório"., fls. 69. 

Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo". Vols. 
72, (D. A. E. S. P., São Paulo, 1952) Oficios de D. Luís Antônio de Sousa 
de 25 de agôsto e de 16 do mesmo de 1765 e 75 (Idem, São Paulo, 1954), Ofício 
de Martim Lopes Lopes de Saldanha, de 15 de maio de 1776. 

"Condiçoens do Contrato da Pescaria das Baleyas nas Costas do Brasil e 
Ilhas a eIlas adjacentes arrematado na Secretaria de Estado dos Negocios da 
Marinha e Dominios Ultramarinos. A Ignacio Pedro Quintela e Companhia ... ", 
Lisboa. Na Offic. de Miguel Rodrigues, Impressor do Eminentissimo Senhor 
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tados à própria revelia os homens do lugar, na falta de voluntários 
Temerosos da prisão embarcavam. Se farta fôsse a safra de baleias, 
compensadora seria a remuneração. De duas baleias arpoadas, uma 
lhes pertencia, além de prêmios que eventualmente podenam rece
ber e das entradas ou adiantamentos correspondentes aos quatro me
ses da pesca: 8$000 para os remeiros, 20$000 para os timoneiros e 
25~kOO para os arpoadores, além dos 12$800 de banquete. Caso con
trário, sem o salário fixo que lhes negava a Armação, para que mais 
eficientes se mostrassem, nada lucravam e ficavam a dever ao posto 
baleeiro o que haviam consumido em alimento e utensílios e em adIan
tamentos em dinheiro, pelo que permaneciam empenhados até a tem
porada seguinte. Típico exemplo de trabalho remunerado com lai
vos de escravidão! Ao fim de setembro, terminada: a pesca, regres
savam ao domicílio, onde era comum esperá-los um quadro desola
dor: a família necessitada de recursos pela sua ausência e arrumadas 
e devoradas pelo mato as lavouras que dependiam do seu braço. 

A crise de mão-de-obra remunerada para a efetuação da pesca 
da baleia foi uma crescente realidade na área paulista do litoral sul, 
nas primeiras décadas do século XIX. Tanto é verdade que, ao im
ciar-se, em junho, a temporada anual das pescanas, baleeirOS com 
~uas lanchas deslocavam-se do Rio de Janeiro rumo às Armações de 
São Sebastião e de Bertioga a participar do arpoamento e captura de 
baleias, por determinação da administração geral da real pesca, que 
desde o século anterior costumavam socorrer com elemento humano 
as Armações meridionais à época da safra (21). Assim, em 1 M 1 Ó, 

por exemplo, partiram oito lanchas: três para São Sebastião e cmco 
para Bertioga, cada qual com seu timoneiro e uma tnpwação de OItO 
a onze homens, remeiros e arpoadores. A subsistência - ração ---, 
de cada homem, durante a viagem, ficava em $400 réis e da tripu
lação de cada lancha em 3$600. 

No ano seguinte a flotilha de lanchas que rumou para as Arma
ções de Bertioga e de São Sebastião compunha-se de cinco lanchas 
de arpoar e três de socôrro. Cada lancha de arpoar levava um ti
moneiro, um arpoador e seis a sete remelros, homens lIvres, pardos, 
crioulos, cabras e índios. As de socôrro, o mesmo número de tripu-

(21). - D. A. E. S. P. - M. 24, T. C. - P. 3 - Doc. 32 e 16. 
P. 2 - Doc. 53 e 32. Livro 154. T. C., fls. 69. Ellis (Myriam), A Maleia . .. , 
p. 105. A. N. B.. 1. - Coleção Governadores do Rio de Janeiro - Corres
pondência com várias autoridades - 1749-1763, vol. 11, Ofício do Conde de 
Bobadela, Rio de Janeiro, 29 de maio de 1760. - Vice-Reinado - Correspon
dência de Sta. Catarina - 1789-1790. Cod. 106, Vol. 12, fls. 31 e segs. 
D. A. E. S. P. - M. 51, T. C. (1721-1822, Ordenanças de Santos e São 
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lantes, menos o arpoador. A remuneração de cada tripulante cor
respondia à temporada de pesca. A saber: 

li! Lancha de arpoar (Lancha Quigombo). 

Timoneiro (22) ................ 19$200 
Arpoador ..................... 22$400 
Remeiros, 6, a 8$000 cada .. . . . . .. 48$000 

89$600 

2i! Lancha de arpoar (Lancha StQ Antonio) . 

Timoneiro ................... . 
Arpoador .................... . 
Remeiros, 6, a 8$000 cada ....... . 

3i! Lancha de arpoar (Lancha Leão) . 

19$200 
25$600 
48$000 

92$800 

Timoneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19$200 
Arpoador .................... . 
Remeiros, 4, a 8$000 cada ....... 32$000 
Remeiro 
Remeiro 

51$200 

4i! Lancha de arpoar (Lancha Conceição) . 

Timoneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19$200 
Arpoador .................... . 
Remeiros, 5, a 8$000 cada ....... 40$000 

5i! Lancha de arpoar. 

Timoneiro ................... . 
Arpoador .................... . 
Remeiros, 5, a 8$000 cada ...... . 
Remeiro 

59$200 

19$200 
19$200 
40$000 

9$600 

88$000 

11$180 de saldo 
13$000 

7$260 de saldo 
13$000 

2$240 de salde 
8$180 de saldo 

11$960 
5$200 

11$400 de saldo 

11 $700 de saldo 

(22). - A. N. R. 1. 
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l~ Lancha de Socôrro (Lancha Glória) . 

Timoneiro ................... . 
Remeiros, 7, a 4$800 cada ...... . 

21!- Lancha de Socôrro. 

Timoneiro ................... . 
Remeiros, 6, a 4$800 cada ...... . 

]I!- Lancha de Socôrro. 

Timoneiro ................... . 
Remeiros, 6, a 4$800 cada ...... . 

9$600 
33$600 

43$200 

9$600 
28$800 

38$400 

9$600 
28$800 

38$400. 

Aos baleeiros do Rio de Janeiro juntavam-se os das Armações 
de São Sebastião e de Bertioga para as árduas e arriscadas opera
ções da pesca. Três meses era o tempo em que os homens permane
ciam no mar, remando, arpoando e arrastando à terra as balelas cap
turadas (23). 

Entre os elementos que constituiam a mão-de-obra remunera
da encarregada de pilotar, remar e arpoar, teria predominado o mu
lato - pardo. Assim,. no setor paulista do litoral mendional nos pn
meiros tempos do século XIX, de acôrdo com uma Lista dos Balliei
ros que guarnecem o numero de 15 Lanxas de Pesca das Balleias per
tencente as duas Armaçoins de Villa Bella e Bertioga (24), ao todo 
115 homens entre 25 e 40 anos de idade, em média; 12 brancos, ~ 
índios, 6 negros forros, todos remeiros, a mataria de Vila Bela e de 
São Sebastião. Ainda. Nas lanchas baleeiras que seguiam anualmen
te do Rio de Janeiro a São Sebastião e Bertioga a auxiliar na pesca 
da baleia, teriam preponderado os pardos nas tripulações, ás qUaiS 
também se incorporavam alguns elementos de São Sebasbão. Assim, 
a flotilha de 1817, 5 lanchas de arpoar e 3 de socõrro, contava com 
uma equipagem de 20 pardos, 14 brancos, 13 crioulos, 10 índio-S, , 
cabras e 1 prêto, escravo do timoneiro. Dos 5 arpoadores, 3 eram 
pardos, 1 crioulo e 1 branco; dos 8 timoneiros, 5 eram pardos, 1 ín-

(23). - Idem. D. A. E. S. P. - M. 24, T. C. - P. 2 - Doc. 32 
e 53. Ellis (Myriam), A B'Ileia ... , p. 107 e segs. 

(24). - D. A. E. S. 
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dio, 1 branco e 1 cabra. Dos remeiros 12 eram pardos, 12 crioulos, 
12 brancos, 9 índios, 4 cabras e 1 negro escravo. 

Embora o critério de côr fôsse um tanto relativo na época, acre
ditamos que os pardos ou mulatos seriam mestiçós de uma ou duas 
gerações distanciadas do cativeiro. A pesca da baleia teria represen
tado para êles, como para os cabras, índios e também negros forros, 
um dos limitados campos de ação para ganho de vida no Brasil co
lonial, numa sociedade em que o escravo açambarcava, pràtlcamen
te, o trabalho braçal (25). 

O trabalho remunerado nas Armações ultrapassava a escala das 
atividades de jornaleiros e assalariados comuns e se estendia a ou
tros setores: o administrativo, o médico e o religioso. 

No setor administrativo situava-se, em primeiro lugar o Admi
nistrador da Armação, delegado às funções de direção do núcleo ba
leeiro pela Administração geral da Real Pésca da Baleia, Com sede 
no Rio de Janeiro. Dentre as múltiplas e complexas funções de que 
era encarregado, cabia-lhe supervisionar a pesca e a fábrica, as 011-

cinas e o pessoal, efetuar e regular a contabilidade e promover a ex
pedição do óleo e barbatanas. 

Antônio Luiz Pereira, Administrador da Armação da Lagoinha, 
em 1816, percebia 350$000 por ano, de ordenado, ou sejam, quase 
30$000 mensais e $320 diários de comedorias e Vicente Joaquim de 
Macedo, Administrador de Itapocoróia na mesma época (1817), era 
igualmente remunerado: percebia 466$800 por ano, ou 350$000 de 
ordenado e 116$800 de comedorias. O Administrador desIgnava o 
caixeiro, cuja responsabilidade era a venda do óleo de baleia ao povo 
nos estancos ou postos de distribuição do produto filIados à Arma
ção . Recebia o caixeiro a importância de 160$000 por ano. 

Ao cirurgião e ao padre cabia o setor de assistência social do 
núcleo baleeiro. Enquanto o primeiro pensava os feridos e minis
trava aos enfêrmos as precárias mesinhas conservadas ou manipula
das na botica da Armação, o outro, além dos ofícios religiosos, en
carregava-se de proporcionar socôrro espiritual aos homens embru
tecidos pela vida rústica e pelos árduos e fatigantes trabalhos de ter
ra e mar. 

(25). - A. N. R. J. - Recibos de Baleeiros. ANAIS da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, voI. 32, "Inventário dos Documentos Relativos ao 
Brasil existentes no Arquivo de Marinha e Ultramar de Lisboa, org. por Eduar
do de Castro e Almeida". Rio de Janeiro, 1910 (1914) Bahia 11, p. 295, doc. 
8792 e 253, doc. 8440. Ellis (Myriam), A Baleia ... , p. 110. 
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Na remuneração, assistência médica e socôrro espiritual eqw
valiam-~e . Assim, um ano de serviços prestados pelo CIrurgião l<e
lizardo Carvalho da Cunha e Silva, na Armação da Lagoinha e Igual 
prazo dedicado pelo frei Pedro Antônio de Agote ao seu sacerdó
cio, na capela da Armação de Garopaba, rendeu-lhe o soldo de 
158$400 (26). Pouco mais do que o preço de um excelente escravo. 

* 
VIDA E MORTE DO ESCRAVO. 

Alojado nas senzalas, vestido de jalecos - véstias - calções, 
calças compridas ou curtas, ceroulas, camisas e mantas de pano azul, 
aniagem, estôpa ou algodão grosso, alimentavam-no com rações de 
farinha de mandioca e carne sêca - xarque - ou peixe fresco ou 
salgado, à falta de carne. Carne verde ou de -galinha, somente em 
extremo caso de doença grave e à beira da morte. Era quando che
gava a provar do leite e do açúcar Õranco. .. Convinha conservar
lhe a saúde e prolongar-lhe a vida. Cabiam-lhe, também, rações de 
fumo e porções de aguardente, a título de recompensa e de remédio. 

Quanto à assistência religiosa, essa também não lhe teria talta
do. Se nôvo, ou seja, se recém-chegado da Africa, era ImedIatamen
te batizado, enquanto o submetiàm à aprendizagem de um serviço. 

Negras, como já dissemos, rara vez eram importadas. Uma ou 
duas, se necessárias, em lotes de vinte ou mais escravos. Destmavam
se às tarefas domésticas, ou a título de recompensa ao escravo eti
ciente merecedor de companheira que lhe minorasse as agruras da 
escravidão passada à beira de fornalhas e caldeiras, ou no desman
cho das baleias e na derrubada das matas e transporte de lenha. (Juan
do nova, batizavam-na e a doutrinavam. Preparada, assim, para o 
matrimônio, da união abençoada pelo padre do lugar, o núcleo ba
leeiro receberia para o futuro nôvo elemento humano - moleques e 
molecotes - que automàticamente se incorporaria ao patrimônio da 
Armação. 

Não obstante promovidos com o intúito de moralizar as ligações 
entre os negros e as negras do núcleo baleeiro, não impeduam tais 
casórios o freqüente amancebamento de escravas com escravos e fei
tores. 

Assistido em vida com morada e vestuário, alimento e remédios, 
balismo e casamento, também o era na morte, conforme as prescri-

(26). - A. N. R. J. - Junta de Comércio, etc. Conta de despezas 
com a Armação da Lagoinha - 1816. Documentos de Itapocoróia - 1817. 
Despezas Gerais das Armações - 1817. Documentos da Administração de 
Lagoinha - 1816-1817. Ellis (Myriam), A Baleia . .. , p. 110. 
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ções da piedade cristã o Ministrava"lhe um capelão os últimos sacra
mentos, encomendava~lhe a alma ao Criador em missa de corpo pre
sente e o acompanhava ao cemitério da Armação nos fundos da ca
pela o Registrava~lhe o óbito e ainda rezava duas missas o Por tais 011-
cios em sufrágio daquele que se finara nas exaustivas fainas da indús~ 
tria do óleo de baleia, recebia 2$240 réis da administração do núcleo 
baleeiro o 

Tantos cuidados não receberam os assalariados o o • 

Negros ina:tivos, sem valor, existiram em tôdas as Armações. Na 
de Nossa Senhora da Piedade, em 1816, eram 45, entre os quais 'lU 
decrépitos, um com moMstia incurável, outro com chagas cancerosas, 
um doido, outro maníaco, um manco, asmáticos cinco, um com mo
ldstia crônica no peito, um cego, seis aleijados da mão, do braço e da 
perna, quebrados três, dos quais um tias duas vin1has. Era êste caso 
freqüente entre os escravos· das Armações que participavam das tare
fas de-arrastamento dos volumosos cetáceos para a terra. Quebrado 
das virílhas, doente de uma hernia, rendido das virilhas ou quebrado 
quebrado e inchado, arrebentado do peito, aleijado, descadeirado são 
expressões que designam, em todos os postos baleeiros, o escravo ací
nentado em serviço. 

Quanto aos outros males, escravosestuporados, paralíticos de 
um ou mais membros,coxos, curvados pela cintura, defettuosos, reu~ 
máticos,de pé cortado, com erisipela ou com moléstia crônica, trêmu
los, cegos e caolhos, atacados de gota, doentes do peito eram freqüen~ 
tes e muitos denunciam certamente más condições de vida e de tra
"aiho nos antigos entrepostos baleeiros do Brasil (27) . 

• 
* * 

AP2NDICE. 

S o or Cap o am Joaquim Antonio Alves 

Santa Cathar.a 28 de Julho de 1816. 

Em 22 do corrente tive a honra de receber a de Vo M o ce de 
6 do momo parti/cipando me .ter Sl,la Magestade sido servido con
ferir por 12 annos I a Administração da Real Pesca de Baleas aos 
S;res Commenda/dores Fernando Carneiro Leão, Joaquim Jozê 
de Sequeira, Ca/pitão Manuel Dias- de Lima, q' de commum acor
do' co o o o I todos os Sores Socios constituirão a Vo M.ce Caixa e 

(27) o - Ellis (Myriam), Idem, po 101 
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Administ .. . /dor Geral da m.ma Real Pesca em virtude das par
ticulares f Condiçoens, com q' tem estabelecido o plano desta 
importa ... I Negociação, de q' a V. M.ce e aos mais S.res dou 
os parabens de ... fjando que neIla consigão os interesses q' espe
rão e que eu m.to ingenuam.e lhe apeteço. 

Em consequencia da f ordem recebi de Iozé Pedro de Oli
veira Cap.m do Bergantil ... tharina Rs 5.000$000 em dinheiro, 
27 Escravos I e 13 Femeas com os mais generos constantes da 
Lista f V. M.ce se dignou remetter me para fomecim.to das 
Arm ... /desta Capitania q' se achão cometidas ao meu cuidado,! 
V. M.ce se digne novam. e confiar me na inteligencia de q f esta 
Administração seguirá em tudo a m.ma marxa do I tracto Findo, 
o q' muito estimo pela satisfação q' cauzará a todos os q' tive
rem occazião de servir a V. M.ce I e seus ... cios. 

Forão como digo, recebidos os ditos ge.(neros) I q' s6 dife
rem da Lista em vir de mais 1 a de I Cera e em não serem as 
82 Barras de Ferro de Bis.(caia) f e sim de outra quali.de porem 
isto não deve p.r hora I cuidado pq' tudo está remediado. 

Logo q' dai ... eIla chegue a Certidão da aprezentação dos 
ditos Escravos lhe será f remettida, assim como a Lista dos pre
cizos generos quando das I ... mais Armaçoens os seus Admi
nistradores me remetterem as competentes, visto q' p.r agora da
qui se poderá providenciar qual I a falta q' possa haver, no q' 
pode estar descançado. 

Fico inteligenciado em pertencer á sua Administração a Desl 
peza, e Receita destas Armaçoens desde o 1 Q de Iunho do corr.el 
ano, o q' ja tenho participado aos competentes Administradores 
I em o mais q' julguei acertado comunnicarlhe em virtude das I 
instruçoens de V. M.ce Na m.ma inteligencia estou a respeito 
do I Inventario Geral q' se deve fazer com suas competentes 
Avaliafçoens em todas as Armaçoens p.a p.r eIles tomarem 
co ... ta dos I ... e seus respectivos Administradores, no q" 
cuidarei logo q' me for f possivel p.r se fazer em toda a parte 
preciza e necessaria a m.a as/ ... tencia p.a em termos habeis 
se arranjarem, hindo a todas eIlas f ... os Avaliadores, pelos 
não haver mais partes, e não ser I . .. ssível confiar-se aos mais 
tão importante e empertenente f ... ncia: assim logo q' ponha 
as couzas em caminho de I ... scarem Baleas q' p.a hora he o 
mais importante e presf... en.e não me descuidarei do mais 
q' V. M.ce tão efficazm.e I recomenda ficando certo q' logo q' 
se apromptem os ditos Inf ... arios serão remettidos a V. M.ce 
assim como ao Sr. Cap.am João I 
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o grande labarinto em q' desde dei . .. vro esta Armação tem 
andado com os transp.es, e serviço da Tso/... q' puzerão em 
m.to atrazo os costumados trabalhos; '" dicizo estado em q' se 
achava a disgraçadissima Admi/nistração da Real Pesca das Ba
leas de continuar ou não I (por con-).ta da Real Fazenda, a 
falta de ordem na I ... costumada, para ella se Fa/... e que 
só recebi em 10 do corrente, e I a grande repugnancia dos Ba
leeiros entrarem em tão penozo I e ariscado serviço, pela de
mora e falta dos seus pagamentos me / puzerão na triste situação 
de ver com grande magoa do I meu Coração correr o tempo 
da Pesca sem poder principiala / p.r q' officiando logo q' recebi 
aquella tardia ordem ao Gov.1 desta Capitania p.a me dispensar 
as lanxas, Escr.os e Baleeiros â' nos transp.es andavão, tudo isto 
veyo com tanta demora I q' nada pude fazer, providenciando 
apenas ordenar ao / Administrador da Armação de Itapocoroya 
principiasse I ali a Pesca p.a de todo se não perder, o q' com 
effeito poria I em pratica logo q' lhe fosse possivel vendo a desta 
e mais / Armaçõens na triste figura de se perder totalm.e p.r 
não ap/parecer gente, p.r q' achavão os Baleeiros mais convi
niente I desampararem suas familias, e andarem pelo mato 
emq.to / durasse a Pesca, do q' vir a ella p.a ser serviço q' só 
a necesi.de I ou aconviniencia pode convidar a q.m nelle se 
empregar. 

Recebendo porem a Carta de V. M.ce como acima digo I em 
22 do corrente espalhei avizos, afixei editaes, e dei logo todas / 
as mais providencias q' me forão possiveis para acarinhar e chal 
mar os Baleeiros q' ainda desconfiados lentamente vem cheganl 
do, tendo com tudo esperanças de q' poderei arranjar no possi/vel 
modo e em breve periodo alguas lanxas a tempo de se I fazer a 
Pesca nesta Armação, e de mandar em Agosto na / forma do 
costume as q' poder p.a as Armaçoens da Lagoinha, I Garopaba 
e Imbituba. Apezar de não ter ainda / apreciza gente e dezejando 
não perder o tempo que tão velozmente I vai correndo apromptei 
com alguns homens forros e Escr.os / do Contracto 4 lanxas de 
Arpoar q' no dia 26 do corr.e I fiz sahir á Pesca e tão felizm.te 
q' logo matarão 4 Baleas, / acontecendo matarem outras 4 no dia 
seguinte pelo q' ren/dendo a Deos graças, e a V. M.ce e a to
dos os S.rs Interessados os para/bens podendo dizer-lhe q' se a 
ordem de V. M.ce tivesse vindo I mais cedo se contarião já 
aqui mortas mais de 30 Baleas / p.r ter corrido este mez o me
lhor possivel p.a a Pesca. 

Quando eu julgar occazião oportuna e se acharem mais I 
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repartir estas pelas mais Armaçoens, assim como os Mole/ques 
p.a se hirem aplicando a alguns officios; pois q' p.a hora / se de
vem poupar d'outros trabalhos de q' ainda não são capases suas 
forças e p.a tanto alguns Escr.os q' V. M.ce agora no / principio 
for mandando será bom q' logo sejão capazes / p.a os serviços, 
q' prezentem.e he o q' m.to se carece em todas as / Armaçoens. 

Sim S.or tenho sabido, e p.r disgraça / minha, a grande 
inopia de Azeite q' se tem experimentado / nos Estancos dessa 
Cidade pelos motivos q' m.tos sabem deilxandose estar nos 
Tanques das Armaçoens p.a se consumir / nos mesmos encrossan
dose, e reduzindose a borra como acontece / quando muita de
mora tem, deixando assim devender-se / efazer dinheiro com q' 
se pagasse a q.m trabalhava e reduzin/do se este Ramo de ren
dim.to da Real Fazenda a tal dis/graça q' infalivelm.te acabara 
com suas Fabricas se zeliozas / Pessoas se não lembrassem de 
darem áquelia Administração / a sabia e bem acertada direcção 
q' vai tornar e q' Deos permitta / abençoar como espero e dezejo. 

Ainda q' nesta se offerecesse occazião de remetter a V. M.ce 
algum Azeite como me / ordena o não possa praticar p.a falta 
de Cascos porem como / V. M.ce ja mandou a Imbituba o 
Berg.m Fama e ficara a ex/pedir p.a aqui a Sumaca de Joze 
Domingues andando / ellas com a brevid.e e energia q' se pre
ciza em mui pouco tem/po será V. M.ce fornecido daquelie ge
nero porem creyo / q' J ozé Domingues possa bem servilo em 
razão da pouca / confiança que geralm.e merecem os seus tratos 
quando em algúa / couza se oppoem aos seus particulares inte
resses. 

Segundo os avizos q' recebi até 31 de Março havião / 895 
pipas de Azeite nas seguintes Armaçoens: em Imbetuba / 320, 
em Garopaba 150, na Lagoinha 100, em Itapocoroya / 150, na 
Ilha da Graça 75, e nesta da S.ra da Piedade / 100: assim sa
bendo V. M.ce as q' levou o Bergantim Vigilante / e as q' agora 
leva o Bergantim Fama poderá facil.me / vir no conhecim.to de 
quanto Azeite p.r cá existe da Pesca pas/sada. 

Devo igualm.te dizer a V. M.ce q' no tempo da / Pesca s6 
desta Armação e a de Itapacoroya se pode mandar / buscar 
Azeite, em razão do detrimento, e embaraço q' cauza á / Pesca 
nas mais Armaçoens. 

Tão bem recebi / a Carta de V. M.ce de 7 do corrente p.a 
Estevão Brocardo de Mat;tos, q' V. M.ce destina para novo 
Administrador da Armação / da Lagoinha, de q' tomará posse 
logo q' se acabar a pre/zente Pesca, 
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m.to gosto em ir / dando alguas lues p.a o novo emprego q' vai 
ter em lu/gar do Capitam Antonio Luiz Pereira, q' p.a exatas 
im/formaçoens de avançada idade passa a ser sobstituido pe/lo 
dito Mattos devo privinir a V. M.ce p.a bem da sua Admilnis
tração e socego do seu espirito q' precizo ter toda a circunsl 
pecção e cautela nas novi.des, e informaçoens q' lhe derem / p.a o 
não iludirem como acontece agora com as relativas do dito 
Pereira, q' supposto tenha mais alguns annos / q' eu ainda, se 
acha agil e rebusto, e não estragado da ve/lhice p.a p.r esse titu
lo som.e ser dispedido. 

Será precizo quando V. M.ce me remetter / a sua Procura
ção bastante vir tão bem hum exemplar das / Condiçoens p.a 
minha direcção p.a q' m.tas vezes se fazem ne/cessarias. Agrade
ço muito a V. M.ce e a todos os Sr.es / seus Socios a franqueza 
q' me concedem para todas as / deliberaçoens q' julgar a bem dos 
seus interesses; assim / como a satisfação, e dezejos q' manifestar 
ter da minha conser /vação neste lugar para continuarem a ser
virem se do meu / limitado prestimo na m.ma Administração q' 
ha 24 annos / me está confiada, no q' não terei duvida pelo gosto 
q' tenho de servir a tão benemeritos S.rs fazendoseme porem / o 
interesse capaz de compensar as fadigas q' precizo ter em / tem
po q' pertendia dellas descançar. Dezejo a V. M.ce / a melhor 
dispozição com muitas felicidades, para concederme / occazioens 
de mostrar-lhe tenho a honra ser 

P.S. 

DeV.M 
Amigo m.to Veneràdor e C.r 

Jacinto Jorge dos Anjos. 

Hoje 28 morrerão mais 
3 Baleas com q' fazem 
11 mortas. 

* 
S.or Cap.am Joaquim Antonio Alves. 

Santa Catharina 14 de Deembro de 1816. 

Em 22 do passado recebi as de V. M.ce de 30 de Outubro / 
18 e 19 de Novembro pelo Bergantim Triunfo Cap.am / Manoel 
Joze da Silva, que agora regressa com 32$470 / medidas de Azeite 
de Balea em 224 Cascos constan/tes da Lista junta pelo mesmo 
Silva. assinada/, sendo do dito Azeite 18$515 medidas pertencen
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1815; ficando agora aqui algum resto de / Azeite groço de ambas 
as ditas Pescas para se ir / apurando e suprir ao Extanco desta 
Villa, até che/gar o da fuctura Pesca em cujos termos se não 
po/de contar agora com mais remessa daqui de tal / genero. 
Quando chegar a Sumaca / Fama já o Administrador de Itapo
coroya / tem ordem minha para dirigir desta Armação, / o onde 
tenciono mandala carregar em Imbe/tuba em ordem a extrahir 
dali o Azeite que / houver, e livrar de mandar áquelle Porto mais 
/ perigozo este Bergantim Triunfo q' V. M.ce querendo / elle 
faça alguma viajem o pode mandar á Ilha da Graça a receber o 
Azeite q' lá há e passar / depois a Armação da Lagoinha a rece
ber tão bem / o q' ali houver; p.r q' me persuado q'com pouca / 
differença se arranjará assim a sua Carga, ficando / então p.a a 
sobredita Su/maca Fama aexportação / do q' houver em Imbetuba 
e Garopaba. 

Em consequencia das suas relações fez omencio/nado Silva en
trega detudo quanto nessa recebeo/, e não posso deixar de louvar 
a V. M.ce o acerto com q' / fez acompra dos 50 Escravos Novos 
e 1 ladino / q' me remetteo p' ser huma Escravatura apta p.a / se 
applicar aos Serviços desta Fabrica, e já alguns / se vão ageitando 
muito bem aremar de cuja / aplicação menão descuidam. T&obem 
che/gou muito a tempo o Socorro da Carne Seca, q' / a não ser 
elle materia visto em aperto p.a / soccorrer esta e mais Armaçoens 
no sustento da / sua Escravatura, pela não ter agora havido nesta 
Ilha. As Caldeiras, e Pombas de / Ferro q' a V. M.ce pedi basta 
q' aesta cheguem em / Mayo, ou Junho por serem utencilios s6 
precizos / p.a a Pesca, e ainda não chegando elles naquel/le tem
po nem porisso deixará de fazer-se a Pes/ca, q' dezejando por 
isto em melhor ordem / p.r isso pedi com anticipação aquelles 
artigos. / Fico sciente na sua deliberação relativa á remessa / de 
Escravos p.a Itapocoroya, e p.r isso tenho senta/do mandar alguns 
p.a ali aonda, e na Lagoi/nha são prezentem.e mais precizos, em 
razão / do lastimoso estado em q' ambas se achão daquelles pre
cizos braços. Todos os Generos per/tencentes a Armação de Ita
pacoroya, q' V. M.ce mandou / forão sem demora ali remettidos. 
Eu não / deixei de instar bem com o Mestre do Barco S.nr 
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M.ce nessa Corte. Recebi / Rs 1 :000$000 q' V. M.ce se lembrou 
remetter-me / em Cobre no q' fez m.to bem; p.r q' esta moeda / 
não hé má p.a os pagam. tos desta, e assim quan/do lá se vir ata
cado deste genero não escropu/lize repetir algumas remessas. O 
Baú vol/ta l;'elo portador. A sobredita quan/tia com Rs. 3:691$025 
das 5 Letras / q' contra V. M.ce saquei at6 28 de Outubro ficão 
a/creditados em sua Conta. Conclui feliz/mente a deligencia das 
Avaliações de todas as / Armações, e se concluir a tempo as Co
pias dos / Inventarios irão p.r este Beql.m, ou pelo pri/meiro 
portador q' houver. 

Dezejo a V. M.ce a melhor dispozição p.a / conceder me 
muitas occaziões demostrarlhe a / minha amizade, e q' p.r affecto, 
e dever sou 

P.S. 

DeV. M. 
Amigo V.or e obr.o C.r 

Jacinto Jorge dos Anjos. 

Em 24 de 9bro. chegou á / 
minha mão a Letra de 
Rs. / 975$145 q' á V. M.ce 
assignou / o Cap.am 
João Luiz do Livram.to / 
a qual se acha aceita 
para / ser paga em 
20 do corrente / q' 
se hade vencer. Vai 
a Certidão dos Escravos. 

Consta o recebm.to de 1 :975$145 rs e 51 Escravos. 

S.ta Catharina, 14 de Dez.bro de 1816. 
Jacinto Jorge dos Anjos em 28 de DezQ de 1816. 

* 
m.mo S.or Cap.m Joaquim Antonio Alves. 

Santa Cathar.a 18 de Setembro de 1817. 

Meu Amigo e S.r Em 9 do corrente recebi a de / V. S.a de 
30 de Agosto por Manoel Jozé da Silva Cap.am I do Bergantim 
Triunfo no qual tenho embarcado em / 231 vazilhas 34$006 me
didas de Azeite de Balea da / Pesca do prezente anno como se 
observa do Recibo I 
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tim Catharínao Vai a guia dos 17 Escr;os/q' Vo Soa remetteo para 
esta' Armação que chegarão I sem' novidade, assim como o mais 
q' me mandou o 

Agora tãobem remetto a Vo Soa hum Torno da I Ferraria 
para ahi se concertar o Foi prompta/mente paga a Letra de 200$000 
ros de Antonio I Mendes de Carvalho contra Joaquim Jozé de 
Santa I Ann;t que Vo Soa .me remetteo par;l cobrar ficando doa I 
quantia abonada em Conta dessa Administração o 

Ainda conservo no Mar as lanxas a ver se ap/parece mais 
algua Balea não obstante a pouca I ou nehua esperança q' tenho 
de mais ver este I anno por se ter passado quaze hum mez que 
não I apparecerão mais, apezar da deligenciaq' lhes Ifazem o 
Creyo q p o r ahi terá acontecido o momo o 

As grandes e continuadas· Nordestias com o ca/loroso tempo 
q' em todo este Inverno houve foi acau/za de se não matarem 
mais Baleas, e porisso con/to aqui s6mente 45; na Lagoinha 9; 
em Ita/pacoroya 4; na Ilha da Graça 6; e de Garopaba aul/tima 
noticia que amuito tive foi de haverem ali 6 I Baleas e 9 em 
Imbetuba, pelo que não sei se lá I haveria mais alguma o Sinto 
quanto I me he possivel não lhe dar mais grattas noti/cias; po
rem não está na minha possibilidade pre/henxer os meos deze
jos o FalIando lhe como I aingenuidade q' devo sou a dizer lhe 
que o numaro I de lanxas da Pesca q' a Vo Soa parece diminuto 
he I sufficiente: o ponto está q' appareção Baleas; por q' I o 1 Q 

Anno q' estive em Itapacoroya s6 quatro lanxas I de Arpoar 
forão bastantes para matarem 323 / Baleas naquelIa Armação o 
Emquan/to aos Arpões q' Vo Soa memandou para experi/mentar 
vindos de Inglaterra devo dizer-lhe que / nenhum delles he me
lhor, nem tão bons como os I de q' uzamos aqui momo feitos; 
pelas razões seguintes: I os de Galhos de flexar e abrir hão de 
forçozaome ser moto fracos nos eixos pela pouca força q' o ferro 
ali I tem por cauza dos furos, alem da sua astea ser I muito dura 
egroça epor isso incapaz de dobrar / quando acorda forceja, o 
q' fará sahirem logo pe/la mesma incizão que fierem, e por isso 
nenhum / dos Arpoadores se quiz delIes servir o Levaram sim I 
os farpados nas Galhas; porem as Baleas que I com elles arpoa
vão sahião do Arpão em razão do / pouco espaço q' vai da farpa 
da Galha' a aste' do I arpão por terem menos espaço q' romper, 
e aonde I se segurar o momo arpão o q' não sucede tanto aos / 
nossos,. cujas agudas pontas agarrando não largão' / facilmoe, e 
assim 
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bem I as nossas mais compridas, e dizem os Baleeiros p.r isso 
melhores q' as Inglezas. 

He a nececid.e Mestra da industria, e p.r isso I fas ás vezes 
q' os homens em sua utilid.e descu/brão couzas q' p.r m.to tempo 
ignoravão. 

A grande distancia em q' estão aqui as le/nhas e o inmenso 
trabalho q' dão em se conduzirem I para esta Armação em for
ma q' não chega aqui I pau q' deixa de ser muitas vezes lavado 
em suor I dos Escr.os occupandose com desvello neste duro, e I 
pezado serviço todo o tempo q' medea de húa I a outra Pesca 
sem ter outra derivação me afli/gia sumamente, e fazia compa
decer m.to da I pobre Escravatura olhando ao m.mo tempo para 
I os poucos Mattos q' já havião; estas circunstancias I occupavão 
am.to a minha consideração haver se des/cobria moda de se 
gastar menos lenha em fri/gir o Toucinho das Baleas, até q' 
finalm.e fiz I este anno construir hua fornalha de nova for/ma 
para ver se conseguia o q' dezejava, e man/dando nella assentar 
hua das novas Caldeiras I q' vierão obtive feliZ. me, q' eUas fi
zesse o m.mo serviço I q' qualquer das outras Caldeiras, e com 
quazi metade I da lenha q' gasta cada hua das antigas fornalhas 
I não carecendo a groscissima lenha q' as outras precizão; p.r q' 
depois de esquentada qualquer lenha I raxada e paus delgados 
lhe conserva o fogo; porem I careço ainda fazer nestas novas for
nalhas mais I algua experiencia p.a ver se a obra pode sahir I 
mais perfeita, satisfazendome já m.to e m.to da q' tenho conse
guido da 1'. Como depois q' pedi I o fardam.to p.a a Escravatura 
destas Armações chegarão alguns I Escr.os novos q' forão nesta 
e mais Armaçoens fardados de novo I se precizão agora mais 
70 Mantas p.a se dar aos q' estão sem I ellas. Fico certo em 
ter satisfeito as Letras q' contra V. S.a tenho I sacado e nesta 
occazião passo mais outra de R.s 1:200$000 pa/gavel ao Ten.e 
Luiz Fran.co Braga. Fico ás ordens de I V. S.a dezejandolhe a 
melhor dispozição e felicid.es e sempre promp/to a mostrar-lhe 
q' sou 

De V. S.a 
Amigo m.to V.or, e obrQ Cr.do 

Jacinto Jorge dos Anjos . 

• 
S.or Cap.am Joaquim Antonio Alves. 

Santa Catharina 20 de Fevereiro de 1817. 

Em IS do corrente escrevi a V. M.ce dizendo lhe o q' nal 
quella occazião se me offerecia e agora vou remetter lhe I 
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Recibo assignado p.r Manoel Jozé da Silva, Cap.am/ do Bergan
tim Triunfo das 57 Vazilhas com 5:678 / medidas de Azeite de 
Balea q' no m.mo Bergantim / carreguei como lhe anunciara na 
sobredita Carta / levando de mais 600 Achas de lenha para ar / 
rumação e 52 Escovens para lanxas, alem dos / q' poder em
barcar o Administrador da Armação / da Lagoinha, como lhe 
aviei. Vai a rela/ção dos Remedios, q' o Cirurgião desta pede 
p.a / a Botica do Hospital, levando o Cap.am Manoel / Jozé 
hum Caixão e hua Barrica para transporte dos / ditos remedios. 
Em 24 do corrente passou á / Lagoinha o Bergantim Triunfo, e 
no m.mo dia en/trou nesta a Sumaca Fama, Cap.am Miguel 
Gon/çalves dos Santos, q' ontem sahio p.a Imbetuba:/ por elle 
recebi as estimadissimas de V. M.ce de / 12, e 16 do corr.e 
estimando encontrar nellas / as boas noticias da sua saudavel 
despozição. 

Pela primeira, q' contem parte da resposta / da minha de 
28 de Julho, vejo determinar V. M.ce com / os S.res interessados 
na sua Administração q' eu fique / percebendo, alem do Orde
nado q' ganhava neste lugar, / mais 400$000 r.s cada anno; prin
cipiando meu / vencim.to desde o 19 de JUnDo de 1816, no q' 
fico inteligenciado; assim como nos dezejos q' todos / p.r sua / 
benevolencia e grandeza tinhão de q' eu fosse Interessa/do tãobem 
nesta negociação, cujas vistas forão sem/pre as m.as; porem co
mo senão realiarão e os dezejos / de V. M.ce, e dos mais S.res 
Interessados pelo particular / interesse q' forão obrigados aceder, 
e de q' se não pude/rão subtrahir, eu convencido desta asserção 
fico satis/feito com a sua deliberação, e m.to mais com IlS affectuo 
/zas e amigaveis expressões com q' me obzequeia, a que / dezejo 
corresponder com conhecidas provas do meu pres/timo e gratidão; 
pois q' servir a bons Amigos e pessoas / de tantos merecim.tos 
me vaI mais, q' quantos in/teresses há no Mundo. Pela segunda 
me / certifico haver recebido os Inventarios destas Arma/çoens, 
e ter pelos m.mos conhecido o decadente estado / dellas, q' V. 
M.ce com suas sabias providencias senão /descuida remediar. 
Dezembarcarão felizm.e da /Sumaca Fama os 21 Escr.os novos 
p.a daqui / a poucos dias remetter p.a a Lagoinha 17 / Maxos, 
e 3 Femeas projectando Jazer igual remessa / p.a Garopaba co
mo já avizei ao seu Administrador / p.a os mandar buscar, e ao 
depois chegando o tem/po da Pesca verei a repartição q' se pode 
fazer con/forme as forças q' houverem. Como sempre / tencio
nei lançar ao Mar as lanxas p.a a Pesca / mais cedo q' nos annos 
anteced.es, q' conforme / o tempo correr deve ser em fins de 
Mayo, ou no 19 
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/ a sua vontade me foi precizo metter mais forças I ás lenhas q' 
se achão cortadas, e q' se não fosse a noiva Escravatura não po
deria vencer para logo q' I for cortada conduzir-se a esta Arma
ção, cujo pezado I serviço pela distancia faz acobardar o mais 
valen/te escravo e p.r este motivo e o de estar fazendo de I novo 
mais de 90 palmos de Madeiram.to do / Ingenho não tenho á 
mais tempo mandado p.a as sobreditas Armaçoens alguns Escr.os, 
como brevemente farei. Vão as Certidões da aprezentação dos / 
ditos 21 escr.os, e dos 24 q' vierão p.a Itapacoroya no Bergantim 
Triunfo. Pelo q' respeita / ao augmento de Salario p.a o Admi
nistrador ac/tual de Itapacoroya, eu responderei a V. M.ce nou
tra / occazião. He certo q' antes de haver o Su/plemento de 
Imbetuba andarão 4 lanxas de I Arpoar em Garopaba, mas de
pois q' se fez I Imbetuba destinarão 3 p.a cada hua Armação: / 
hindo as Pescas a menos e a gente a faltar pelo I pouco q' ga
nhavão se reduzirão a 2 lanxas de I Arpoar cada lugar, e ao de
pois q' se augmenta/rão os preços aos Baleeiros, e faltarão os 
pagamentos I me vi alguns annos em circunstancias de quazi / 
não ter q.m nas Armações andasse; mas I como agora graças a 
Oeos, e as sabias e promptas I providencias de V. M.ce já não 
existe esta falta con/sultarei com Manoel Marques Guim.es p.a 
ver I as q' para ali devem hir. A dita Arma/ção de Garopaba tem 
sido assaz damnoza á da La/goinha q' fazendo sempre boas Pes
cas, depois q' I se fez a de Garopaba nunca mais teve Pesca / 
q' prestasse. Tenho contra V. M.ce sacado de / 31 de Janeiro 
ate hoje as seguintes Letras I 

1 :000$000 r.s a favor de Manoel da Costa Per.a 
2:480$000 r.s a favor do Ten.e Jozê Ant9 da Luz 
1 :000$000 r.s a favor do Alf.es Jozê Vieira de Castro 

4:480$000 r.s 

He p.r hora quanto se me offerece dizer a V. M.ce I a quem 

apeteço boa saude e constantes felicid.s I 

Oeos G.e a V. M.ce m.s ann.s I 

Oe V. M.ce 

Amigo Venerador e obrig.mo C.r 

Jacinto Jorge dos Anjos . 

• 
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m.mo S.nr Cap.am Joaquim Antonio Alves. 

Santa Catharina 3 de Junho de 1817. 

Meu Amigo e S.r da minha estimação. 

Em 23 de Mayo recebi a estimadissima de / V. S.a de 28 de 
Abril pelo Bergantim Triunfo Cap.m / Manoel Joze da Silva, que 
nesta tem entregado todos / os Generos, e Escravos aqui perten
centes e as mais / Armações para a Pesca do prezente Anno. 

Sinto infinito que V. S.a passasse pelo gran/de incomodo de 
huma molestia tão grave; porem / como já se acha della izento 
lhe rendo parabens. 

Não dei a V. S.a cuidado não lhe haver pedido / Manoel Mar
ques Guim.es alguns generos para / a Pesca, como eu pensava o 
tivesse feito; p.rque / quando algua couza careça eu desta o so
correrei. 

Logo que recebi a ordem de V. S.a para se lan/çar fora de 
Imbetuba o Feitor Manoel de Souza / Trovão o determinei assim 
ao dito Manoel Mar/ques Guim.es estimando eu muito esta deli
beração / de V. S.a, porque tendo eu ha quazi 2 annos / dito 
aquelle administrador não convinha ali / tal Feitor p.r couzas q' 
me erão patentes, elJe o / desculpou com justificações da sua in
nocencia / e p.r isso se conservava ainda ali a meu pezar. 

O Bergantim Triunfo ha de ir a Garopaba / buscar o Azeite 
que lá tem para dali passar / a esta aonde verei então o destino 
q' devo dar-lhe. 

Serão remettidos á Lagoinha 40 Alq.res / de Sal q' V. S.a 
manda para naquella Armação / se fazer salga de peixe com que 
se ajude a sus/tentar a Escravatura della o q' estimarei con/siga. 
He certo q' o excessivo preço em q' / agora o Charque está faz 
tremer aquem tem / tanta Escravatura q' sustentar; porem ne/nhum 
outro alimento he tão capaz de susten/tar as forças de hum Es
cravo q' todo o dia está / com hum Maxado na mão a cortar 
lenha / ou coberto de Suor em carrega-la senão a Car /ne Seca 
e por isso he o melhor alimento q' se / pode dar a Escravatura: o 
que me parece sem / mais acertado he q' quando houverem no 
Rio / Grande as novas Charqueadas mande V. S.a / ali comprar 
huma porção de Carne p.a reme/ter a esta d'onde se forneção as 
mais Arma/çoens p.a q' escuza se de dar aos Negociantes / o 
lucro q' percebem na q' se lhe compra; essa / emquanto eu irei 
remediando cá isto com / a porção q' tenho por haver ha pouco 
comprado / mais 500 arrobas delJa a 1$760 
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li faltar recorrerei a outra alguma provi/dencia de Bagres da La
guna no tempo del/las. No 1 Q do corente consegui benzer as / 
Lanxas para a Pescaria de Balêas desta Ar/mação e penso se 
fazia o m.mo em ltapocoroya e / não faltou gente, e por isso 
tive tãobem occazião / de acresentat mais 2 lanxas de Arpoar 
com / seus Soccorros p.a mandar quando for tempo / p.a Garo
paba e Imbetuba. Agora Deos / queira felicitar nos com hua 
abondante / Pesca como muito dezejo. Pelo map/pa junto verá 
V. S.a o sistema q' se tinha / adoptado p.a o pagam. to dos Ba
leeiros q' mais / servia de desanimallos q' dealentallos porq' / 
em pasando de 2S Baleas já não faião / como devião a diligencia; 
dizendo q' quantas / Baleas mais matavão menos se lhe paga/va. 
No pagam.to do Anno Passado ain/da segui a m.ma pratica p.r ser 
já tarde / quando se principiou a Pesca e elles me não / per
guntaram nada disso; porem este anno / para os animar, e não 
ficarem aqui tão dis/pendiozas as Baleas q' se Pescasse com todas 
/ as Lanxas emquanto se não repartem p.a as mais Armações ar
bitrei aos m.mos e ajustei / com elles hum preço certo p.r todas 
as Ba/leas q' matassem livrando os assim do es/crupulo q' tinhão 
na alteração dos preços e / deminuindo ao Contrato não pequena 
despe/za. Custou-me a persuadilos; porem / venci a excepção de 
hum desavergonhado Arpo/ador q' não asentio disso pelo q' ficou 
de I fora não faltando quem suprise o seu lu/gar. Nas Costas do 
m.mo Mappa vão os / preços q' agora estabeleci e s6 quando fo
rem as / lanxas p.a a Lagoinha he q' será necessario aug/mentar 
se algua couza áquellas LaMas em / razão da pouca Pesca q' ali 
se faz e antiga pra/tica. Estimarei q' esta m.a deliberação me/reça 
aprovação de V. S.a A favor do Sarg.to I Mor Domingos Luis 
do Livramento / tenho agora sacado hua Letra da quantia R.r / 
2:000$000 ficando certo em e acharem satisfeitos / todos os meus 
saques. Dezejo a V. S.a a I melhor saude com muitas felicidades 
para / conceder me o gosto de o servir e mostrar-lhe / q' tenho 
a honra ser 

De V. S.a 
Constante A.mo m.to V.or e C.r. 

Jacinto Jorge dos Anjos. 

* 
Ill.mo S.nr Cap.am Joaquim Antonio Alves. 

ltapocoroya l Q de FeverQ de 1817. 

No dia 29 de JanQ recebi a Estimada de V. M.ce de 17 I do 
mesmo pelo Bargantim Triunfo Cap.m Manoel Joze / da S.a 
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CoaI me entregou 24 Escravos sendo destes huma / femia e hum 
forno de Cobre, Como Constava do Conhecim.to / o dito Bargantim 
esta manhan sabio p.a Santa Catt.a / e não sahio Logo q' chegou 
porq' o Vento o não preme-/tio, a escrava Logo q' esteja pronta 
da doutrina a farei / cazar com hum escrQ q' he merecedor. Não 
tenho / mandado Lista dos generos q' se caresem por q' o Snr' / 
Cap.mor Jacinto Jorge a m.to tempo q' me pedio e me tem / 
mandado parte deles e pouco falta p.a a Compeltar, e / fique V. 
M.ce serto q' hade estar tudo pronto p.a o tempo q' V. M.ce 
quere. Esta Armacão esta m.to derrotada de Escr.os mas (1) na 
lista q' fis pedi 40 Escravos, e ja despois de / avaliasoens ja tem 
morrido 2 e tem m.tos q' so servem / p.a comer a rasão. Aqui 
fico a dispor de V. M.ce de/zejando-Ihe saude e maiores felisi
dades p.a se servir / da minha vontade. D.s G.e a V. M.ce 
muntos ann.s. 

De V. M.ce 

Attento V.or e Criado 

(ass.) Vicente Joaq.m de Macedo . 

• 
m.mo Sn.r Cap.am Joaquim Antonio Alves. 

ltapocoroya 27 de S.bro de 1817. 

Vou responder as Estimadisimas Cartas de V. M.ce de 2 de 
Julho / e 6 de 8.bro. Fiquei m.to satisfeito pelo aumento que 
V. M.ce / fas ao meu ordenado que lhe escrevo m.to agradecido. 
Benerão / se as Lanxas no p.ro de Junho e forão p.a o mar e 
incalharão / a 2 de S.bro e sempre com bom tempo q' foi o pior, 
pois p.a serem/as pescas boas devem aver ventos do Sul fortes e 
hiso he que / Faltou, de Forma q' aqui som. te se matarão 4 B.as 
e na Ilh.a / da Graça 6, e por mais deligencias q' fizesem as 
lanxas / não puderão fazer mais nada. Aqui SerreColheo a / 
Sumaca Fama Ma.m Miguel Gonçalves dos S.tos com 4 dias / de 
viagem e asim mesmo morreo hum EscrQ Maxo e huma / cria 
q' chegarão som.te 36, ao cabo de dois dias morria hum / maxo 
e das 38 cabezas q' V. M.ce remete0 exzistem 35 e se / vay 
cudando (sic) em alguns q' estão doentes, pois huma Escr.a / nasão 
Moxi Conga com cria não sei se escapara porque sea/cha m.to 
debiL Leva a dita Sumaca 120 diferentes / vazilhas daqui cheias 
de Az.te Com 14 mil novecentas e vin/te e oito medidas E 2$000 
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asinado I pelo dito Cap.m. Os Escravos Mosanbiques q' V. M.ce 
tinha I remetido vão hindo bem e hera melhor gente do que 
estes que I agora vierão, mas com o tempo se hiráo expertando.1 
Nesta 10Cazião remeto a lista dos pertences q' se Caresem p.a a 
pesca I de 1818 q' V. M.ce deve na pr.a ocazião mandar os pre
gos e verrumas I q' peso p.a se hirem aprontando as Lanxas. A 
carta para I o Cap.mor Logo a remeti E fico serto em mandar 
emComendar I os remos q' V. M.ce pede pois hade Custar vencer 
tantos remos I pois q' daqui remeto todos q' se presizão p.a Santa 
Catt.a I pois a mayor parte da gente q' tirão remos coaize todos 
handão I fugidos, por medo das recultas, mas em acabando Logo 
I han de aparecer, e se ande aprontar. Suposto q' na I Lista dos 
generos q' peso não pedi sera p.a o gasto da I Capela V. M .ce 
a mande. 

Aqui fico a dispor I de V. M.ce dezejando-Ihe Saude, e as 
mayores felicidades p.a Se Servir da minha vontade. D.s G.e a V. 
M.ce m.s ann.s. 

De V. M.ce 

Munto attento V.or e Cr.o 

Vicente J oaq.m de Macedo. 

* 
m.mo Sn.r Cap.m Joaquim An.to Alves. 

Arm.cam da Bertioga 8 de Junho de 1817. 

Muito meu respeitavel A.mo e Sn.r a 16 de Mayo I ultimo, 
tive a satisfação reçeber 2 estimadissimas cartas I de V. S. de 
28 de Abril, 8 de Mayo, a pr.a vinda pelo Bre/gantim Triunfo, 
a 2\1 pelas Lanxas da pesca desta Ar Imação que se recolherão to
das felism.te. Recebi tudo I q.to V. S. remete0 pelo Bragantjm 
Triunfo p.a p.a forne/cim.to desta Arm.cam constante na lista 
aSignada pelo Seo M.e vindome a faltar a ferrage que foy aCom
Sertar, I que vem a Ser 4 Cutelos do Asogue, 12 facas de Sima 
da i Balleia, 12 d.as da chacota, aSim mais 20 Remos de Lanxa 
que pedi, porem estes o Adm.nor da Arm.cam de S. Sebas/tião a 
remediou com 25 Sedendo-Ihe eu tambem hu I virador novo de 
piaçaba de 9 polegadas, p.a virar as Balleilas, naquela Arm.cam 
de que avia falta. Recebi os 8 escr.os Ma/xos, duas Femias, todos 
m.to bons o chamado Salvador I chegouou m.to doente com hu 
tumor em hu Joelho, q' Já suporôu; porem inda está com rosto e 
peis inxa/dos, o qual se está tratando com todo disvelo as dias 
Negrinhas ficão aprendendo a doutrina p.a Se 
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com algu escr.o de Merecim.to. A 23 de / Mayo Se deo principio 
a pesca de Balleias, e ao p.ro do / corre.te espedi 4 lanxas de 
Balir.os p.a a pesca na Barra / gr.de de S.tos 2 Savr.os p.a com
duzir tou.co 14 Escr.os hu fei/tor, p.a aLi Fazer o Ser.vo ficando 
nest!! Bertioga outras / e· Lanxas de Balir.os p.a Continuar a 
pesca q' Ds' queira / abençoar, p.a gosto meu, e emterese de q.m 
tanto despen/de: a deligencia da m.a parte, em aplicar os Balir.os 
e / comserva-los em boa Orde (que não dão pouco q' fazer) e 
aproveitar o que D.s der, pode V. S. descanssar na Ser/tea de q' 
zelo Como proprio (1). Emcluzo remeto a V. S. a m.a conta 
anual desta Ar/mação na mesma se vê ficar em meu poder a 
q.ta R.s / 206$020. 19ualm.te remeto a V. S. 22 reçibos que 
ligalizão / a d.a m.a Conta; aSim mais 6 cartas com reçibos por 
/ onde Se verifica a remessa q' fis de 1: 321 md3. de Az.e / p.a 
a Real Fazd.a de S. Paulo, cuja não quis pagar / Sem prez.te, 
Condiçons. Tendo apurado as Borras / de Az.e que avia nesta 
Arm.cam mandei no principio / deste mes p.a a V.a de S.tos para 
aLi vendido, pois po/dia chegar até novas Balleias; e porque o 
povo achôu /alguaimpori.de por ser restos, foy tal o motim e 
in/sultos ao Caxr.o ponde a ellee a Mim, de ladrão palra baixo, 
que aSentei em mandar fixar o estanque / até aver novo Az.e par
teçipando p.ro aos Magistrados / da terra omotivo da m.a mu
dança, e oparteçipo tambem / a V. S. para que no Cazo de 
Alguã queixa Isiba o mo/tivo. 

Nada mais tenho que partecipe a V. S. / tendente a esta 
Arm.cam Dezejo que V. S. Se ComServe I bem vigorozo, e que 
o Çeo lhes proporcione m.tos annos de vida / p.a satisfação e 
gloria de quem tem toda onrra Ser 

De V. S. 

Sudito m.to Seo Ven.or e C. 

João da Costa . 

• 
DI.mo Snr Cap.m Antonio Ais. 

Meo S.or com a xegada do bargantim reçebi tudo quanto V. 
S.a mandou / menos os Baris de pao, Suposto veio na lista q' 
V. S.a me mandou porem diz o mestre I q' tal se não embarcou, 
ena verd.e na lista dele não vinha q' ele me deLuva car fne tão 
bem nas 150 ar' q' veio p.a a bertioga quebrou 8 ar'. e nas 100 q' 
veio p.a f esta caza quebrou 6 ar. e tudo foi pezado a vista da 
Sua 
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amarra q' pidi, porem como deste genero / vieram p.a a bertioga 
duas de cada coisa duas aqui tirei hum virador, e hua ama/rra 
porq' sem hiso não poso fazer a pesca e dei disto p.te ao Snr' 
João da Costa / q' asim tinha obrado e q' se ele percizase com 
efeito de todos q' me avizasse p.a / eu escrever a V. S.a pindin
do-lhe outros, tãobem me não veio as velas p.a, as / Lanxas q' 
Se perciza m.to q' estam sem elas e os baleiros ficarão ardendo 
q.do eu lhes fis ver q' não veio, porq' sem elas não podem hir ao 
mar, tãobem / me não veio a duzia de feixos q' mandei pidir p.a 
Segurança do tezouro desta / casa q' esta m.to ruim as portas dos 
tanques, com os pregos competentes p.a / as pregar, as fexaduras 
q' vieram não Serve nihua delas p.a o paiol/por m.to piquenas e 
fracas, portanto, dezejo q' V. S.a me mande hua fexadura / g.de 
e de boa xave p.a o dQ fim, a espingarda tãobem não veio, hua 
coisa / q' não pode estar casa sem ela por m.tos motivos o q' 
tudo espero com a Q. maior brevi.de pussivel o bargantim teve 
gr.de demora dela p.a ca porq' xeg/ou num dia e descarregou 
no outro e ontem sahio de manha e a meia noite / me xegarão as 
Lanchas de la q' por elas hoje mandei p.a a bertioga tudo me
nos / a carne q' não quis mandar pelos baleiros por ser hum 
genero q' a todos / fas bem, e neles pouco escrupulo ha e pasei 
avisar o S.or João da Costa que / aqui se axava a d.a carne 
pa, se mandar buscar ou demorar hum pouco / emquanto eu a 
mando, já estou com o tanque pronto q' com efeito / estava 
notodo m.to danificado, hoje comclui apuxada do gr.de coxo da 
xacota que / o· pus no Seo lugar graças a Deos sem o menor 
perigo q' tanto temia pelo gr.de / tamanho como pela lonjetude 
aonde estava ... emq.to a resp.to da carta que / os Escravos es
creveram a V. S.a a meo respeito, me não posso a capasitar q' 
seje / obra deles, e antes creio q' eles estão m.to inocentes, porq' 
se de algua couza diz - forão / por mim tesgatados foi da fome 
q' padecião como ja a m.to q' fis ver a V. S.a que / não axei no 
paiol hum s6 prato defarinha e isto em mim hão he disculpa / 
he a mesma verd.e e deos permita ajudar aquele q' tanto bem me 
dez.a porq' a / m.a inosencia o mundo a justificara quando deos 
for servido... fiquei m.to com. te / com os Escravos, porq' na 
verd.e tenho m.to servisso nesta ocazião e V. S.a não com/pre 
p.a ca negras porq' hé hum genero que vem Sempre prenhes ou 
pa/ridas servisso m.to pouco, e a rasam emfalivel, cuja botei a 
hum feitor / fora por por vir ate cumer com os negros tomar 
tabaco na buseta deles e dar / a eles da sua alem disto vivia 
amancebado com hua criola desta casa / meti em lugar deste a 
hum f.o meo porq' este quando me andar torto voulhe / ao es
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tem a/gradado hé hum home casado e vive m.to bem com Sua 
mulher hé fiel I e m.to delig.te, este me di q' se V. S.a lhe 
quizer largar hua Escrava destas que I agora xegarão aqui q' 
ele m.to desejava p.a Sua mulher, porem quer hisso / com algua 
atensão porem tudo sem perjuizo a V. S.a ... eu m.to me ale
grarei I saber q' V. S.a ja esta restabelecido a Sua antiga Saude 
pois me não faltou / coidado de Sua pesoa com a not.a q' me 
mandou dar o Montr.o, eu nestes dias I pertendo botar as Lan
chas ao mar deos permita haja bons Peixes p.a Se ma/tar que 
espero em noSnr. (sic) hua boa feleci.de na pesca porq' me 
tenho apron/tado e me estou aprontando com gr.des esperansas 
de a fazer I bem boa e no mais aqui fico pronto p.a tudo quanto 
seja do agrado de V. S.a I a q.m deos g.e por m.s an.s Armasão 
14 de Maio de 1817. 

De V. S.a 

Seo m.to atencioso e verdad.ro cr.o 

Ignacio J oze Per.a Coitinho. 

à margem: Se V. S.a mi quizer I mandar a propria carta q' 
lhe escre/verão os Escravos daqui / hé bem bom porq' I pela 
letra bem se pode / conhecer sobre algum dos feitores ou vi
zinho I Do contrario nada se pode I descubrir. 

* 
Ill.mo Snr. Cap.m Joaq.m Antonio AIs' 

Armação de S. Se.bam 1 Q de Otubro de 1817. 

Meo respeitavel S.or Apezar de me propor com toda pronti
dão p.a a pesca I como V. S. he sabedor e andarem as lanchas 
no Mar desde Maio me não foi possivel I fazer hua bunita pesca 
p.a com ela utilizar a V. S. como eu desejava, porem estou certo 
I q' V. S.a bem conhesera a pronta delig.cia q' fis a hese resp.to 
e como com efeito não aparece/rão as Baleas e nem entrarão por 
causa do m.to bom tempo q' fes, sendo que nesta I Armasão 
carese haver tempo m.to, ruim e q' vente do Sul m.to forte, 
faltando I estas duas couzas todos me dizem q' he certa a pesca 
falhada e portanto só se matarão I 3 Baleas e hum Gibarte, q' 
com todo pejo e temor participo a V. S.a Remeto nesta ocazião 
I a conta da dispeza q' se fes. Eu recebi tudo q.to V. S.a me 
mandou constante do conhecim. to e o q' pertencia a Bertioga fis 
logo húa pronta remessa segundo a Sua ordem, nesta o/cazião 
vão as 3 Lanchas duas de Socorro e hua de Arpoar da qual he 
Temunero An.to I Cardoso, este me pede q' Eu rogue a V. S.a 
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p.a q' ele volte com a Sua Lancha outra ves p.a I ca cuja Lancha 
so ocupou dois remeros de fora e os mais todos sam moradores 
daqui I e por dois q' faltam p.a o tempo aqui mesmo Eu os poso 
aprontar p.a emteirar a d.a Lx.as I e não ser perçiso ele hir 
buscar a Lancha ahesa ci.de q' he gr.de trabalho p.a o pobre e 
os rem/eiros q' de la vem no cumum me fazem como fizerão 
4 q' logo andarão logo em fulgir e anthe hoje não apareserão, 
portanto eu dezejo m.to q' V. S.a me fasa favor man/dar voltar
a d.a Lancha p.a ca com o mesmo Timonero. Nesta Armasão 
axo hum gr.de / numero de Barbatanas q' me dise o meo antese
sor q' hera do contrato e não de V. S.a comtudo I dezQ saber se 
são ou não de V. S.a porq' Se forem Suas quero cuidar em 
mandalas lim/par porq' Siguram.te as não Limpam hum anno por 
ser porsão gr.de emq.to as q' axei do I Manoel Pinto ja as mandei 
limpar e estão prontas p.a remeter na prim.ra ocasião I q' ouver. 
aqui ha nesta villa hum Serurgião q' me diz hê desta casa porem 
mora I atual na V.a e quer q' Eu lhe pague a Sua Soldada anoal 
e diz me o mesmo q' não tem re/medios pertensentes a esta 
Armasão Sendo q' me consta q' quando ele sahio de mudansa I 
p.a a V.a Levou daqui hua Botica q' havia com todo o Seo per
tense, vem dezendome a/gora q' a Butica pertensse a João Rois 
q' he p.a curar os Escravos do mesmo que a/qui tem em hua 
faz.da xamada Sombrio como mostro do bilhete incluso p.a V. 
S.a I ver e disidir o q' lhe pareser Sobre isto. E desde que xe
guei aqui Som. te lhe mandei I hua Escrava q' estava com hum 
peito m.to arruinado e se lansetou-Ihe o peito I e nada mais, e 
alguns remedios q' tenho percizado p.a casa tenho mandado com
prar I a Vila da terra e portanto espero a Sua decizão se lhe devo 
pagar. Este ingenho I esta na verd.e bem careçido de conserto 
porq' tudo q.to he porta esta podre, e o cais bastm.te I arruina
do, este comcerto eu o não poso Sem fazer dispeza porq' pende 
de carpinteiro / o pedreiro, e deses dois oficios não tenho hum 
só Escravo q' saiba, aSim poso poupar alguas madeiras q' pelos 
Escravos mando tirrar (sic) e paos a pique ripas e outras / coisas 
aSim Som.e e nada quero fazer Sem o Seo beneplacito e como 
vejo a nu/merosa dispeza da far.a tenho já plantado hum grd.e 
Mandiocal q' só de milho / por sima da d.a Mandioca plantei hum 
alqr.e a tres granos em cada cova e ja I estou com outro entre 
mauns p.a o plantar, e creio q' se D.s permitir que eu I veja a d.a 
Mandioca madura q' tão bem verei nese anno V. S.a não ter de 
dispesa I hum só vintem com a far.a os Negros desta casa não 
trabalhvão e hoje I os estou fazendo trabalhar na plantasão e do
brado pertendo na carpissão I p.a o q' nececito m.to q' V. S.a 
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negros, q' sei q' isto nada agrada a eles porem eu não poso / ver 
Escravos vadios, e o q' Sinto há a gr.de Seca q' tem havido p.a a 
prem.ra que / plantei porem sera o q' D.s for servido, Eu vou 
continuando na planta; Eu / axei isto em hu m.to mao governo 
porq' quantos querião aqui vinhão plantar / nas terras desta Arma
são, e com o titulo de plantarem devassavam-me esta casa / e 
furtavão hus dos outros a mandioca e pasavão a dar o titulo de 
ladrão aos Escra/vos, portanto tireios deste abito e pose em q' 
estavão e p.a me livrar de alguns em / empenhos a este resp.to 
me vali do nome de V. S.a dizendolhes q' tinha hordem / Sua p.a 
não deixar plantar nas terras, e antevendo eu q' poderão por la 
hirem / alguns empenhos peso a V. S.a q' os não admita porq' 
m.to me hade doer ver os ladroens / estarem cumendo aquilo q' 
em constante trabalho estou plantando. Tãobem / estavão os 
gr.des do pais de pose de tudo quanto havia nesta casa, de cabos 
de cordas / de Breo e alcatrão e ferram.tas, emfim de tudo, de 
modo q' me não podendo acostu/mar a estas querelas e me vendo 
Louco com os piditorios athe de Escravos p.a traba/lharem em 
suas casas, asentei em hua palavra não servir como eles querião / 
e em hua palavra em nada não tem estado isto agradavel aos mo
radores porque / se lhes cabou esta maminha, mas sendo isto do 
agrado de V. S.a mande-me q' / prontam.te lhe hei de obedecer e 
se lhe faço ver destas couzas he porq' a V. S.a pertence / saber de 
tudo quanto aqui Se paça Eu nestes para de dias pertendo meter 
Negros ao / mato Serrár Taboas p.a comserto das lanchas p.a o 
Anno p.a estarem secas e prontas / asim como tãobem quero vir 
se mando serrar alguas q' sirvão p.a as portas do /Emgenho e 
outras madeiras percizas p.a a Caza, V. S.a não dezanime com 
a pi/quena pesca porq' pode D.s' p.a a outra nos dar então m.to 
porq' a ele nada / hé empusivel, Eu p.a a futura já estou com 
m.ta lenha dentro do Emgenho / em tudo sempre hei de mandar 
tirar mais, estimarei q' V. S.a e tudo quanto he seo / gozem da 
mais perfeita saude p.a gloria de quem tem a honrra de ser 

De V. S.a 

o Mais atencioso o Seo obr.mo Sudito 

(ass.) Ignacio Jose Ferr.a Coitinho. 

* 
* • 
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INTERVENçoES. 

Do Prof. Macário Antônio dos Santos (FFCL-Ribeirão Prêto. São 
Paulo). 

Pergunta: 

1). - Se êste trabalho prestado nos postos baleeiros não seria 
"tipicamente de escravo com laivos de liberdade"? 

2). - Como denominar de trabalho livre uma mão-de-obra re
crutada à fôrça, alistada e escalada para o trabalho da pesca de ba
leias, à sua revelia (pág. 305); mão-de-obra esta que embarcava teme
rosa da prisão, quando não, recrutada no próprio cárcere? 

3). - Trabalho assalariado - sim, existia até uma tabela de 
salários aos diferentes cargos numa lancha destinada à pesca de ba
leias. Pergunta qual o salário do arpoador, dos remelfos, dos timo
neiros, caso a safra de baleias não fôsse compensadora? 

4). - Qual a possibilidade de realiZaç1io econômica dêste tra
balhador livre - no caso de uma safra altamente expresslVa? 

• 
Do Prof. Corcino Medeiros dos Santos (FFCL-Manlia. São Paulo). 

Declara, em primeiro lugar, que quer cumprimentar a Autora por 
ter demonstrado que atividades menores, como a pesca da baleia, são 
importantes para a elaboração de uma História Econômica Geral e 
do Brasil. 

A sua intervenção tem por objetivo, a guisa de informações, fa
zer com que a Autora dê um pouco mais daquilo que conhece. Assim, 
pergunta: 

1). - Os escravos não eram empregados nas atividades maríti
mas somente para serem poupados ou também por serem tecnicamen
te menos aptos para essas tarefas? 

2). - Qual o número de trabalhadores livres e escravos empre
gados em cada armação nos períodos de safra e de entre-safra? 

3). - Qual a relação qualitativa e quantitativa entre a mão-de
obra e a produção? 

4). - Que pessoal compunha as equipagens dos barcos de trans
porte de azeite ou de peixe? 

• 
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Da Profa. Maria de Lourdes de Lima Ramos (IFCH-UFP. Recife. 
Pernambuco) . 

Solicita da Autora informação no sentido de esclarecer se os cns
tãos-novos portuguê~es que saíram do Brasil e que participavam da 
indústria de velas na América do Norte seriam os mesmos de Pernam
buco após a Guerra Holandesa (1630-1654)? 

... 

... * 
RESPOSTAS DA PROFESSORA MYRIAM ELLIS. 

Ao Prof. Macário Antônio dos Santos. 

1. - Diz que a simples leitura da comunicação (Escravos e as
salariados na antiga pesca da baleia) esclarece a questão do trabalho 
realizado nos entrepostos baleeiros do nosso passado colonial, árduo, 
penoso, estafante, mas nitidamente dividido entre a mão-de-obra ser
vil e a assalariada. 

Casos de dívidas dos baleeiros para com as Armações, decor
rentes de adiantamentos sacados sôbre as tarefas a que então se obri
gavam a realizar no ano seguinte, bem como casos de recrutamento 
à fôrça de gente de cárceres e milícias não implicam, em absoluto, 
na generalização que o interpelante alude. 

2). - A mão-de-obra recrutada à fôrça era a que cumpria pe
na nos cárceres ou participava das milícias. Sua transferência para 
a pesca da baleia não a colocava no status do escravo prõpnamente 
dito. Era apenas uma transferência de castigo e de serviços. Os mi
licianos eram homens livres. Os presos, uma- vez cumpnda a pena 
eram libertados. Ainda. Não poderiam furtar-se a partlclpar da pes
ca das baleias, a que seriam coagidos pela administração do contra
to, todos os homens aptos a exercerem funções de remeiros, timo
neiros, arpoadores. Mas, mediante remuneração. 

3). - Conforme explica a comunicação, os baleeiros ganha
vam na proporção das baleias arpoadas e mortas durante a estação 
de pesca. 

4). - Melhor seria especificar qual o trabalhador. Nas Arma
ções existiam vários tipos para os mais diferentes filsteres 
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• 
Ao Prof. Corcino Medeiros dos Santos. 

Afirmou que: 

1). - Nem sempre foram os escravos tecnicamente menos ap
tos às atividades marítimas da pesca da baleia. Na Bahia, especIal
mente, teriam sido mais amplamente aproveitados no mar do que o 
foram nas Armações meridionais do Brasil. E' o que sugerem as 
crônicas e os documentos. Nos entrepostos baleeiros do sul do país, 
se foram, de preferência poupados às lides marítimas, por questões 
de economia, não foram totalmente impedidos de participar das pes
carias. 

2). - Quanto às perguntas 2 e 3, assunto de sérias cogitações 
por parte da Autora da comunicação, infelizmente ainda não toram 
encontrados elementos documentais quantitativos que penmtam res
pondê-las. 

3) . - Quanto ao pessoal que compunha as equipagens dos 
barcos de transporte de "azeite de peixe" - para Portugal, eviden
temente - é assunto sôbre o qual nada encontrou a Autora em sua 
pesquisa. Seria necessário um estudo paralelo e especializado sôbrc 
a matéria, com ampliação de buscas até os arquivos portuguêses . 

• 
À Profa. Maria de Lourdes Ramos. 

A Autora da comunicação não se preocupou com êsse proble
ma durante a pesquisa sôbre a pesca da baleia no Brasll. Aproveita 
a oportunidade para citar o trabalho de Dauril Alden, Yankee Sperm 
Whalers in Brazilian Waters, and the decline of the Portuguese whale 
fishery (1773-1801), publicado na revista The Americas (Janeiro 
de 1964, volume XX, n.O 





TRABALHO COMPULSÓRIO: A PENA INQUI

SITORIAL DAS GALÉS (*). 

SONIA APARECIDA SIQUEIRA 

do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo. 

"Trabalhar, e uma forma de atividade, em ordem à aquisição 
de tudo o que é necessário para as diferentes necessidades da 
vida, e, principalmente, para a sua conservação". 

A análise do que seja trabalho obriga a situá-lo em relação di
reta com a pessoa humana. O recúo no tempo, até os séculos X V 1-
XVII oferece outra perspectiva do trabalho humano porque outra 
era a estrutura da mentalidade dos homens. Outras as suas neces
sidades. Mesclavam-se, mais intensamente nos indivíduos e nas so
ciedades, as preocupações com o material e com o espiritual. Igual
mente vitais entendiam-se as necessidades da vida presente e as da 
futura. 

De certa forma trabalhava-se pela sobrevivência nesta vida, e 
!la outra, para assegurar-se a salvação. O esfôrço pela conservação 
da outra vida traduzia-se na atividade interior e exterior da prática 
religiosa. A perturbação das atividades espirituais, a heresia, com
prometia a segurança de todos, neste e no outro mundo. Para a pro
teção desta segurança, os tribunais impunham uma ordem, e para 
acomodar e punir os recalcitrantes, prescreviam a privação da liber
dade mal usada, e o trabalho como pena. 

O Santo Ofício aplicava a seus réus castigos morais, corporais e 
espirituais. Isolados ou combinados. A expiação das culpas implicava 
em castigo. 

A escala penas oscilava entre as simples penitências espirituais e 
a morte pelo braço secular. Dentro dessa escala, o trabalho nas galés, 

(~). - Comunicação apresentada na 3' 
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trabalho forçado. Compulsão temporária, proporcional ao crime co
metido, suas atenuantes e agravantes (1). 

A fixação da pena de galés dependia da materia, e, principalmente, 
da atitude do réu. A materia era sempre a heresia. Apenas esboçada 
ou perfeitamente configurada em faltas tais como as de sodomia, biga
mia, proposições heréticas, judaismo, arrenegar a Deus, à Virgem e aos 
Santos. Condenados às galés foram ainda réus que incorreram em 
outras faltas tais como doutrinar sem licença e por meio disto cometer 
torpezas, subornar testemunhas e juntar papéis falsos, encobrir e favo
recer preso dos cárceres do Santo Ofício, nomear-se oficial do Santo 
Ofício, fugir das galés no tempo da penitência, favorecer fugitivo dos 
cárceres da Inquisição, fazer-se familiar e prender pessoas no Brasil, 
encobrir pessoas da nação fugidas para não serem presas, confessar fal
samente culpas de judaismo, não cumprir penitência inquisitorial e sair 
do Reino, atirar de espingarda no Visitador do Santo Ofício. 

O tempo em que o réu era compelido a trabalhar variou, conforme 
a sentença, até 30 de novembro de 1606, quando Carta de lei proibiu 
o degrêdo para galés por menos de 2 anos: 

.. . .. pelo dito tempo não bastar para os degredados saberem 
a linguagem, e estilo das galés"... (2). 

Pelo mesmo crime o tempo de condenação variava. Alguns exem
pios. Por sodomia, Gaspar de Faria Freire foi condenado a 5 anos de 
trabalhos forçados (3), Domingos Teixeira a 4 anos (4), João Barbo
sa a 8 anos (5). Por fautor impediente do ministério do Santo Ofício 
Francisco Cabral foi condenado a 2 anos (5); por bigamia, Manuel 
Homem foi condenado a 5 anos (7), Domingos José Alberto de Luzes 
a 8 anos (8), Gaspar de Farias Freire a 3 anos (9), Antônio Fernan
des a 6 anos (lO) . 

(1). - Os Tribunais laicos também condenavam seus reus ao trabalho 
das galés. Por culpas de menor qualidade, tais como furto, bigamia, desrespeito 
aos juizes, baixaram tal condenação os Corregedores do Crime da Côrte, da 
Relação do Pôrto, da Cidade de Lisboa, bem como os Juizes do Crime. Orde
nações Filipinas, tit. 140, 143 e 144. 

(2). - Andrada e Silva (José Justino), Coleção Cronol6gica da Lí.'gis-
lação Portuguêsa. (Lisboa, 1854), valo 1, págs. 184-5. 

(3). - ANTT, Notícias sôbre Autos de Fé. E 144 P. 2 falo 89. 
(4). - Idem, falo 90. 
(5). - Idem, foI. 79. 
(6). - Idem, foI. 93. 
(7). - Idem, foI. 93 v. 
(8). - Listas de Autos de Fé. ANTT, Inquisição de Lisboa, Maço 1110. 

nQ 14.910. 
(9). - Notícias sôbre Autos de Fé, foI. 107-107 v. 

(lO). 
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Por fingir-se oficial da Inquisição e presunção de pacto, Manuel 
Fernandes foi condenado a 4 anos de trabalho nas galés, mais açoites 
(11); a 4 anos, Luís Ferreira por jurar falso no Santo Ofício (12) e 
a 3 anos Antônio Rodrigues Furtado por jurar falso contra cristão-ve
lho em materia de fé (13). Por judaismo o cristão-nôvo Pera da Mota 
foi obrigado a trabalhar forçadamente por 3 anos (14); Manuel de 
Azembuja, 1/2 cristão-nôvo, por 6 anos (15), João Barreto, 1/4 de 
cristão-nôvo, por 5 anos (16). 

Sentenciados às galés, os réus da Inquisição eram entregues à 
Justiça do Rei que, à vista da sentença do Santo Ofício, sentenciava 
por sua vez. A partir de então os réus igualavam-se aos condenados 
pelos tribunais civís. Aos Juízes da Corôa cabia embarcá-los e sus
pender-lhes as prisões findo o tempo; eram registrados pelo Escrivão 
das Galés nos Livros de Matrículas que depois recolhiam à Casa da 
Suplicação e à Casa do Pôrto. Responsável pelos presos era o Capitão
mór das galés. Quaisquer culpas cometidas durante a prisão eram jul
gadas pelo Juiz A uditor das galés. 

Os réus eram confinados às prisões comuns, de onde iam sendo 
gradativamente aproveitados como remadores das galés que de 1584 
a 1604 navegavam pelo Tejo, patrulhando a região: 

" . . . que todos os presos assim os que ora estão na cadeia des
ta Cidade de Lisboa, como nas mais cadeias dêstes meus Reinos e 
Senhorios de Portugal, que já estiverem condenados para as ga
lés, por sentenças finais de que não haja apelação nem agravo, 
sejam logo embarcados para as galés que tenho ordenado que 
andem no rio desta cidade de Lisboa para o serviço do Reino, 
onde hei por bem que cumpram seus degredos enquanto não hou
ver outras galés de Portugal. .. " (17). 

A Carta Régia de 3 de agôsto de 1604 determinava o aproveita
mento dos condenados ao trabalho das galés não mais no Tejo, mas 
sim em Castela: 

"Tendo eu mandado que se fabriquem galés pela Corôa dês
se Reino para seguridade e defensão das costas dêle, se me re
presentou, que, para que se vá prevenindo e exercitando a chusma 
que nelas há de servir, e se poder acudir juntamente à necessidade 
que dela tem as desta Corôa de Castela, que estão no pôrto dessa 

(11). - Listas de Autos de Fé, loc. cit. 
(12). - Ibidem. 
(13). - Notícias sôbre A utos de Fé cit., foI. 79. 
(14). - Idem, foI. 94. 
(15). - Listas de Autos de Fé. 
(16). - Ibidem. 
(17). - Andrada e Silva (1. 
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cidade, conviria muito a meu serviço serem os delinqüentes de
gradados para as galés, pelos anos que por seus delitos mereces
sem, e entregues nas ditas galés. 

Pelo que vos encomendo muito que digais logo de minha 
parte ao Regedor da Casa de Suplicação, que daqui por diante 
condene para as galés os delinqüentes, que, conforme a seus de
litos e às Leis do Reino, devem ser condenados a elas e que logo 
sem dilação os façam levar, e entregar nas quatro da Corôa de 
Castela, que estão no pôrto desta cidade, para nelas servirem, se 
interterem e exercitarem, com declaração que não serão levados 
em galés, que forem servir fora de Espanha, e que, em acabado 
de cumprir o tempo de suas condenações, serão logo soltos, por 
requisitória do Juiz a que tocar pedí-los" (18). 

Em 1610 os condenados às galés foram mandados servir nas 
galeotas da Mina: 

sentenciados pelas Relações da Casa da Suplicação e do 
Pôrto, se degradem para as galeotas da Mina e se enviem a elas. 
E assim conste das sentenças" (19). 

Em 1620 ainda estavam sendo mandados para as galés da Corôa 
de Castela, conforme determinava a Carta Régia de 22 de setembro: 

"sôbre os condenados às galés mandados servir nas galés da 
Corôa de Castela levarem sentenças para se saber o tempo de 
serviço" (20). 

J á em 1622, pela Carta Régia de 24 de maio, o Rei consultava o 
Conselho de Portugal - dada a inexistência de galés naquele Reino 
- sôbre a possibilidade de comutar a pena para degrêdo para as Con
quistas do Maranhão e Pará: 

"Tendo entendido que nas cadeias e enxovais dessa cidade 
há mais de 100 pessoas condenadas a galés e que muitas por falta 
do necessário, morrem ao desamparo - e porque neste ano con
virá tratar-se de desocupar as cadeias com mais brevidade, vos 
encomendo e encarrego muito que, visto não haver galés dessa 
Corôa, em que os condenados possam logo cumprir os seus de
gredos, e considerando os casos por que estão sentenciados, me 
aviseis dos que vos parecer se poderão comutar para as Conquistas 
do Maranhão e Pará respondendo logo a êste negócio" (21). 

(18). - Andrada e Silva (1. 1.), op. cit., pág. 89. 
(19). - Idem, pág. 294. 
(20). - Idem, voJ. 1620-33 (Lisboa, 1855), pág. 29. 
(21). - Andrada e Silva 



- 357-

Em 1624, a resposta era negativa: o Conselho de Guerra não 
pode comutar penas de galés para degrêdo para o Maranhão. Porisso 
mandado se prendessem os réus em Lisboa (22). Foram então cons
truídas as prisões chamadas galera, que abrigava até o século XVIII 
parte dos condenados às galés, que trabalhava nas ribeiras. Dellon, 
na sua relação descreve tais prisões, onde 

"todos eram ligados dois a dois por um pé, com cadeias de 
mais ou menos oito pés de comprimento. Na cintura traziam gan
chos de ferro para suspender a correia. Eram forçados todos os 
dias a trabalhar nas oficinas onde se construiam os navios do 
Rei. Transportavam madeiras dos buques, descarregavam os na
vios, procuravam pedras e areia, abasteciam os navios de água e 
alimentos. A galera terrestre era construida sôbre a margem do 
rio. Consistia em duas muito grandes salas, uma alta outra baixa, 
>as duas comumente repletas. Aos presos davam roupas de seis 
em seis meses: duas camisas de fazenda grossa, bonés de fazenda 
azul, e um capote de lã grossa. A alimentação diária consistia nu
ma libra e meia de biscoito negro, seis libras de carne, um prato 
de ervilhas, lentilhas ou favas. O trabalho era ininterrupto du
rante 11 horas, com descanço de 1 hora" (23). 

No entanto, desde o século XVII, ao amparo das Ordenações ou 
pela clemência do Conselho Geral, os réus do Santo Ofício tinham o 
trabálho das galés comutado em degrêdo para o Brasil, dobrando-se
-lhes os anos de serviço. Depois de 1637 a Inquisição Portuguêsa teve 
como norma degredar para o Brasil, conservando o mesmo número de 
anos da sentença (24). O Santo Ofício e o Rei reconheciam as neces
sidades do meio brasileiro: necessidade de povoar e organizar quadros 
profissionais. 

Se no Reino o trabalho compulsório implicava na mudança de 
ofício isto é, na imposição do ofício de remador, passado (, mar: des
vanecia-se o sentido da pena. Provas? > Testamos> 51 réus dos distritos 
inquisitoriais de Lisboa, Coimbra e :e,vora, que reaparecem no Brasil 
do século XVII: 

(22). - Carta Régia de 4-7-1624 in Andrada e Silva (J. J.), op. cit., 
pág. 123. 

(23). - Oelon (M.), Relation de l'Inquisition de Goa, (Nova Goa, 
1866), págs. 272-6. 

(24). - Carta do Inquisidor Geral ao Inquisidor Simão Cayelo, 1637. 
In Santo Ofício, t. XXVII, foi. 48-9. Biblioteca Nacional de Lisboa (Reser
vador) nQ 



Nome Culpa Auto em que saiu Tempo da Pena Fonte 

1. Gaspar de Faria Freire, alfaiate, Sodomia 
39 anos XV 

2. Sebastião Pedroso, Almocreve de Sodomia 
Montemor-o-Novo. 41 anos. XV 

3. Domingos Teixeira - XV sir- Sodomia 
gueiro 30 anos 

4. Baltazar Alvares XN sapateiro - Idem 
29 anos 

5. - Diogo Fernandes Fronteira. Idem 
34 anos XV 

6. João Ferreira - XV. curtidor. Idem 
42 anos 

7. Antonio João - XN tendeiro Idem 

8. Francisco Cabral - XV lavra· Fautor impediente do 
dor - 35 anos ministerio do Sto. Ofo 

9. Manuel Homem - XN - 44 Bigamia 
anos - rendeiro 

10. Manuel Vieira - XV - sir- Relapsia 
gueiro, 38 anos 

8-12-1621 (Igreja do 5 anos 
Mosteiro de S. Domin-
gos) 
5-4-1620 (Ribeira) 6 anos 

Idem 4 anos 

Idem 5 anos 

Idem 3 anos 

Idem 3 anos 

Idem 3 anos 

10-1-1621 (Igreja do 2 anos 
Mosteiro de S. Domin-
gos) 
Idem 5 anos 

16-6-1668 (~vora) 4 anos 

11. Manuel Fernandes - XN, mal
cieiro, 22 anos 

Fingir-se familiar do Sto. Idem 
Ofo 

4 anos + açoites 

12. Simão de Seixas - XN - trata
dor - 56 anos 

Relapsia Idem 

13. Luis Ferreira - XN - 29 anos, Jurar falso no Sto Ofo Idem 
tendeiro 

14. Manuel de Azambuja - 1/4 de Judaismo Idem 
XN, 36 anos, vive de sua fazenda 

3 anos 

4 anos 

6 anos 

ANTT, E 144 P. 2 
(Notícias si Autos 
de Fé) foI. 89. 
Idem, foI. 90 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Idem foI. 93 

Ibidem 

ANTT, Inquisição 
de Lisboa Maço 
1110 nO 14.910 



Nome Culpa Auto em que saiu Tempo da Pena Fonte 

15. José Barreto - XN - ouriVe<l, Judaismo 3-4-1672 (Svora) 3 anos Ibidem 
37 anos 

16. Antonio Lopes - XN - troca- Fugir do lugar do de- 22-5-1673 (Coimbra) 2 anos Ibidem 
dor de seda - 52 anos grêdo sem licença do 

Sto. Of9 
17. Domingos José Alberto de Luzes Bigamia 14-6-1671 (Coimbra) 8 anos Ibidem 

- 36 anos - XV, ermitão 
18. João Barreto - 1/8 de XN - Judaismo 22-5-1673 (Coimbra) 5 anos Ibidem 

72 anos - vive de sua fazenda 
19. Gabriel Pereira - XN - 22 Judaismo Idem 6 anos Ibidem 

anos - tendeiro 
20. Manuel de Azambuja - 1/2 XN Fugir do lugar do de- Idem 6 anos Ibidem 

37 anos - vive de sua fazenda gredo 
21. Francisco Tolos - XN 30 anos. Jurar falso no Sto. Of9 22-5-1673 (Coimbra) 3 anos Listas de Autos de 

mercador Fé M 1110 n9 
22. Antonio Roiz Furtado XN, mer- Jurar falso contra XV 26-5-1669 (Coimbra) 3 anos 14.910 

cador, 40 



Nome Culpa Auto em que saiu 

28. Simão Ribeiro - XV, 20 anos Adorar e ter por Deus 5-5-1624 (Lisboa) 
sapateiro ao diabo 

29. Gaspar de Faria Freire XV pin- Bigamia 8-12-1621 (Lisboa) 
tor, 31 anos 

30. Estevão Leytão Coelho XV, 38 Bigamia 14-3-1619 (Lisboa) 
anos - tratante 

31. Antonio Fernandes XN 46 Bigamia 
anos - mercador 

32. Jeronimo da Costa 1/2:XN Irreverências ao SS. 
32 anos - mercador 

33. Feliciano de Andrada Lanis -
XV 47 anos - cirurgião 

34. Francisco Dias - XV - horte
lão - .25 anos 

35. Pero da Mota - XN - 26 anol> 
- mercador 

36. João Barbosa ~ XV - 29 ano~ 
- ferreiro 

37. José de Jesus Maria - XN 
tratante - 34 anos 

Bigamia 

Negar saber estar denun
ciado na Inquisição. 
Judaismo 

Sodomia 

Presunção de pacto com 
o diabo 

38. Antonio Dias Anas - XN mer- Sodomia 
cador, 32 anos 

39. Gregorio de Palavios - XV - Idem 
40 anos - tangedor de instru-
mento de boca 

12-2-1619 (Lisboa) 

3-8-1603 (Lisboa) 

16-5-1624 (Lisboa 

19-11-1606 (Lisboa) 

28-11-1621 (Lisboa) 

16-2-1614 (Lisboa) 

29-10-1625 (Lisboa) 

18-4-1655 (Coimbra) 

Tempo da Pena Fonte 

4 anos Notícias de Autos 
de Fé foi. 107-107 
v. 

3 anos Idem, foI. 100 

8 anos Idem, foi. 88 

6 anos 

5 anos 

2 anos 

3 anos 

3 anos + cárcere 
perpetuo 
8 anos 

5 anos 

5 anos 

4 anos 

Idem, foI. 84 v. 

Idem, foI. 61 v. 

Idem, foI. 105 v. 

Idem, foI. 69 

Idem, foI. 94 

Idem, foI. 79 

Lista de Pessoas 



~ome Culpa Auto em que saiu 

40. Bento Ferraz - XV - 21 anos Sodomia 18-4-1655 (Coimbra) 
- estudante 

41. Marcos Coelho - XN - solici- Não dar ajuda a fami- 22-3-1662 (Lisboa) 
tador das causas 48 anos liares do Sto. OfQ 

42. João Lopes - XV - guarda Culpas de seu ofício 
dos cárceres da penitência - 39 

Idem 

anos 
43. João de Araujo - guarda dos 

cárceres da Inq. de Coimbra -
XV - 45 anos 

Roubar papeis e peças 31-7-1611 (Coimbra) 
do secreto da Inquisição 

44. Nuno Fernandes - 1/2 XN mer- Bigamia 
cador - 39 anos 

Idem 

45. Domingos Negro - XN - 47 
anos - tendeiro 

46. João Jaques - XV - 33 an08 
fiador de seda 

47. Jorge Dias - 1/2 XN - 35 
anos - empreiteiro 

48. João Gonçalves - XV - bar
beiro - 27 anos 

49. Francisco da Rocha - XV sol
dado, 29 anos 

50. Baltazar Pereira - 1/2 XN -
mercador 23 anos 

51. Diogo Bernardes - XN - sa
pateiro - 34 anos 

Atirar de espingarda no Idem 
Visitador do Sto. OfQ 
Palavras blascemas Idem 

Peitar oficiais do Sto. OfQ 17-12-1621 (Évora) 

Bigamia 

Bigamia 

Judaismo e fugir ao cár
cere 
Palavras contra o SS 
Sacramento 

5-4-1609 (Lisboa) 

Idem 

26-5-1669 (Coimbra) 

Idem 

Tempo da Pena Fonte 

5 anos 

3 anos 

10 anos 

3 anos 

galés para sempre 

2 anos 

3 anos 

6 anos 

5 anos + açoites 

5 anos 

3 anos 

Lista das Pessoas 
Sentenciadas Cod. 
886 foI. 385 v. 
Idem, foI. 234 

Idem, foi. 237 

Idem, foi. 62 

Idem, foi. 78 v. e 79 

Idem, foI. 87 v. 

Idem, foI. 68 

Ibidem 

Idem, foI. 71 

Idem, foi. 72 

Idem, foi. 
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Entre os 51 condenados aparecem cristão-velhos e cristãos-novos, 
pois não é a condição de crença que influi na condenação: 

cristãos-velhos 
cristãos-novos 
1/2 c. novos 
1/4 de c. novos 
1/8 de c. novo 
parte de c. novo 

total 

21 
16 
9 
3 

51 

A idade, sim, tem significado (25). Dos 51 réus escolhidos como 
amostra, a maior quantidade dêles estava na faixa etária compreendida 
entre 20 e 35 anos, pois assim se distribuiam: 

20 a 35 anos 24 
35 a 50 anos 18 
50 a 65 anos 5 
mais de 65 anos 
não declarados 3 

total 51 

Os degredados traziam uma profissão. A análise das ocupações 
em que se empenhavam é curiosamente reveladora e pode servir de 
amostragem para o sentido do trabalho no mundo colonial. 

No Brasil, pela solicitação do meio, era restituida a opção profis
sional: encontramos muitos condenados ao trabalho compulsório exer
cendo os mesmos ofícios que tinham exercido antes de sua incursão 
pelo Tribunal da Fé: 18~ Outros, com profissões diferentes: 29 Raros 
sem profissão: 3. Nenhuma referência a trabalho forçado. 

* 
* * 

(25). - As Ordenações Filipinas, no seu Tit. 140 proibiam condenar às 
galés menores de 1 ~ anos, doentes e maiores de 55 anos. Tais pessoas devrriam 



Nome Profissão no Reino Profissão no Brasil Local 

1. Gaspar de Faria Alfaiate Alfaite Bahia 
2. Baltazar Alvares Sapateiro Sapateiro Paraíba 
3. Antonio João Tendeiro Tendeiro Rio de Janeiro 
4. Simão de Seixas Tratador Tratador Rio de Janeiro 
s. Gabriel Pereira Tendeiro Tendeiro Bahia 
6. Francisco de Tolos Mercador Mercador Pernambuco 
7. Antonio Roiz Furtado Mercador Mercador Pernambuco 
8. Francisco Lopes Lavrador Lavrador Sergipe dei Rei 
9. Manuel Coelho Sirgueiro Sirgueiro Itamaracá 

10. Simão Ribeiro Sapateiro Sapateiro Itamaracá 
11. Estevão Leytão Coelho Tratante Tratante Rio de Janeiro 
12. Antonio Fernandes Mercador Mercador Rio de Janeiro 
13. J eronimo da Costa Mercador Mercador Rio de Janeiro 
14. Feliciano de Andrada Laniz Cirurgião Cirurgião Rio de Janeiro 
15. Pero da Mota Mercador Mercador Pernambuco 
16. Marcos Coelho Solicitador das causas Solicitador das causas Pernambuco 
17. Francisco da Rocha Soldado Soldado Paraíba 
18. João Gonçalves Barbeiro BarbeirO Rio de Janeiro 

Nome Profissão no Reino Profissão no Brasil Local 

1. Sebastião Pedroso Almocreve Lavrador Sergipe dei Rei 
2. Domingos Teixeira Sirgueiro Sertão (prear indios) Sergipe dei Rei 
3. Diogo Fernandes Fronteira Alfaite Lavrador Sergipe dei 



9. Luiz Ferreira 
10. Manuel de Azambuja 
11. José Barreto 
12. Antonio Lopes 
13. Domingos José Alberto de 

Luzes 
14. João Barreto 
15. Manuel de Azambuja 
16. Antonio Lopes 
17. Francisco Roiz 
18. Francisco Dias 
19. João Barbosa 
20. José de Jesus Maria 
21. Gregorio de Palavios 

22. João Lopes 

23. João de Araujo 

24. Nuno Fernandes 
25. Domingos Negro 
26. João Jaques 
27. Jorge Dias 
28. Diogo Bernardes 
29. Baltazar Pereira 

Nome 

1. Manuel Guerra 
2. Antonio Dias Anas 
3. Bento Ferraz 

Tendeiro 
Vive de sua fazenda 
Ourives 
Trocador de seda 
Ermitão 

Vive de sua fazenda 
Vive de sua fazenda 
Torcedor de seda 
Boticário 
Hortelão 
Ferreiro 
Tratante 
Tangedor de instrumento de 
boca 
Guarda dos cárceres da Peni
tência 
Guarda dos cárceres da Inq. 
Coimbra 
Mercador 
Tendeiro 
Fiador de seda 
Empreiteiro 
Sapateiro 
Mercador 

Profissão no Reino 

Meirinho da Vila de Trancoso 
Mercador 
Estudante 

Lavrador 
Mercador 
Confeiteiro 
Sertanista 
Tanoeiro 

Sem profissão 
Senhor de terra 
Alfaiate 
Marchante 
Sertanista 
Sertanista 
Mercador 
Sertanista (prear indios) 

Sargento 

Ferreiro 

Caixeiro 
Lavrador 
Mercador 
Lavrador 
Cozinheiro 
Lavrador 

Profissão no Brasil 

Sem profissão 
Sem profissão 
Sem profissão 

Bahia 
Pernambuco 
Pernambuco 
Espírito Santo 
São Paulo 

Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Bahia 
Espírito Santo 
Sergipe deI Rei 
Rio São Francisco 
Pernambuco 
Rio São Francisco 

Bahia 

Rio de Janeiro 

Pernambuco 
Paraíba 
Bahia 
Espírito Santo 
Pernambuco 
Itamaracá 

Local 

Sergipe 
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Aquêles que mudaram de profissão para o que mudaram? O di
namismo de um tempo de conquista e instalação teria forçado a um 
labor de maior utilidade social. O argumento da vida coletiva determi
nou a predominância do cultivo da terra e da mercância, seguindo-se
-lhes as entradas pelo sertão à preia de índios ou ao seu combate. Os 
que mudaram tornaram-se lavradores, comerciantes, soldados e serta
nistas: portanto, contribuiram para povoar a Colônia, organizar os· 
quadros profissionais, ou apresentavam-se disponíveis para as ativida
des do Estado, para enfrentar os problemas coloniais. A Colônia ab
sorvia a todos os que pudessem acudir às suas necessidades. 

O reajuste das técnicas náuticas levara a outro tipo de pena: das 
galés para a prisão da galera, para o degrêdo. A passagem das galés 
para o degrêdo foi para Portugal imposição do tempo, determinada 
pelas necessidades coloniais. 

Ao mudar o cenário mudaram-se as condições. Devolvia-se a li
berdade de trabalho (26) e aumentavam as possibilidades de refôrço 
no enfrentamento dos problemas coloniais. 

O Santo Ofício, paradoxalmente, condenando ao trabalho com
pulsório, anulava o sentido da pena ao degredar para o Brasil, onde o 
meio colonial tinha suas exigências para a manutenção da vida. Dcsta 
vida. E a outra? Muitas vêzes situavam-se além da observância estrita 
da ortodoxia, os ajustamentos da vida material impostos pelo mundo 
nôvo de trabalho. Para muitos, a Colonia era a liberdade e haviam sido 
compelidos a escolhe-la. 

• 
• • 

INTERVENCOES. 

Da Profa. AnUa Novinsky Centro Brasileiro de Estudos Judaicos. 
USP. São Paulo). 

Diz que a Autora afirma que os tribunais, para proteger a s0-

ciedade contra a heresia religiosa, impunham uma ordem de puni
ção para os recalcitrantes e prescreviam a privação da liberdade mal 
usada e o trabalho como pena.· Seria que a Autora, através dos 
estudos que fêz sôbre a sociedade portuguêsa nos séculos .x VI e 
XVII, e após ter examinado centenas de processos - que sabe ter 

(26). - Carta Régia de 17-4-1625 dizia: "não tem quem lhe peça razão 
de como cumprem seu degredo". 
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examinado - não teria encontrado atrás dessa preocupação com a 
heresia religiosa, razões de outra ordem, bem mais protundas, se
gundo lhe parece, do que a crença que os homens tinham? 

Continuando, diz que muitas vêzes as penas de trabalho torçado 
nas galés eram comutadas para degrêdo para o Brasil. Sabe-se que 
do século XVII em diante o Tribunal do Santo UficIO não aplicava 
com freqüência a pena de degrêdo, pois esta era recebida peios pri
sioneiros como uma libertação. Pergunta, pois: o ~anto Ofício nos 
séculos XVII e XVIII comutou muitas vezes a pena do trabalho tor
çado nas galés para degrêdo para o Brasil? Como explicaria a Au
tora uma comutação que significaria, na prática, mudar a pena de 
morte - pois alguns anos nas galés significava morte - para uma 
pena que, pràticamente, era uma libertação total? 

• 
Do Prof. Fernando Antônio Novais (FFLCH-USP. São Paulo). 

Disse que a Autora mostra que, na colônia, atenuara-se o ri
gor das penas disciplinares. Além do "dinamismo de um tempo de 
conquista e instalação ... ". Indaga: não haveria interêsse do Go
vêrno metropolitano em reduzir a pressão inquisitorial na Colônia·! 

A data de 1637 não está indicando que com a donnnação ho
landesa no Nordeste, a Metrópole passou a se preocupar mais com 
a consolidação do povoamento da Colônia? 

• 
Da Profa. Helga I .L. Piccolo (IFCH-UFRS. Pôrto Alegre. Rio 

Grande do Sul). 

Mirma que vai fazer mais um pedido de informação do que 
uma objeção. Como a Autora disse no seu trabalho, os condenados 
pelo Santo Ofício estavam amparados pela Ordenações ou pela cle
mência do Conselho Geral, e assim podiam ter sua condenação às 
galés comutada em degrêdo para o Brasil. Pergunta, pois: mesmo 
a êsses - a exemplo do que acontecia com outros que cumpriam 
pena no Brasil - era facultada a ida a Portugal de tempos em tem
pos, embora não pudessem ir ao local onde haviam cometido o cri
me e obtido a condenação? 

• 
Da Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca (IFCS-UFRJ. Rio de Ja

neiro. Guanabara). 

1) .. - Declara que não aceita a colocação do problema, hoje, 
em têrmos de "esfôrço pela conservação da outra vida", 
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naçao da ação inquisitorial em relação a momentos economlCOS es
senciais mostra o contrário. Como, aliás, a Profa. Anita Novinsky 
mostrou, ao citar carta da Inquisição sôbre o problema dos cofres 
vazios da Inquisição. Magalhães Godinho, em seu recente livro, En
saios 11, analisa com mais amplitude essa ação da Inquisição contra 
os cristãos-novos portuguêses, no momento em que êstes dominam 
em demasia o comércio da América Espanhola. 

2). - Bsse tratamento diferente no Brasil, também mostra a 
influência essencial da questão dos objetivos econÔmICOS gerais (e 
aí também inclui grande parte dos objetivos de povoamento e de 
colonização), no Brasil. O fato de não haver ""nenhuma referência 
a trabalho forçado" no Brasil, em sua opinião, nada significa - o 
contrário, mostra melhor êsses objetivos econômicos, pois os cris
tãos-novos poderiam ser melhor aproveitados em trabalhos qualifi
cados. Por essa razão não vê atitude paradoxal do Santo Ofício em 
relação às diferenças entre a atitude em Portugal e no Brasil, uma 
vez que na questão de objetivo eram as medidas diferentes em con
dições diferentes que possibilitavam alcançar o fim maior. 

• 
Do Prof. José Roberto do Amaral Lapa (FFCL-Marília. São Paulo). 

Limita-se a indagar se havia outros tipos de trabalho compul
sório na escala de penas da Inquisição em relação a quem benefi
ciaria: à Igreja, ao Estado, ao Santo Ofício? Que implicações pode
riam ter? Sendo uma arma política, o Santo Ofício nâo anularia as
sim o cristão-nôvo. 

• 
Réplica da Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca. 

Diz que, por certo, por não ter entregue as perguntas por es
crito no momento da discu<são da comunicação, a Autora contun
diu o que teria dito. Concorda com a Autora em que a questão re
ligiosa era importante na época, nem está dizendo que o econômico 
é o único aspecto. Com o que não concorda é que no momento atual, 
a questão seja colocada em têrmos de pró-Inquisição ou prõ-cris
tão-nôvo. 

• 
• • 
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RESPOSTAS DA PROFESSORA SONIA APARECIDA SIQUhiRA. 

A Profa. Anita Novinsky. 

Disse o seguinte: 

"Pergunta-nos a Profa. Anita Novinsky se atrás da preocupação 
com a heresia religiosa não haveria outras razões, mais profundas do 
que a crença a determinar a ação inquisitorial. Afirma que a Inquisi
ção não mais aplicou a comutação do degrêdo das galés pelo degrêdo 
para o Brasil ou a África. Interroga-nos depois sôbre as razões que 
teria tido o Santo Ofício de mudar a sua condenação às galés, que 
eqüivaleria à pena de morte para o degrêdo para o Brasil, o que eqüi
valeria, na prática, liberdade total. 

A ação inquisitorial portuguêsa é fruto de uma conjuntura de 
crise de consciências alarmadas pela instilação de dúvidas geradas pela 
crítica renascentista. Criado pelo Papa de Trento, à instâncias do Rei 
Pio. Santo Ofício: instituição para-eclesiástica e para-estatal, zelou pe
los interêsses da Cristandade e do Reino. Não há de negar-se a impor
tância do combate às heresias num momento em que reinava a convic
ção de que o pecado de alguns atrairia as iras do céu sôbre a comuni
dade. Instalara-se o clima da Reforma Católica. No entanto, não se 
pode esquecer que D. João 11I queria preservar seu reino, e com êste, 
a unidade da crença, realizando para isso a unificação política alicer
çada na homogeneidade das consciências. O Rei usou a Inquisição, é 
certo, como instrumento de garantia para a ordem dos espíritos, e, em 
conseqüência, da disciplina dos vários estamentos sociais, com a redu
ção dos cristãos-novos, elementos disconformes à pretendida homo
geneidade geral. Disconformes porque supra-nacionais, porque cripto
-judeus. 

Foi precisamente a partir de 1637 que a Inquisição tomou praxe 
a comutação do degrêdo das galés para degrêdo no Brasil, conforme o 
atesta a Carta do Conselho Geral para o Inquisidor Simão Cayelo, 
contida no Tomo XXVII dos Ms. "Santo Ofício" (foI. 48-49) do 
Cod. 1537 (Biblioteca Nacional de Lisboa, Reservados). 

O Santo Ofício concodaria em mudar o trabalho nas galés -
que equivaleria à pena de morte - pelo degrêdo no Brasil - que equi
valeria à liberdade total - diz a professôra. Podemos apenas aventar 
respostas: impossível penetrar nas intenções. Talvez por ser órgão 
para-estatal a Inquisição já se curvasse aos desejos do Trono, pois é 
de 24 de maio de 1622 a Carta Régia em que o Rei consulta o Conse
lho sôbre a possibilidade c!.e 
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réus para o Ultramar do que para Castela. De qualquer modo, a exis
tência no Brasil de funcionários do Santo Ofício garantiria, pelo me
nos em tese, o cumprimento da pena aos réus que para aquí viessem . 

• 
Ao Prof. Fernando Novais. 

"Pergunta-nos o Prof. Fernando Novais se não haveria interêsse 
do govêrno metropolitano em reduzir a pressão inquisitorial na Colô
nia, principalmente porque o envio de degredados para cá tornou-se 
hábito depois de 1637, quando já se tinham feito presentes os holan
deses. 

Interêsse metropolitano em povoar a Colônia, parece-nos eVIden
te. Interêsse metropolitano de reduzir a pressão inquisitorial, duvidoso. 
Tudo leva a crer que em defesa principalmente da unidade política, 
Filipe IV ter-se-ia decidido na segunda década do século XVII pela 
criação do Tribunal da Fé no Brasil: defesa do exclusivismo sôbre a 
Colônia. A monarquia ecumênica se desagregava. Temia ·se pela inte
gridade do mundo colonial assediado pelos novos senhores do Oceano. 
Os cristãos-novos eram traidores em potência dada a convergência de 
interêsses comerciais com flamengos luteranos ou judiófilos. 

Pyrard de LavaI, em 1610 já registrava 

"dizia-se então que el-rei de Espanha queria estabelecer alí 
uma casa da Inquisição, de que todos êsses judeus estavam mui 
amendrontados" . 

Aos 22 de julho de 1621 escrevia Filipe IV ao Inquisidor de Por
tugal: 

"fez-se-me relação que por haver crescido muito a povoação 
no Estado do Brasil, e por a qualidade da gente que vive naquele 
Estado, importaria no serviço de Deus e meu haver nI alguns 
oficiais da Inquisição residentes ... ". 

Aos 9 de fevereiro de 1622 o Rei ordenou o estabelecimento de 
um Tribunal no Brasil, com o que não concordou o Conselho G~ral 
do Santo Ofício, e na realidade o referido Tribunal nunca se instalou. 
Aos 6 de abril de 1632 Filipe em Carta ao Inquisidor Geral reclamava 
respostas sôbre a instalação do Tribunal que pretendia" . 

• 
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À Profa. H elga Piccolo. 

"Pergunta-nos a Profa. Helga Piccolo se os degredados do Santo 
Ofício podiam voltar a Portugal de tempos em tempos como era per
mitido aos degredados dos demais tribunais do Reino. 

Não há qualquer lei que conheçamos que faculte isso. Os réus 
eram entregues no Brasil às autoridades régias, mas ficavam sob con
troêle dos oficiais da Inquisição aqui residentes. Só depois de termina, 
da a pena poderia o réu deslocar-se para o Reino, pedindo primeiro 
para isso autorização ao Conselho Geral do Santo Ofício. Assim di
zem os Regimentos Inquisitoriais" . 

* 
Ao Prof. A maral Lapa. 

"Pergunta-nos o Prof. Amaral Lapa se na escala de penas da In
quisição haveria além das galés outro tipo de trabalho compulsório. 

Não. Havia as penas pecuniárias, o confisco dos bens, açoites, 
degrêdo - para fora da Comarca, da Província ou do Reino - e nos 
casos muito graves, a relaxação à justiça secular, isto é, à morte". 

* 
À Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca. 

"A Profa. Célia Fonseca não aceita a colocação do problema 
hoje em têrmos de "esforço pela consevação da outra vida". Afirma 
a variação da ação inquisitorial em relação a momentos econômico~ es
senciais, lembrando a existência de cofres vazios da Inquisição. Vê o 
tratamento diferente dado aos réus no Brasil como a evidência dos ob
jetivos econômicos essenciais no Brasil. Acha que a não referência 
de trabalho forçado no Brasil apenas serve para definir melhor os 
objetivos econômicos, uma vez que os cristãos novos eram melhor 
aproveitados em trabalhos qualificados. 

Não estamos colocando o problema da Inquisição apenas em 
têrmos de "esforço pela conservação da outra vida", embora a vida 
espiritual fôsse para os homens dos séculos XVI e XVII o núcleo vital. 
Não costumamos dar explicação unilateral. Explicações são plurais, ou 
estaremos deformando a realidade histórica. 

"O que procuramos no conhecimento do Passado 
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so, depois, conhecer os homens que, em condições diferentes e 
com meios diferentes, no mais das vêzes inaplicáveis à nossa 
época, lutaram por valores e ideais análogos, idênticos ou opostos 
aos que possuimos hoje". 

Procurar compreender o significado do Santo Ofício não há de 
resultar, afinal, para o historiador, um julgamento, uma condenação, 
uma justificação. ~le existiu e durou como realidade: sua longa du
ração por sí mesma já comprova que correspondia a uma função social 
de seu tempo. E não se pode negar a importância do problema da sal
vação na época da Reforma Católica, onde os espíritos desassocegados 
pelas ameaças da heresia buscavam uma fórmula de superação do te
mor coletivo de perder a crença, e com ela, a proteção divina. 

A ação inquisitorial variou. concordamos. Não só em função do 
econômico. Buscou ajustar-se às concepções das várias épocas que 
atravessou durante sua existência de três séculos. No entanto, sendo 
uma instituição destinada a preservação de princípios e padrões de 
ordem espiritual, bàsicamente, tendeu a ser conservadora e a mudar 
pouco. Inquisição, não Inquisições. 

A Inquisição teve cofres vazios, sim, desde sua instalação efetiva 
em 1547, como o tiveram os Bispos e o Rei, mas não foi isso o que 
determinou sua linha de atuação. Desmentem-no a própria organiza
ção dos confiscos e o processamento de infinidade de réus pobres de 
que ficaram testemunhos no Arquivo do Tombo (além dos processos, 
Cadernos de despesas com presos pobres) . 

O tratamento diferente dados aos réus no Brasil explica-se apenas 
pela originalidade do Brasil, que, desde seus primeiros tempos não foi 
decalque da Metrópole. Se a colonização implicou numa valorização 
das novas áreas, no estabelecimento de uma economia com base na 
emprêsa, implicou também na cristianização das novas terras que se 
incorporaram no Império Português. Colonização implicou num trans
plante cultural: num transplante religioso também. No entanto, outras 
eram as condições de vida. O 
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Réplica. 

"A Profa. Célia concorda que a questão religiosa era importante 
e afirma não ter dito que o econômico era o único aspecto. Apenas 
não concorda com a questão colocada em têrmos de pró-Inquisição 
ou pró-cristão-nôvo. 

Não sabemos como e onde está valorizando o espiritual ao discor
dar de início com a colocação do problema em têrmos de "esforço pela 
conservação da outra vida". Afirma que a Inquisição variou conforme 
as ob:etivos econômicos, vê na libeIdade profissional dos degredados a 
imposição do econômico. Onde os outros aspectos? 

Os fenômenos econômicos como tais, constituem realidades histó
ricas limitadas, surgidas num certo momento de evolução. destinadas 
a desaparecer no decurso de transformações ulteriores. Discordamos 
do valor explicativo absoluto do econômico para o estudo dos fenô
menos que se desenvolvem em outros setores da vida social. 
questão histórica no simplismo da fórmula pró-Inquisição ou pró-cris-

Nunca esteve em nosso espírito, senhora professôra, colocar uma 
tão-nôvo. 

"A consciência histórica existe apenas para uma atitude que 
ultrapassa o eu individualista". 

Não buscamos julgar, 



SOBRE OS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE BUENOS 
AIRES NA PRIMEIRA METADE DO 

SÉCULO XVIII (*). 

EMANUEL SOARES DA VEIGA GARCIA 

do DepClrtamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São PaIo. 

INTRODUÇÃO. 

A Espanha face à coincidência da mudança dinãstica, melhor 
que qualquer outro país europeu, sentiu o advento do século AV 111. 
A ascensão dos "Bourbons" ao trono, oferecia à metrópole espanho
la novas perspectivas. Sentia-se efetivamente uma sensaçao de Vida 
nova. Com efeito, os resultados econômicos da polít:1ca colonial dos 
Áustrias haviam sido desastrosos. O comércio das lndIas estava prà
ticamente nas mãos de estrangeiros, numa evidente demonstração da 
inoperância do monopólio comercial da América, teimosamente pre
servados pelos Habsburgos. :estes, vinculados ao ideal "bulionista" 
haviam demonstrado à saciedade sua impotência de fomentar a 
produção interna, comprometendo seriamente o relacionamento co
mercial entre a Metrópole e suas colônias americãnas. JJentre essas, 
Buenos Aires talvez fôsse a mais prejudicada, de vez que permane
cera alijada das rotas ultramarinas espanholas. De nada valeram os 
apelos patéticos e as reclamações constantes oferecidas pelo t:ablldo 
"portenho". A cúpula espanhola mostrara-se infensa a tais interês
ses. Preferia, sim, oferecer aos comerCiantes de Lima tôda a sorte 
de privilégios e vantagens, tomando-os poderõsos e absorventes sob 
a garantia oferecida pelo Tribunal do Consulado. Dessa forma tavo
recidos, reuniam seus capitais e se dirigiam às famosas feiras de I'or
tobelo. A troca de seus recursos metâlicos por mercadorias euro-

(.). - Comunicação apresentada na 511 sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 9 
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péias lhes oferecia, quando do regresso a Lima, a oporturudade da 
promoção de novas feiras onde logravam transformar em metais pre
ciosos os gêneros recém-importados, auIerindo um lucro legal na ba
se de 40%, de acôrdo com os cálculos do notável historiador espa
nhol Guillermo Cespedes deI Castillo. Não seria de esperar, por con,
se~uinte, uma atenção maior da parte do Conselho das lndias, que 
favorecesse o pequeno vilarejo rioplatense, quando a conjuntura eco
nômica peruana se mostrava cada vez mais atraente aos mterêsses do 
mercantilismo "criso-hedonista" mantido pelos Austrias. .Realmente 
a Espanha não cuidou de povoar o litoral Atlântico Americano e nem 
ofereceu a Buenos Aires a oportunidade de desenvolver-se. Pelo con
trário, travou a expansão portenha provocando uma situação de estan
camento, tanto mais evidente, na medida em que contrastava com o 
dinamismo das áreas peruanas. 

A nova dinastia oferecia-se a oportunidade de revisão da política 
colonial. Estava em jôgo a salvaguarda do patrimônio da Corôa e do 
próprio processo de desenvolvimento econômico espanhol. Impunha
se uma renovação. Nesse sentido surgiram programas fomentistas 
oriundos da aces ~oria de Filipe V, destacãndo-se sobremaneira os tra
balhos de Gerônimo de Uztarriz, bem como de Bernardo Ulloa. Não 
obstante êsses esforços renovadores, a nova expenência de exploração 
do tráfico ultramarino, não fugiu do contexto mercantilista. A instJ.
tuição de Companhias Privilegiadas de Comércio e Navegação, a des
peito de atenuar as limitações do monopólio régio e de sua famosa cen
tral gaditana, não passava de outra modalidade privativa para o co
mércio entre E:panha e suas colônias, conforme-as bnIhantes consi
dçrações do nosso mestre, Manuel Nunes Dias, em sua obra notável sob 
o título O Comércio Livre entre Havana e os Portos de Espanha. No que 
diz respeito a Buenos Aires, essa nova etapa experimental do comér
cio indiano, não atendeu de forma alguma seú antIgo desêjo de re
formulação do regime comercial a que se sujeitara desde os seus pn
meiros tempos. Seu pôrto continuou fechado e seu relacionamento 
com o interior platino prejudicado pela aduana sêca de Córdoba. 

A conjuntura em apreço pràticamente impedia qualquer possi
bilidade de Buenos Aires tomar-se ponto de contacto entre forland e 
o hinterland da América meridional espanhola. Conseqüentemente 
não haveria qualquer medida governamental no sentido de equipar a 
região com instalações portuárias. E o que é mais: os servIços por
tuários de Buenos Aires foram por demais restritos, irregulares e até 
mesmo ridículos. E' o que pretendemos demonstrar . 

• 
... 
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I PARTE. 

O PROBLEMA DA HABILITAÇAO DO PORTO 
DE BUENOS AIRES. 

As esperanças dos portenhos quanto à uma revisão da política 
colonial espanhola que lhes facultasse o uso do pôrto de Buenos Ai
res desapareceram face às novas determinações oriundas da cúpula 
metropolitana, agora sob a égide dos Borbons. Realmente os interês
ses da burguesia limenha se cnocavam frontalmente com a posslblh
dade de Buenos Aires tornar-se a grande porta da América do Sul 
espanhola. A única saída que se lhe oferecia era o contrabando. Evi
dentemente não se tratava de uma prática nova. AcredIta-se que sua 
existência coincide com a segunda fundação de Buenos AIres. Por 
outro lado, o problema do contrabando no estuáno rioplatense não 
era ignorado pela alta administração espanhola. 

A correspondência entre o Real Conselho das lnmas e os gover
nadores de Buenos Aires evidencia a sua preocupação constante com 
a medrança do contrabando no Prata. 

Não obstante era pràticamente impossível impedir o desenvoLVI
mento des~a atividade comercial ilícita, face à estruturação do tráfico 
colonial e, principalmente da convivência das autoridades destinadas 
a reprimi-la. A propósito, Bruno Maurício Zavala, governador do 
Rio da Prata, recebendo a incumbência de estudar o problema do 
contrabando nessa região, apresentou relatório bastante conclUSIVO às 
autoridades espanholas. Para o relator em questão, somente duas me
didas optativas poderiam extinguir o contrabando no estuário do Rio 
da Prata, a saber: l.a). -- Conquista definitiva da colônia do Sacra
mento; 2.a). -- permissão ao comércio dando-lhe forma regaI. A 
segunda alternativa, conforme se pode depreender do relatório de tlru
no Mauício Zavala, seria a mais prática. Através dela poder-se-ia ha
bilitar o pôrto de Buenos Aires, tornando-o útil ao comércio livre com 
a Espanha e a costa brasileira. Entretanto tratava-se de uma solução 
pretenciosa. Significaria nada mais, nada menos, o rompimento com 
o mercantilismo proibicionista bastante tradicional na Espanha. Fili
pe V, inaugurador da dinastia borbôIiica, não dispunha de fôrças su
ficientes para romper com as tradições mercantis espanholas. Assumi
ra compromissos muito sérios com as fôrças tradICIOnalIstas espanho
las, à guisa de ascender ao trono, após grandes dificuldades, afora a 
guerra de sucessão do trono de Espanha. Somente 
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• 
• • 

II PARTE. 
O PROBLEMA DA FALTA DE INSTALAÇOES PORTUARIAS 

EM BUENOS AIRES. 

Trata-se de um problema antigo. Desde 1607, época do gover
nador Hernando Arias Saavedra, quando se fêz o primeIro projeto de 
construção de um cais, Buenos Aires se ressentia da talta de mstata
ções portuárias. Naquela ocasião já se sentia o risco que corriam as 
embarcações espanholas, quando ancoradas nas proximidades de Bue
nos Aires. O risco em apreço era representado pela facilidade que as 
naus inimigas encontravam de penetrar no estuário platino a fim de 
saquear ou mesmo apresar os barcos espanhóis que aguardavam, à dis
tância da co~ta, as problemáticas operações de carga e descarga. Por 
outro lado, a falta de um "molhe" dificultava por demais os serviços 
portuários, ameaçando inclusive a segurança das mercadorias trans
bordadas, bem como a integridade dos passageiros. 

D. eristobaI Perez de Arostegui foi o autor do projeto em tela 
que poderia ser descrito da seguinte forma: 1). - Povoamento da 
ilha Maldonado para não fer utilizada por navios estrangeIros; 2). -
Construção de um trapiche de madeira a pouca distãncia da costa 
para o carregamento e descarregamento das mercadorias e desembar
que de passageiros; 3). - Construção de uma pequena platatorma em 
Riachuelo à guisa de abrigar os navios contra as tempestades ou con
tra os ataques das embarcações inimigas. 

Das soluções apresentadas por êsse projeto, tão-somente a últi
ma tornar-se-ia realidade e se denominou mais tarde: guardia dei 
R iachuelo. 

Na primeira metade do século XVIII surgiram vários projetos de 
obras portuárias para Buenos Aires. Os mais famosos foram da au
toria de D. José Bermudez, em 1708. Posteriormente o mesmo en
genheiro apresentou um outro projeto conhecido pelo nome de Bar
racas dei Riachuelo. O A rchivo General de lndias de Sevilha tem sob 
sua guarda os originais dos projetos em questão. Lamentàvelmente a 
execução de qualquer um dêsses projetos não só contrariava os inte
rêoses dos comerciantes de Lima, como também representavam um 
custo muito elevado para os minguados recursos da população porte
nha. Até 1749 não havia nenhum "moIhe" em Buenos Aires. Com a 
habilitação do seu pôrto na segunda metade do século XVIII e, prin
cipalmente com a instituição do Comércio Livre das lndias (lIIH) 
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giram alguns trapiches de madeira. Não obstante, sõmente na segun
da metade do século XIX é que Buenos Aires leria o seu cais de pe
dra, portanto bem depois da emancipação política da ArgentiIia . 

• 
'" '" 

III PARTE. 

OS SERVIÇOS PORTUARIOS DE BUENOS AIRES. 

Pelo que ficou demonstrado, as operações portuárias de Buenos 
Aires, até a segunda metade do século XVIII, eram problemáticas e 
arriscadas. As embarcações mantinham-se afastadas da costa, geral
mente de 500 a 1.000 metros do litoral. Não raras vêzes eram apri
sionadas por bancos de areia, reclamando os mais dIfíceis trabalhos 
de resgate. Pequenas barcaças eram utilizadas para estaf:lelecer a lt
gação com as praias portenhas. Usava-se também, animais de carga. 
Bstes, vadeando as águas do estuário alcançavam os navios, trazendo 
em seu retômo, em seus lombos, mercadorias e passageiros, propor
cionando um espetáculo bastante movimentado, todavia ndículo às 
operações portuárias de Buenos Aires. Não há dúvida que êsses tra
balhos comprometiam ~êriamente a segurança dos artigos metropo
litanos desembarcados, bem como a integridade dos gêneros coloniais 
exportados. Registravam-se constantemente inúmeras perdas, a des
peito dos esforços desenvolvidos pelos operadores. Estes, face à rrre
gularidade e inconstância da chegada dos barcos espanhóis, eram re
crutados às pressas, tão logo se constatava as suas presenças. Não ra
ras vêzes, as embarcações ancoradas a uma grande distância do lito
ral aguardavam vários dias as barcaças chatas a fim de procederem o 
transbordo . 

Não se tem notícia a respeito de qualquer organização encarre
gada de tais serviços. O que realmente existia era um pequeno grupo 
de empreiteiros que cuidavam de arrebanhar homens interessados na
quelas tarefas. E' sabido que tais empreiteiros remuneravam os im
provisados estivadores através de soldos muito baixos. Não obstante, 
face ao contexto econômico a que estava sujeita a pequena e pobre 
população de Buenos Aires, ressaltando-se principalmente a falta de 
mercado de trabalho, observava-se à chegada de navios terrível disputa 
entre os candidatos a prestação daqueles serviços. A propóSito 
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rios de Buenos Aires, na primeira metade do século X V 111. Por outro 
lado, ressentia-se o arraial portenho de armazéns ou de abrigos para 
depositar e proteger as mercadorias em circulãção. Estas eram colo
cadas nos terrenos próximos à margem do grande rio. Além de fica
rem expostas às intempéries essas cargas provocavam constantes pro
testos da parte dos proprietários dos referidos terrenos. A documen
tação intitulada: Acuerdo dei Extinguido Cabildo de Buenos Aires 
- série II - Anos 1745-1750, in Archivo General de la Nación, 
oferece fontes sôbre o problema em tela. Dentre elas, permitimos co
locar em destaque uma carta a~sinada por Juan FranCISCO Basurco, on
de se pode observar a queixa do signatário contra a carga e descarga 
de mercadorias em terrenos de sua propriedade . 

• 
* * 

CONCLUSOES. 

o problema da precariedade das instalações portuárias de Bue
nos Aires foi o reflexo da marginalização do estuário do Rio da Pra
ta. Sem dúvida alguma, o arraial porienho, viu-se prejudicado, não 
tanto pela Metrópole, mas sim pelo govêmo do Vice-Remo do Peru. 
E' sabido que a ascenção dos Borbons ao trono da Espanha propor
cionou às suas colônias um modêlo nôvo de administração. Entretan
to, Buenos Aires, fôra uma exceção. Antunes Acevedo observou com 
muita propriedade que nenhum pôrto (la América espanhola suportou 
tamanhas restrições quanto o do Rio da Prata. Com efeito, os res
ponsáveis pelo comércio monopolista de Lima sempre se mostraram 
contrários à uma possível abertura dos umbrais platinos. A Real Ur
dem de 28 de outubro de 1749 evidencia a pressão dos poderosos co
merciantes limenhos sôbre a cúpula espanhola. De acôrdo com a de
terminação real em foco, os comerciantes de Buenos Aires não pode
riam internar as mercadorias que, através de registros concedidos àque
le pôrto, lá se encontravam estocadas. E' claro que a medida em 
questão repercutiu pessimamente entre os portenhos, chegando mesmo 
às raias da indignação. A Nueva representación que hace a su ma
gestade D. Domingos de Marcoleta, con motivo de la ordem expedida 
por el Virrey de Lima, sobre extracción de géneros que hagan anihado 
a su puerto con facultad de intemalos en los Reynos dei Peru y Chile, 
datada de 13 de abril de 1750, se afigura como eloqüente disposição 
dos comerciantes de Buenos Aires de não tolerar fuãis 
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das instalações portuárias de Buenos Aires. Em que pese a hablhta·
ção do seu pôrto para o comércio livre das Jndias, a despeito da ins
tituição do Real Comulado de Buenos Aires, a 3 de Janeiro de 1794, 
não houve qualquer iniciativa concreta no sentido da construção de um 
"molhe" de pedra. Não se deve ignorar, entretanto, os estorços de 
Manuel Belgrano, seretário do nôvo Consulado, no sentido de influen
ciar seus pares à uma tomada de posição favorável ao equaclOnamen
to de tão grave problema. Não obstante, conforme se pode depreen
der do trabalho de German O. E. 'T'jarks, a maiorta dos nomes que 
o rei havia designado para compor o Real Consulado de Buenos Ai
res não tinha o gabarito suficiente para atender às imphcações da pro
blemática criada pelo reformismo de Carlos lU. Pouco se poderia es
perar dêsses elementos. As dificuldades criadas pelas dehclênclas de 
instalações portuárias de Buenos Aires continuaram pendentes até o 
fim do século XIX. Sàmente a 28 de janeiro de U~S9, quando foi con
cluído a primeira Secção do Pôrto Madero é que toram parcialmente 
resolvidas. Coube a Carlos PeHegrini, então Vice-Presidente da Re
pública Argentina a honra de inaugurar tão importante quanto Im
prescindível obra. 

* 
* * 
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INTERVENÇOES. 

Da Prafa. Belga Piccolo (ICHL-UFRGS. Pôrto Alegre. Rio Grande 
do Sul). 

Diz que o Autor referiu-se à Colônia do Sacramento, tão lmpor
tante para a História do Rio Grande do Sul. Apesar da marginaliza
ção do estuário do Rio da Prata, 
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xou de provocar reações tanto em· Espanha como em Buenos Aires. 
Em face do exposto, pergunta: 
1). - A reação contra a Colônia do Sacramento foi maior por 

parte da Metrópole ou das autoridades de Buenos Aires, mterpretan
do o pensamento dos habitantes da área1 

2). - A Colônia do Sacramento atraiu gente de Buenos AIres·! 

• 
Do Prof. Fernando A.Novais "fFLCH-USP. São Paulo). 

Afirma que o Autor referiu-~e à persistência do "bullionismo" em 
Espanha até a ascensão dos "Borbons". A êsse propÓSIto faz aS se
guintes considerações: 

1). - Denominar "bullionismo" a política econômtca até 1115, 
pareceu-lhe excessivo; "bulionismo" indica uma atitude passIva de Im
pedimento da saída do metal. A política econômica da Espanha indica 
que se tinha superado o "bullionismo". 

2). - De qualquer forma não atinge o industrialismo mercan
tilista . Quais as razões? 

Note-se que o pensamento econômico espanhol superou, mwto 
cêdo, a idéia metalúrgica. 

E mais: já em 1619 Sancho de Moncada (Recuperación política 
de Espana) aponta para o industrialismo. Seu livro influiu na obra 
de Duarte Ribeiro de Macedo, que por sua vez, orientou a política 
manufatureira do Conde de Ericeira. 

Como se explica que não tenha tido ressonância prática no seu 
próprio país? 

• 
Do Prof. Corcino Medeiros dos Santos (FFCL-Marília. São Paulo). 

Perguntou ao Autor o que êle encontrou na aduana de Buenos 
Aires relativo ao tráfico de escravos (ilícito e lícito) do Rio de JaneIro 
e de outros portos brasileiros para o Rio da Prata. indaga ainda so
bre o processo de confisco e venda de mercadonas procedentes de 
portos brasileiros. 

• 
Da Profa. Ignez Garbuio Peralta (FFLCH-USP. São Paulo). 

Diz que o Autor afirma que não foi encontrada a presença es
crava em Buenos Aires. 

Indaga: o que aconteceu com os escravos introduzidos pelo Asien
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• 
Da Profa. Antônia Fernanda Paca de Almeida Wright (FFLCH-USP. 

São Paulo). 

Pergunta: o Autor tem notícia de trabalho escravo no porto de 
Buenos Aires depois da lei de 1795, permitindo o comércio dos neu
tros? 

Indaga também: como o Autor explica a referência a volumoso 
tráfico de escravos para Montevidéu em meados do século XVIII por 
A. P. Whitaker? Montevidéu não tinha possibilidade de absorvê-los. 
Nenhum fiou em Buenos Aires? 

• 
• • 

RESPOSTAS DO PROFESSOR EMANUEL SOARES DA VEiGA 
GARCIA. 

À Profa. Helga Piccolo. 

Diz acreditar que a reação contra a Colônia do Sacramento foi 
maior por parte das autoridades espanholas sediadas em Buenos Aires, 
tendo em vista as características fundamentais da rivalidade luso-espa
nhola no Prata. Não está muito seguro se as autoridades em questão 
interpretavam o pensamento dos habitantes daquela área. Uma pes
quisa específica resolveria o problema. 

Por outro lado, não acredita que a Colônia do Sacramento te
nha atraído gente de Buenos Aires. O que na realidade houve foi 
uma participação dos portenhos na trama contrabandista, cujo foco 
foi, sem dúvida, a Colônia do Sacramento. 

* 
Ao Prof. Careína 
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À Prota. Ignez Garbuio Peralta. 

Afirma que os escravos introduzidos pelo Asiento de Negros fo
ram empregados nos trabalhos mineradores do Alto Peru, principal
mente em Potosi, Huancavélica e Oruro. A pesquisa que o levou il 

tal conclusão foi feita no Archivo General de la Nación de Bueno!. 
Aires, sección Colônia, vários legajos. 

* 
Ao ProL Fernando Novais. 

Acredita, que somente a partir do século XVIII, com a ascenção 
dos Bourbons, a Espanha tomava consciência de seu atraso em re
lação às demais potências da Europa. Não obstante, as reformula
ções impostas por Filipe V não escaparam do contexto mercantilista. 
Um exame acurado dos programas fomentistas dessa época levaria a 
concluir pelo conservadorismo característico do govêrno espanhol. 
Por outro lado, não consta em seu trabalho qualquer referência à pre
servação do "bulionismo" até 1715. Refere-se, sim, ao "bulionismo" 
nos séculos XVI e XVII, a saber, na época dos Habsburgos. Quanto 
ao trabalho de Sancho de Moncada, citado pelo ilustre interpelante, 
cuja ênfase aponta para o industrialismo, não acredita que tenha tido 
repercussão prática na Espanha. Acredita que em 1619 a cúpula es
panhola está muito preocupada com os tremend03 deficits orçamen
tários. Para cobrí-Ios há necessidade de canalizar mais recursos me
tálicos para os seus cofres. :f:sse é o grande drama da alta adminis
tração espanhola. As sugertões de Sancho de Moncada (Recupera
dôn p'Jlítica de Espana) se mostravam rigorosamente utópicas. 

* 
A Profa. Fernanda de Almeida Wright. 

Diz que sim, depois de 1795, na vigência da permissão do co
mércio com os países neutros, houve a presença da mão-de-obra es
crava. 

Quanto ao tráfico de negro spara Montevidéu, em meados do 
~'éculo XVIII, acredita que dada a impossibilidade daquele pôrto em 
ahsorve-Ios, a grandeJ maioria dêles tenha sido colocada na região nu
neradora do Alto Peru. 





ALGUNS ASPECTOS DO TRÁFICO ESCRAVO 
PARA O NORDESTE BRASILEIRO NO 

SÉCULO XVIII (*) (**), 

JOSE' RIBEIRO JUNIOR, 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Assis (SP). 

"AS COLONIAS NÃO PODEM ESQUECER JA
MAIS O QUE DEVEM A MÃE-PÁTRIA PELA 
PROSPERIDADE DE QUE DESFRUTAM. DE
VEM, POR CONSEQÜ~NCIA: DAR A METRÓ
POLE MAIOR MERCADO AOS SEUS PRODUTOS, 
DAR OCUPAÇÃO AO MAIOR NÚMERO DE 
SEUS MANUFATURETROS, ARTESÃOS E MA
RINHEIROS; FORNECER-LHES UMA MAIOR 
QUANTIDADE DE ARTIGOS QUE ELA PRE
CISA", 

POSTLETHWAYT, Britain's 
commercial interest 

explained, 1747. 

Propomos, nesta comunicação, o estudo de um dos elementos 
caracterizadores da situação colonial. Com essa finalidade verificarrlos 
quem se ocupava da prática mercantil negreira e em que condições se 
fazia o tráfico em um determinado período - terceiro quartel do sé
culo XVIII. Ao determinar-se o agente mercador de escravos obser
va-se um choque de interêsses, latente desde o início do século e que 
nesse momento se toma mais explícito, entre mercadores instalados 
na metrópole e mercadores instalados no Brasil-colônia, em disputa 

(*). - Comunicação apresentada na 5\\ sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 9 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(**). - ABREVIATURAS USADAS: - A.H.U .C.P. - Arquivo His
tórico Ultramarino, Caixas de Pernambuco. - A. B. N . R. J. - Anais da Bi
blioteca Nacional do Rio de Janeiro. - A.H.M.F. - Arquivo Histórico do 
Ministério das Finanças. - L.D.A. (C.A.P.) - Leis, Decretos, Alvarás -
Coleção Alberto Penteado. - C. L. P. - A. D.S. - Coleção de Legislação 
Portuguêsa - Antônio Delgado da Silva. - C. C. L. E. - Coleção Cronoló
gica das leis estravagantes. - I. C. G . P. P. - Instituição da Companhia Geral 
de Pernambuco e Paraíba. 
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da primazia do comércio escravo. A burguesia mercantil colonial, me
nos protegida, dispunha às vêzes, e de forma precária, dos favores do 
Vice-Rei. Essa desvantagem política era, no entanto, compensada. Os 
coloniais possuiam condições mais favoráveis para o tráfico por estar 
junto aos centros produtores de tabaco - Bahia e Pernambuco - e 
melhor situados geogràficamente nas rotas da Costa africana. 

Os casos aqui tratados ilustram o mecanismo através do qual o 
grupo de mercadores metropolitanos impõe-se ao grupo de mercado
res coloniais. Convém para logo estabelecer que entre êstes, grande 
parte era composta por homens de negócio nascidos no Reino. Ao co
locarmos em oposição um e outro grupo não o fazemos em têrmos sim
plistas de uma burguesia comercial metropolitana e sua rival nativa. 
Advirta-se, igualmente, que o choque de interêsses, no período em te
la, não significa ainda contestação do sistema colonial, porque tanto 
um como outro grupo usufrui da situação colonial. Mas é um em
brião . Quando essa luta de interêsses adquiriu novas características 
sob nova conjuntura, contituiu-se em fator integrante do desmorona
mento do "antigo ~istema colonial" (1). 

A problemática proposta será expressa sobretudo através do pro
cesso de instalação da Companhia de Pernambuco e Paraíba que de
teve o exclusivo do comércio do nordeste brasileiro - Pernambuco e 
as subalternas Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas - <1e 
1759 a 1780 (2). Para a .Bahia, o mesmo tema é focalizado em exce
:ente obra de Pierre Verger (3) à qual nos reportaremos no decorrer 
desta comunicação. 

O comércio de escravos constituiu-se, desde a época dos gran
des descobrimentos, numa das mais seguras fontes de renda para os 
homens de negócio de Portugal. Ao império colonial português, for
mado no processo de expansão do capitalismo comercial europeu, 
pertenciam mercados fornecedores e consumidores de mão-de-obra es
crava. Progres"ivamente, porém, por fôrça das pressões de outros pai
ses europeus, a nação portuguêsa perdeu portos importantes do comér
cio internacional. 

( 1 ). - Trabalho em fase final de elaboração e que esclarecerá o assun
to é o de Fernando Novais, do Departamento de História da Universidade de 
São Paulo, a quem devemos algumas sugestões dêste texto. 

(2). - Sôbre essa instituição colonizadora apresentaremos, brevemente, 
tese a ser defendida na Universidade de São Paulo. 

(3). - Flux et reflux de la traite des negres entre le golfe de Bénin et 
Bahia de Todos os Santos du dix septieme au dix neuvieme siecle. Paris, Mouton, 
1968. Há um resumo do mesmo trabalho do autor francês, em língua portu
guêsa: O 
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A diminuição das possessões portuguêsas agravou-se com a união 
das corôas ibéricas. Nesta fase de domínio dos Filipes, e logo após a 
Restauração, por diversas circunstâncias, inglêses, holandeses e fran
ceses apoderaram-se de pontos estratégicos no Indico e no Atlântico. 
Salientem-se, em vista do assunto em epígrafe, as conquistas holande
sas e seus desdobramentos no litoral africano. Em 1637 os portugua·· 
ses perderam, com funestas decorrências econômicas, o Forte de São 
Jorge da Mina, onde se fixou a Companhia holandesa das Indias Oci
dentais e permaneceu mesmo depois de sua expulsão de Pernambuco, 
Ilha de São Tomé e Angola (4). A partir de então e durante quase to
do o século XVIII os estrangeiros impuseram certas condições para 
permitir o comércio aos portuguêses com a Costa Africana no üôJto 
da Guiné. 

A gravidade do fato acentuou-se em virtude de no início do sé
culp XVIII - coincidente com a maior necessidade de mão-de-obra 
devido ao surto minerador no Brasil - os navios negreiros portugue
ses intensificarem a procura do negro Mina (5). Entre 1681 e 1710 o 
comércio português no Gôlfo da Guiné aumentou consideràvelmente 
em detrimento de Angola e Benguela que eram domínios portuguêses. 
E essa procura crescia não obstante as imposições da Companhia ho
landesa em sua área dominada. A mais danosa para os comerciantes 
de Portugal era a proibição de adquirir escravos em troca de manu
fa~uras, rertringindo-se ao tabaco a forma de aquisição de negros. A 
vistoria dos navios negreiros era feita sistemàticamente a fim de veri
ficar o exato cumprimento das exigências. Observadas tais disposi
ções preliminares os mercadores sob bandeira portuguêsa deviam pa
gar dez por cento da carga de tabaco levada ao continente africano pe
lo que recebiam permissão de negociar ao longo da Costa do Daomé 
em 4 portos: Prande Popo, Uidá (ou Ajudá), Jaquin e Apa (6). 

Em face de tal quadro infere-se que o mercador do Brasil colô
nial passou a desfrutar de posição vantajosa em relação ao de Portu
gal. A Corôa portuguêsa procurava resistir ao domínio holandês na 

(4). - "A rota do ouro, cuja partida é na Costa da Mina, no Gôlfo da 
Guiné, está nas mãos dos inglêses e holandeses; a partir de 1638 os portuguêses 
deixam de ter seu quinhão na partilha". Cf. Vitorino de Magalhães Godinho, 
Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro (1570-1770), Revista de Bis
t6ria, São Paulo, 7 (15),72, julho-setembro de 1953. 

(5). - Nome dado indistintamente ao escravo vindo da Costa da Mina. 
Num espaço de 30 anos 368 navios foram da Bahia àquela área africana e 
apenas 17 foram a Angola. Cf. Verger, O fumo da Bahia ... , p. 20. 

(6). - Idem, p. 11. Em carta de Luis Diogo Lobo da Silva, Governa
dor de Pernambuco, a Sebastião José de Carvalho e Melo, o 19 cuja posição 
denota nítida subordinação aos desígnios da Metrópole, abomina os 300 rolos 
que cada navio negreiro pagava de "quarteamento aos Holandeses"... que 
"sem título tirão à Nação Portuguêsa" ... Cf. A.H.U.C.P., 
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Costa da Mina desencorajando o contacto com os flamengos. Os mer
cadores luso-brasileiros, entretanto, preferiam subordinar-se às taxa
ções holandesas dada a facilidade de obtenção do tabaco. Os metro
politanos, ao contrário, ficavam virtualmente impedidos dêsse comér
cio ao menos de forma direta, isto é, através de produtos europeus. 
A Companhia: holandesa livrava-se da concorrência de manufaturados 
europeus na Africa ao tempo em que consegUIa outro produto atra
vés do impôsto sôbre o tabaco brasileiro que até aproximadamente 
1750 era de qualidade incomparável (7). No Brasil os dois maiores 
centros produtores do tabaco eram a Bahia e Pernambuco, sendo que 
o baiano valia três vêzes mais e era produzido em maior quantidade. 
Es-:as duas capitanias foram ainda beneficiadas com a proibição, em 
1757, de ser cultivado o produto na capitania do Rio de Janeiro (M). 

* 
Pressões sôbre os mercadores da Colônia. 

A metrópole tentou sempre, como era natural, controlar o tráfi
co. Uma proposta dos mercadores baianos de formarem uma; compa
nhia privilegiada malogrou em 1698 porque feria os interêsses da Com
panhia de Cacheu e Cabo Verde que atuava na mesma área reivin
dicada pelos coloniais. Em 1733 o Conselho Ultramarino propôs a 
criação de uma emprêsa de resgate escravo, mas com sede em Lisboa, 
o que não foi aceito pelos comerciantes baianos. Estes organizaram
se sob a proteção do Vice-Rei Vasco Fernandes Cezar de Menezes, 
fundando logo após a extinção da Companhía Geral do Brasil em 
1720, a Mesa do Bem Comum, espécie de Câmara de Comércio des
tinada a proteger os interêsses dos seus filiados (9). 

Em 1743 uma série de leis e regimentos demonstram a preo
cupação da metrópole em cercear a situação estratégica da burguesia 
comercial da Colônia. Em março daquele ano o tráfico escravo sofreu 
sérias limitações. Apenas 24 navios baianos seriam autorizados a na
vegar para a Costa da Mina, sendo que poderiam partir sômente es
quadras de três navios observado o espaço de 3 meses em cada par
tida. Os comerciantes pernambucanos também estavam sujeitos à re-

(7). - E note-se que somente o tabaco de "ínfima espécie" podia ir 
para a África. Alvará de 19 de outubro de 1724, A.B.N.R.J. XXVIII, 1908. 
p. 202 e 203. Sôbre o tn baco português, além dos preciosos e bastante divul
gados informes de Antonil: Vide José Roberto do Amaral Lapa, O tabaco bra
sileiro (Anotações aos estudos sôbre o tabaco de Joaquim de Amorim Castro), 
Studia, Lisboa, 29: 57-144, abril de 1970. 

(8). - Cf. Frederic Mauro, Nova História e Novo Mundo. São Paulo, 
Editôra Perspectiva, 1969, p. 261. 

(9). - Cf. Verger, O fumo da Bahia ... , 
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gulamentação. Pernambuco podia manter somente 6 navios para fa
zer o mesmo comércio, partindo um só por vez, espaçados entre si 4 
meses. Não deveria permanecer nunca mais de uma embarcação nos 
portos de Pernambuco ou da Costa da Mina (lU). Nova arremetida 
sofreriam os homens de negócio da Colôrua. Em 8 de maio de 1/43 
( 11) só seriam concedidas licenças a navios negreiros que ob~deces
sem os rigorosos quesitos sôbre a proporção entre tonelagem do naVlO, 
condições de higiene e alimentação e número de cabeças tran porta
daR, medidas essas válidas para todo o Brasil e África. No mês se
guinte (12), D. João V determinava ao governador de Pernambuco 
em conformidade com "as pessoas mais práticas e intelligentes" da 
praça, um projeto de "nova Companhia, e suas ondições para o for
necimento dos Escravos da Costa da Mina". Não temos notícla de 
resposta imediata, mas o projeto só ganharia corpo e se efetivaria ao 
sabor dos interêsses da "burguesia" comercial metropolitana, na Gover
nança posterior. 

As pres:ões sôbre a Colônia aumentaram com a ascensão de D. 
José I e seu absorvente ministro Sebastião José de Carvalho e Melo. 

Em janeiro de 1751 (13) foram criadas para o Brasil as Mesas 
de Inspeção do açúcar e do tabaco, diretamente ligadas a Lisboa. 
Data de então a presença marcantemente adversa -à bu~guesia mer
cantil local de Wenceslau Pereira da Silva, homem da confiança do 
Trono. Ocupava entre outros cargos, o de Desembargador, Intenden
te do Ouro, passando a ser também Presidente da Mesa de Inspeção 
(14). Em 1756 os navios só podiam transportar um maximo de 3.000 
rolos para aquisição de escravos (15) sob a alegação de não serem avil
tados os preços pela abundância do produto. Essa lei, cuja fiscalização 
ficaria a cargo das Mesas de Inspeção, prejudicou profundamente os co
merciantes coloniais que costumavam carregar em média lU.OOO ro
los. Os navios. baianos, de acôrdo com as novas exigências (lei de H 
de maio de 1742 e esta última limitando a 3.000 rolos), não se pres
tariam ao tráfico negreiro, nem serviriam à navegação· costeira por 
serem grandes; e eram de tamanho insuficiente para a navegação para 

(10). - Verger, o fumo da Bahia ... , p. 24. 
(11). - A. H . U . C. P ., 47. O documento é assinado por Alexandre de 

Gusmão e Joaquim da Costa Côrte Real, membros do Conselho Ultramarino. 
(12). - Alvará de 23 de junho de 1743, A.B.N .R.J., XXVIII, p. 204. 
(13). - C.L.D. (A.D.S.). Vol. I, (1750-1762), p. 38; L.D.A. 

(C.A. P.). VoI. I, (1750-1758), fi. 28. 
(14). - Verger, Flux et reflux ... p. 103. Era também Juiz Conserva

dor da Companhia do Alto Douro no Brasil. 
(15). - Lei de 30 de março de 1756 mencionada na Carta do Governa
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a Europa (16). Os comerciantes baianos insubordinavam-se, atribuin
do a desorganização do comércio a Sebastião José. Em Pernambuco 
o Governador não só apoiava a medida como incitava a metrópole a 
fazer cumprir à risca as determinações abominadas pelos baianos (fI). 
Em 1747, como única saída da aflitiva situação, os mercadores baia
nos propuseram uma Companhia de Comércio (18). Devia chamar
se Companhia Geral da Guiné, e seus estatutos seriam semelhantes 
aos do Grão-Pará e Maranhão e do Alto Douro. Tal proposta nao 
Coi aceita pela Corôa porque se chocava com uma companhIa idêntIca 
projetada por comerciantes de Lisboa (19). 

No mesmo ano era extinta a Mesa do Bem Comum da Bahia 
(20), o que já ocorrera dois anos antes com sua congênere de Lisboa 
devido à oposição que movia à Companhia do Grão-Pará e Mara
nhão. Essa série de atitudes visava, obviamente, a uma subordinação 
das atividades mercantis reprimindo eventuais resistência. 

* 
A Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. 

Insistimos em situar o problema baiano devido a sua estreita re
lação com a Companhia de Pernambuco e Paraíba. Os mercadores 
baianos procurariam minar o funcionamento da emprêsa monopolís
tica, durante todo o período de sua circulação mercantil, através da 
concorrência movida pelo contrabando (21). 

Anàlogamente a proposta feita aos mercadores baianos, os per
nambucanos foram instados a fundar uma Companhia de comérCIO 
para o litoral africano. Em 1757 João Bernardo Gonzaga, da Mesa 
de Inspeção, acusava o recebimento de uma Carta de Sebastião Jose 
de Carvalho - nesta altura, após o terremoto de Lisboa, com uma 
enorme soma de poderes - recomendando 

"que fôsse dispondo os ânimos dos homens de negócios desta 
Praça para formarem uma companhia de resgate dos Escravos" 
(22) . 

(16). - Verger, Flur et reflur ... , pp. 108 e 109. 
(17). - A.H.U.C.P. 50. Carta de 14 de janeiro de 1756 do Governa

dor Luís Diogo a Francisco Xavier de Mendonça Furtado. 
(18). - Marieta Alves, O comércio marítimo e alguns armadores do 

século XVIII na Bahia. Revista de Hist6ria, São Paulo. 21 (63) 136. julho
-setembro de 1965. 

(19). -Verger.Fluretreflur ...• p.l11. 
(20). - Ordem Real de 27 de maio de 1757. Apud João Lúcio de Aze

vedo. Novas Epanáforas. Lisboa. Livraria Clássica Editôra. 1932, p. 41. 
(21). - Cf. vários documentos sôbre a Companhia, principalmente em 

sua fase crítica, a partir de 1778. 
(22). - A. H. U . C. P .• 46. Carta de João Bernardo Gonzaga a Sebas
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Em resposta falava da resistência à idéia de uma companhia pri
vilegiada e da preferênia dos mercadore" locais pelo comércio livre. 
Encarecia a necessidade de a referida Companhia sugerida pelo mi
nistro abranger Rio e Bahia, além de Pernambuco; pelo que conclUÍ
mos ter havido exclusão dêsses centros nas recomendações iniciais 
do futuro Marquês de Pombal. Informava ainda o missivista, mani
festamente favorável aos coloniais, que as três praças da colônia po
diam levantar um capital de 2 milhões de cruzados. Era a favor da 
proibição de passar tabaco aos franceses e inglêses na Costa da Mina 
- não mencionava os holandeses - e de valorizar o produto através 
do aproveitamento de aguardente em maior escala, substituindo parte 
da carga de tabaco. 

• 
Projeto de mercadores pernambucanos. 

Em 1757 os homens de negócio de Pernambuco dirigiam uma 
representação à Corôa (23). Alegavam a necessidade de reorganizal 
o comércio com a África (a desorganização era acu -ada também pe
ll)S baianos). No empreendimento proposto pelos mercadores pernam
bucanos pretendia-se o comércio exclusivo para os portos da África, 
narticipando dêle uma associação de várias praças com predominância 
nos coloniais. Pernambuco participava com quatro navios, a Babta 
com oito e Lisboa com três (24). Nessa proposição residia õbvia
"lente o desacôrdo, porque Lisboa participava com apenas 1/4 dos 
n.avios da colônia. Segundo a proposta as embarcaçôes deviam car
regar três mil rolos de tabaco e três mil ancoretas de aguardente, po
dendo ser aumentado o número de navios se fôsse julgado vantajoso. 
Enfatizava o suprimento de mão-de-obra para a agricultura, à qual 
seria reservado 1/3 dos escravos trazidos ao Brasil. Mostrava preo
cupação pela melhoria da agro-indústria do açúcar, produto básico da 
capitania de Pernambuco. 

(23). - 12 comerciantes locais assinavam o documento. A.H.U.C.P., 
46; encaminhada dia 21 de maio pelo Governador junto com outros ofícios. 
Seguia anexa uma proposta pelos mesmos negociantes de uma Companhia para 
carnes sêcas e couros do sertão. 

(24). - Idem. Excluia-se o Rio de Janeiro por não ter êsse pôrto em
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Outros tópicos da proposta abordavam as facilidades que seriam 
concedidas aos agricultores em têrmos de qualidade e financiamento. 
além de outras vantagens (25). 

O exclusivo contido no projeto abrangia não só a Costa da Mina 
corno Angola, Benguela e Cabinda (26). O ofício de encaminhamen
to da proposta do Governador mostrava outras vantagens da empre
sa, entre outras o cerceamento de evasão aurifera que se verificava 
por falta de um mecanismo racional de valorização do tabaco (21). 

Tudo indica, pela coincidência de datas e principalmente pelos 
têrmos das proposta, que havia uma ação em comum entre os mer
cadores baianos e os pernambucanos. 

Salientem-se, nessas propostas, dois pontos fundamentais que con
trariavam os interêsses dos mercadores metropolitanos. Primeiramen
te, pela distribuição de navios, conforme indicado, a emprêsa negreira 
teria maior participação das capitanias porquanto comporiam dois 
terços dos navios do tráfico, o que vale dizer que o centro de decisão 
- contrariando a própria estrutura colonial - localizar-se-ia na co
lônia. Em segundo lugar, reivindicavam ós coloniais o comércio ex
clusivo de tôdá a Africa e de todo o Brasil. 

Embora as companhias de comércio constÍtuíssem o centro da 
política econômica pombalina, ficaria estabelecido de imediato que 
não era da forma como queria mos comercIantes da colônia. Em Ja
neiro de 1158 o comércio da costa ocidental da Africa foi declarado 
livre (28). 

Não há menção expressa em documentos (ao menos não encon
tramos) , de considerações a respeito das pretensões da "burguesia" colo
nial, mas os acontecimentos posteriores denotam claramente a inten
ção metropolitana, conforme demonstraremos em seguida. 

(25). - Mencionavam o aproveitamento mais sistemático de escravatura 
e melhor rendimento dos engenhos, levando em conta os meses de colheita. O 
estudo é pormenorizado. Procurava-se o incremento da agricultura comercial. 
Vide nossa tese de mestrado defendida na Universidade de São Paulo: Política 
econômica para o Brasil: a legislação pombalina. na qual demonstramos essa 
tendência através da legislação. Sôbre o açúcar discorreremos com detalhe em 
trabalhos futuros. 

(26). - Segundo demonstra () arrazoado do Governador no encaminha
mento da proposta, em seu ítem nQ 15. A.H.U.C.P., 46. Ofício de 18 de 
maio de 1757. 

(27). - Idem. Em virtude da desvalorização do tabaco. informava o 
governador, mercadores levavam ouro do Brasil sem pagar o Quinto e o 1 %, 
como forma de aquisição de negros. 

(28). - L.D.A. (C.A.P.). Vol. 
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Em dezembro de 1758 o Govemador Luís Diogo convocava os 
negociantes da praça de Pernambuco para a formação do capital de 
uma. Companhia Geral (29), acenando com a perspectiva de lucro de 
15% 

"como a experiência fas evidente pellas repartiçõens que an
nualmente fazem as Naçõens Estrangeiras dos lucros de idênticos 
Estabelecimentos ... " . 

o plano vinha da Metrópole e deveria abranger todos os ramos 
de comércio colonial. 

Houve pouca adesão e o capital conseguido na colônia foi insig
nifícante (30). O Governador atribuía a resistência 

• ao máo hábito" e "errada inteligencia" 

dos mercadores locais em praticarem o comércio livre. Houve pres
sões, inclusive através do envio à metrópóle de uma 

"Relação de pessoas que sendo abastadas de bens foram 
consultadas e se recuzárão a entrar na Companhia" (31). 

Alguns entrariam posteriormente. 

* 
o estabelecimento da Companhia de Pernambuco e Paraíba. 

A nova emprêsa foi proposta por 

"homens de negócios das praças de Lisboa, do Pôrto, e de 
Pernambuco" 

e trazia, também, a assinatura do Conde de Oeyras, título recebido 
por Sebastião José de Carvalho e Melo. Na verdade, identificamos to·· 
dos os nomes constantes dos estatutos (32) como sendo de comercian
tes instalados na metrópole. Na introdução P3) constam os objeti
vos de racionalização do comércio geral da capitania para que 

(29). - A.H.U.C.P., 48. Bando de 22 de dezembro de 1758. 
(30). - Cf. A.H.U.C.P., ne;> 49. Carta de Luís Diogo a Sebastião José 

de 14 de março de 1759. Apenas 120 contos de réis. "Para os vencer lhes 
expus tudo o que V. Ex\l me insi uou e o mais que me parece convincente a 
adossar o amargo, que encontro de se apartarem do seu antigo systema ...... 

(31). - Idem, 48. 
(32). - Os estatutos, ou a Instituição da Companhia Geral de Pernam

buco, encontram-se no Livro do Registro dos Decretos, Alvarás, Leis, perten
centes à JUnta da Companhia. A . H . M . F ., fólios 1 a 11. Vide também 
C . C . L. E ., VoI. IV, pp. 261 e segs. O exemplar que citamos é o impresso 
em Ltsboa, cf. de Miguel Rodrigues, 1759. 

(33). - LC.G.P ,P., 
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"muito consideràvelmente se augmentem os lucros, que se po
dem tirar daquelle Commercio ... " . 

Observe-se que além do tráfico escravo a Companhia deveria 
ocupar-se da comercialização dos produtos de Pernambuco e capita
nias anexas, tendo igualmente o exclusivo da introdução de produtos 
europeus. Os sessenta e três capítulos dos estatutos da Companhia, 
que datam de 30 de iulho de 1759, foram aprovados pelo rei D. José 
I através do Alvará de confirmação de 13 de agôsto do mesmo ano 
(34). O monopólio foi concedido por 20 anos a partir da primeira 
frota (35) que só deixou o Tejo em abril do ano seguinte. 

A administração da emprêsa localizava-se em Lisboa, no Pôrto 
e em Pernambuco. A capital metropolitana sediava a Junta Adminis
trativa. Instalava-se um Direção no Pôrto, outra em Pernambuco, 
ambas subordinadas à primeira. Da mesma forma dependentes das 
ordens emanadas da Junta situavam-se correspondentes em Angola, 
Rio de Janeiro, Bahia, Fayal e São Miguel (36). 

Foi possível relacionar os possuidores de 2839 ações de um to
tal de 3.400 ações da Companhia de mil cruzados cada (37). Em Per
nambuco domiciliavam-se proprietários de 291 ações cujo número 
representa apenas 8,5% do capital da Companhia. Aos mercadores 
do Pôrto pertenciam 582 ações, ou seja, pouco mais de 17% do ca
pital. Os maiores acionistas representando mais de 73%, concentra
vam-se em Lisboa. Entre os acionistas do Pôrto e de Lisboa soma
vam-se mais de 90%, demonstração bastante evidente de que a Com
panhia de Pernambuco e Paraíba era um empreendimento de inves
tidores reinóis, particularmente lisboetas. Comparada à proposta apre
sentada em 1757 pelos coloniais, verifica-se situação bem diversa de 
acôrdo, aliás, com a normalidade colonizadora. 

Entre os grandes acionistas da emprêsa - possuidores de 40 ou 
mais ações - estavam os irmãos Cruz (José Francisco, Anselmo Jo
sé), José Rodrigues Bandeira, Ignácio Pedro Quintelfa, Fernandes de 
Oliveira. todos indivíduos ligado~ aos contratos de tabaco. do sal e 
da baleia, e que aos poucos foram guindados aos postos mais impor-

(34). - Idem, em anexo, "por serem muito convenientes ao meu Real 
serviço, e de grande e notoria utilidade para os meus Vassalos, e para o Com
mercio e Agricultura das referidas Capitanias". 

(35). - A.H.M.F. Copiador de Pernambuco. 
(36). - A.H.M.F. Correspondência e livros contábeis da Companhia, 

Passim. 
(37). - A .H.M.F. Livros dos Registros das ações. A amostra que 

pudemos colher, ou seja, 83.5% do total de acionistas é 
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tantes da administração portuguêsa (38). Seus nomes estão ligados 
aos principais cargos das companhias de comércio do período pomba
lino e através dêles a Corôa colocou em prática um vasto programa 
de fomento às manufaturas em Portugal. Outros grandes acionistas 
eram Alberto Mayer, Fellipe Hockel, Elias Perochon e Cia., repre
sentantes de estabelecimentos comerciais estrangeiros em Portugal que 
investiam na emprêsa monopolística como forma de continuar des
frutando do comércio colonial. Os livros das transações mercantis da 
Companhia registram seus nomes como os principais compradores de 
gêneros coloniais e vendedores de produtos manufaturados de seus paí
ses de origem (Inglaterra, Holanda, França, etc .. Como se vê, não é 
só uma burguesia comercial portuguêsa, mas também uma burguesia 
mercantil européia, os grupos interessados em manter o monopólio, 
se bem que os cargos de direção da emprêsa eram privativos dos na
cionais (39). Mas o que importa salientar é o fato de serem indivi
duos ou grupos interessados na exploração colonial e que conseguem 
a aliança do Estado a fim de atingir os seus propósitos mercantis. 

No que tange ao tráfico escravo, a Companhia tinha o exclusivo 
do comércio entre as capitanias de Pernambuco e Paraíba e a Mrica. 
Bem entendido, que o monopólio limitava-se às capitanias no tocante 
à importação e exportação. Na Mrica o comércio era feito em bases 
concorrenciais (40). A Companhia criada em substituição à reivindi
cada pelos mercadores da colônia, desenvolveu suas atividades, con
forme as diretrizes estabelecidas pela metrópole. Durante o períod() 
de circulação mercantil exclusiva da emprêsa para o Nordeste, foi 
ativado o comércio com a África na região onde mais interessava aos 
mercadores metropolitanos. Lembremo-nos de que na Costa da Mina 
só era permiti0 o tráfico na base de tabaco. Entre 1761 e 1780 de
curso do monopólio, num total de 41.080 escravos trazidos pela Com
panhia, 35.579 vieram da Angola e 5.501 vieram da Costa da Mina 
(41), ou seja 86,61 % de Angola e apenas 13,39% da Costa da Mina. 

Em 1767 a Junta administrativa rejeitava a proposta da Direção 
de Pernambuco, sua subordinada, de interromper o comércio com An-

(38). - "A sombra de uma proteção reclprocamente facultada, os can
tratadores arrendavam as fortunas e Pombal firma-se no poder". Cf. Jorge Ma
cedo, A situação econômica no tempo de Pombal: alguns aspectos. Pôrto, 1951, 
p. 149. Achamos feliz e definidora a assertiva do historiador português. 

(39). - LC.G.P.P., artigo 39, p. 4. 
(40). - A disposição estatutária é patente quando recomenda que a na

vegação da dita Companhia não embarace a que para os mesmos Portos de 
África se faz da Bahia, e Rio de Janeiro. .. inclusive o comércio da Compa
nhia do Grão-Pará e Maranhão, Cf. LC.G.P.P., artigo 26, p. 16. 

(41). - A.H.M.F. Livro das Demonstrações. Nêsses números s6 con
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gola porque os escravos de lá oriundos não tinham boa saída. Acres
centava a Junta oue o comércio com Angola era lucrativo à Compa
nhia porque os gêneros enviados da metrópole proporcionavam o ga
nho de 

"quarenta e mais por cento" (42). 

Em 1773 a Junta aministrativa de Lisboa explicava à Direção 
de Pernambuco que as causas da decadência do tráfico com a Costa 
da Mina eram os tributos e violências praticadas pelos holandeses e 
pela concorrência da Bahia (43). Vê-se dessa forma que os merca
dores baianos, não obstante o rigor das determinações metropolita
nas, continuavam a resistir. Após a criação da Companhia de Per
nambuco e Paraíba, Pombal tentaria criar para a Bahia e o Rio de 
Jneiro uma com a mesma estrutura. Mas nem o braço forte de todo 
poeroso ministro conseguiu vencer a resistência local e as pressões 
internacionais (44). Não se limitou apenas ao tráfico negreiro a con
corrência ba;ana. Os mercadores coloniais procuraram constantemen
te solapar o monopólio da Companhia do Nordeste, contando inclu
sive com o apôio dos negociantes pernambucanos favoráveis ao co
mércio livre, e até de elementos pertencentes à Direção. O aprofun
damento dêste impasse, porém, transporia os limites desta comunica
ção, mas a êle voltaremos em futuros trabalhos. 

Em conclusão, dadas as condições de comércio escravo durante 
o século XVIII, os mercadores reinóis fizeram valer junto à Corôa os 
seus interêsses. Na Bahia não conseguiram tudo o que almejavam, 
mas em Pernambuco, conforme se procurou demonstrar, prevaleceu 
o esquema metropolitano. Vindo diretamente para Pernambuco os 
navios portuguêses evitavam o contacto com as costas africanas pró
ximas ao gôlfo da Guiné, escapando à ameaça estrangeira. O comércio 
coma Costa da Mina passaria a ser feito via Pernambuco. Mais do 
que o contôrno ao ataque de outras potências, os homens de negócio 
instalados em Portugal (nacionais ou estrangeiros) conseguiram, atra
vés de uma Companhia privilegiada, desviar o comércio escravo para 
outra região em seu benefício, contrariando os interêsses locais. 

(42). - A. H. M . F. Copiador de Pernambuco. Carta de 9 de outubro 
de 1767. 

(43). - Idem, Copiador de Pernambuco. Carta de 7 de outubro de 1773. 

(44). - Cf. Memoriais 01 the british consul and lactory. Col. Pomba
lina, Cod. 93. Apud João Lúcio de Azevedo, Epocas 
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Ao findar o século XVIII o nôvo governador da Bahia, Marquês 
de Valença, recebia as instruções da metrópole (44), nas quais o mi
nistro do Ultramar, Martinho e Mello e Castro reafirmava o conceito 
relativo ao comércio escravo: 

"Sem fazermos a menor reflexão nos gravíssimos inconve
nientes que podiam resultar a este Reino, em deixarmos o com
mercio da Costa da Mrica entregue nas mãos dos americanos, 
lhes permitimos particularmente aos habitantes da Bahia e Per
nambuco uma ampla liberdade de poderem fazer aquella nave
gação, e negociar em todos os portos daquelle continente, não 
nos lembrando de accordar ao mesmo tempo aos negociantes das 
Praças deste. Reino alguns privilégios, graças e isenções, para que 
na concorrencia com os ditos americanos nos referidos Portos da 
África tivessem os Portugueses a preferencia, da mesma sorte 
que a Capital e os seus habitantes, a devem sempre ter em toda 
parte sobre as Colonias e habitantes dellas". 

:gste trecho da Instrução define claramente um dos pontos bá
sicos do sistema colonial. Foi o que pretendemos demonstrar . 

• 
• • 

INTERVENÇOES. 

Da Profa. Sônia Aparecida Siqueira (FFLCH-l~SP. São Paulo). 

Diz que dada a política pombalina de reagrupamento de capitais 
de cristãos-novos e cristãos-velhos, perguntaria ao Autor: é possível 
a avaliação do capital judeu que teria entrado para a Companhia de 
Pernambuco e Parru1>a? Dêsse capital qual o de procedência colonial, 
uma vez que sabe-se serem os cristãos-novos os homens mais ricos 
do Nordeste e estarem nitidamente ligados desde o século anterior ao 
contrato de escravos africanos? 

• 
Do Prof. Alcindo losé Checon FFCL de Lins e Tupã. São Paulo). 

Afirma que, considerando que a burguesia mercantil colonial me
nos protegida, contava com condições favoráveis para o tráfico ne"" 
greiro, como explicar a suplementação desta pela burguesia mercantil 

(45). - Cf. Instrução para o Marquês de Valença, Governador e Capi
tão General da Capitania da Bahia, 10 de setembro de 1779, in F. A. de Var
nhagem, Hist6ria Geral do Brasil. 3" edição. São Paulo. Melhoramentos, s/d, 
Vol. 4, pp. 376 a 395; Artigo 74, p. 391. 
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metropolitana? Através da Companhia de Pernambuco e Paraíba? A 
partir daí a burguesia mercantil colonial passa a contestar o sistema 
colonial? A que atividades econômicas entrega-se a burguesia mercan
til colonial desalojada do comércio negreiro? Após 1780 a quem ca
berá o comércio negreiro? A Revolução de 1817 pode ser encaixada 
neste contexto? 

• 
Do Prof. José Roberto do Amaral Lapa (FFCL-Marília. São Paulo). 

Pergunta: dados os interêsses convergentes dos mercadores baia
nos e dos pernambucanos no tocante à comercialização do tabaco pro
duzido naquelas áreas, houve alguma articulação dêles para fazer fren
te à atuação da Companhia de Comércio? 

O exemplo da formação na Bahia de poderosos grupos mercantis 
que dominam a comercialização do tabaco e daí em boa parte o trá
fico de escravos africanos é elucidativo para nos levar a acreditar qu~ 
possivelmente, também em Pernambuco, atuassem êsses mercadores 
inclusive em nível associativo e junto aos colegiados oficiais ou para
oficiais, objetivando a defesa dos seus interêsses. O autor da comuni
cação poderia adiantar-nos alguma informação nesse sentido, parti
cularmente se tivermos em conta a constituição da Companhia de Co
mércio, cujos privilégios deviam ferir os interêsses dos comerciantes 
nativos, particularmente no que dizia respeito à colocação de escravos 
africanos na colônia. Tendo em vista a não participação ou talvez a 
participação diminuta dos mercadores locais na composição capitalista 
da Companhia a sua reação deve ter sido significativa, como o foi, 
por exemplo, a dos mercadores responsáveis pelo abastecimento da 
área de mineração de Mato Grosso que, em diferentes momentos, se 
insurgiram contra os privilégios da Companhia de Comércio do Grão
Pará. 

Nesse sentido, a fôrça dos que dominam a rêde de pequenos la
vradores de tabaco, assegurando a colocação vantajosa dêsse produto 
junto aos sobas africanos, é tão grande que provoca freqüentes pro
testos da parte dos traficantes metropolitanos que não têm a mesma 
facilidade de acesso ao comércio fumageiro e com isso se sentem pre
judicados nos negócios da África. Como ficaria, na área compreendi
da pela Companhia de Pernambuco e Parru'ba, 
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Do Prof. Francisco Falcon (UFF e PUC-Rio de Janeiro. Guanabara). 
Indaga: 

1). - Até que ponto considera o Autor eqüivalente ou não as 
expressões "burguesia mercantil" e "grupo de mercadores"? Como 
situar tal burguesia no contexto da sociedade portuguêsa e colonial 
respectivamente? 

2). - Tendo em vista a "burguesia mercantil metropolitana" at~ 
que ponto poder-se-ia aceitar ou não as práticas monopolísticas das 
companhias de comércio como parte de uma política destinada a be
neficiar apenas a um reduzido número de comerciantes, como os Cruz'f 

• 
Do Prof. Roberto Machado Carvalho (FFCL-Itu. São Paulo). 

Diz que a questão refere-se à proteção do Vice-Rei e aos mer
cadores da colônia - o tráfico negreiro. A que tipo de favores o 
Autor se refere? O Vice-Rei não representava mais os interêsses da 
Metrópole e, portanto, dos mercadores lusos? 

Quanto às melhores condições para o comércio de escravos, os 
comerCiantes portuguêses também penetravam nos centros produtores 
de tabaco e podiam percorrer as rotas mais vantajosas em relação à 
conta africana. Qual a diferença então com os comerciantes da c0-

lônia? 

O que significa para a época em estudo, "burguesia comercial na
tiva"? 

Para reforçar as proposições que levanta, diz que a Companhia 
de Pernambuco e Paraíba era controlada por mercadores do Reino, 
especialmente lisboetas. 

• 
Do Prof. Carlos Roberto de Oliveira (FFCL-Araçatuba. São Paulo). 

Declara que o vínculo iniciativa particular-Estado na gerência do 
comércio colonial na época pombalina acentua-se marcantemente .. 
Dentro dêsse vínculo, pode-se afirmar que os interêsses comuns (Es
tado-reinóis) influenciavam a decisão estatal de afastar os jesuítas, em 
1759, das áreas em que o interêsse econômico se concentra? Haveria 
alguma concorrência de fato no plano econômico entre reinóis e je
suítas? 

• 
• • 
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RESPOSTAS DO PROFESSOR JOSE' RIBEIRO JúNIOR. 

À Profa. Sônia Aparecida. 

Respondendo, diz que só seria possível a avaliação do capital 
judeu para a Companhia através do estudo individual dos acionistas, 
trabalho sem dúvida importante e revelador, mas que não lhe foi pos
sível fazer. Procedeu ao levantamento dos proprietários de açõ~s e 
pretende pedir o auxílio da Profa. Sônia Aparecida Siqueira, familia
ri7ada com o tema cristãos-novos, para uma possível identificação 
a partir da lista nominal. Espera poder contar com a sua colaboração. 

Sóbre o capital de procedência colonial pode apenas adiantar que 
não chegava a 20% do total das ações subscritas . 

• 
Ao Prof. Alcindo José Checon. 

Responde dizendo que a posição dominante da burguesia metro
politana explica-se pelas pressões do poder político central, ou seja 
da Corôa portuguêsa absolutista à qual estava ligada ne 'sa época a 
burguesia comercial da metrópole. A Companhia monopolística é 
uma das formas dêsse domínio tornado oficial através da instituição 
de uma emprêsa. Não há contestação imediata pelos coloniais do sis
tema colonial, pois alguns poderosos mercadores instalados na colô
nia ingressam na Companhia, usufruindo também do monopólio. Tal 
contestação viria mais tarde, já como desdobramento da situação co·· 
lonial imposta à colônia, já pelas aberturas libtrais do govêrno de 
D. Maria I. 

A "Revolução" de 1817 apresenta relações com a Companhia 
de Pernambuco e Paraíba em sua fase liquidatária. A cobrança das 
dívidas que permaneciam na colônia era elem~nto de choque constante 
no Norte e Nordeste do Brasil. Foi um dos fatôres entre os que mo
tivaram a contestação do sistema colonial. 

A burguesia mercantil colonial não foi propriamentt desalojada 
do comércio negreiro na área (Nordeste) e no período que tratou, 
mas teve que aceitar as condições impostas pela administração me
tropolitana. Quanto ao comércio negreiro após 1780 é tema de um 
outro trabalho t, portanto, de outras pesquisas . 

• 
Ao Prof. 
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negreiro. Menos ainda em nível associativo após a extinção da Mesa 
do Bem Comum. As representações das Câmaras de Olinda, Recife 
e Itamaracá, especialmente, cujas cópias possui e que datam de 1770 
e se repetem em 1777-1778 fazem referência a queixas freqüentes de 
lavradores de tabaco, além de senhores de engenho e comerciantes 
de couros. Todos protestam contra preços abusivos e as condições 
impostos pela administração da Companhia de Pernambuco e Parai
ba, chegando a pedir a sua extinção e o retõrno ao que os colonos 
chamavam de comércio livre. A participação dos poderosos comer
ciantes baianos no processo de enfraquecimento da atividade da em
prêsa se faz sentir através do contrabando acionado pelos baianos, du
rante todo o período de exclusividade da Companhia (1759-1780). 

Quanto aos grupos de mercadores da área monopolizada pela 
Companhia de Pernambuco e Par3J'ba pôde verificar que após uma 
fase de aceitação das condições da emprêsa há uma fase posterior de 
sabotagem, o que seria longo demonstrar nos estreitos limites da co
municação, mas que será desenvolvido em sua tese em preparo sôbre 
a Companhia. 

• 
Ao Prof. Francisco Falcon. 

Disse que na sua Comunicação não foram usadas as expressões 
"burguesia mercantil" e "grupo de mercadores" com o devido rigor 
conceitual. Usou-as inclusive como sinônimos. Agradece a oportuna 
intervenção que lhe possibilitou pensá-las melhor. No Reino existia 
uma burguesia comercial bem caracterizada, sendo, inclusive, bastan
te estimulada pela administração pombalina. Na colônia não existia 
propriamente uma burguesia, mas um grupo (discutível também como 
elemento conceitual), cujos interêsses começam a divergir dos rei
nóis. 

Situar tal "burguesia" no contexto da sociedade luso-brasileira 
demandar:a uma pesquisa demográfica de levantamento de bens, de 
atividades profissionais, etc., pesquisa sugestiva que, não obstante, 
foge à proposição da sua Comunicação. 

As Companhias de comércio no Ministério do Marquês de Pom
bal não pertencem apenas a um número reduzido de grandes co
merciantes. É claro que alguns, como os Cruz, Pedro Quintella, 
José Rodrigues Bandeira, etc., têm maior acesso a Pombal, mas 
os proprietários de grande número de ações são muitos, inclusive 
firmas comerciais estrangeiras, com direito a voto nas assemb -
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como o incremento da burguesia mercantil . 

• 
Ao prof. Roberto Machado Carvalho. 

1 - Declara que o Vice-Rei representava os interêsses da 
Metr&pole mas não necessàriamente o dos mercadores lusos. Os fa
vores var:avam desde concessões e privilégios que estavam nos limi
tes da autoridade do Vice-rei até a intercessão junto ao monarca. 
Como ilustração para a sua assertiva, veja-se o caso de Vasco Fer
nandes Cezar de Menezes, Vice-Rei que apoiou a resistência feita 
pelos homens de negócios da Bahia contra a pretensão dos homens 
de negócios de Lisb:>a que, ap.Js a extinção da Companhia Geral 
do Brasi' (1649-1720), quer:am fundar nova Companhia que entre 
outras atividades deteria o exclusivo monopólio do tráfico negreiro" 

O Vice-Rei Vasco Fernandes autorizou na colônia a criação 
da Mesa do Bem Comum, órgão associativo dos comerciantes lo
cais e atendeu reivind~cações dos mesmos iniciando a construção da 
Fortaleza de Ajudá em 1721, que primitivamente chamava-se For
taleza Cesárea de Nossa Senhora do Livramento (Cesárea em ho
menagem a Vasco Fernandes Cezar de Menezes) ao lado das que 
possuiam franceses e inglêses. 

No âmbito dos capitães-generais, em Pernambuco, por exem
plo, é bem di~erente o comportamento de Diogo Lobo da Silva e 
Jo::;é Cezar de Meneses. Aquele nitidamente favorável aos comerci
antes metropolitanos, êste muito ma:s ligado aos coloniais. E, íi
na mente, nossa afirmação foi de que os colonos dispunham às 
vêzes e de forma precária dos favores do Vice-Rei. 

2. - Continuando, diz que a 2a questão está respondida 
no proprio texto da Comunicação. 

3. - Declarou, outrossim, que não ex:stia burguesia comer· 
cial nativa na colônia. :a justamente a crítica que faz às formulações 
simplistas. 

4. - Finalmente, no caso do contrôle da Companhia de Per
nambuco e Para,ba, 
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tes móveis da expulsão dos jesuítas dos domínios ultramarinos por
tuguêses e da Metrópole. Os inacianos representavam no Norte c 
Nordeste do Brasil um desencorajamento às inversões de capitais 
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Na história de Portugal e do Brasil, nenhuma personagem te
rá tido a fortuna de inspirar tanta!: e tão apaixonadas polêmicas 
como Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oerras e Mar
quês de Pombal, famoso ministro de D. José I (1). Curiosamen
te, é a tradição da historiografia liberal que tende a exaltar a figura 
do governante absolutista; e são os historiadores tradicionalistas que 
apoucam o significado de sua atuação, desmanchando-se mesmo em 
ataques à própria personalidade do discutido homem de estado (2). 
Na corrente apologética, iniciada aliás por êle próprio, com fre
qüência menciona-se entre suas obras mais meritórias a extinção da 
escravatura: assim, por exemplo, John Smith vê nesse ato 

"uma das mais claras e notáveis provas de seu espírito libe
ral e humanitário" (3). 

No centenário de Pombal, caberia a Latino Coelho, mais uma 
vez, encomiar a libertação dos escravos, em que identifica o caráter 

(.). - Comunicação apresentada na 6' sessão de estudos, Equipe A, 
no dia 9 de setembro de 1971. (Nota da Redação). 

(I ). _. Sôbre tais polêmicas vide Alfredo Duarte Rodrigues, O Marquês 
de Pombal e seus biógrafos. Lisboa, 1947. 

(2). - Cf. João Ameal e Rodrigues Cavalheiro, Erratas à história de 
Portugal: de D. João Va D. Miguel. Pôrto, 1939, pp; 49 segs. 

(3). - "One of the clearest and most remarkable proofs of Pombal's 
liberal and humane mind", John Smith, Memoirs of the marquis of Pombal ... 
Londres, 1848, voI. 11, p. 100. 
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ilustrado da governação pombalina (4), consoante assim com as 
Luzes que irradiavam por todo o Ocidente europeu. E no próprio 
pedestal da estátua, na praça de seu nome em Lisboa, inscreveram
se os seus feitos e entre êles a libertação dos escravos em Portugal. 

Entre o elogio e a detração, haverá sempre lugar para o his
toriador procurar as razões da supressão da escravatura na metró
pole, e o seu significado na história luso-brasileira. Para tanto, te
remos primeiramente de proceder a um balanço, naturalmenk mui
to sumário, da presença dos escravos ( 5 ) em Portugal metropoli
tano na :f:poca Moderna. 

• 
Deixando de lado a persistência residual de manclplos na Pe

nínsula Ibérica (6), o tráfico africano remonta em Portugal às pri
meiras décadas do século XV. Numa passagem merecidamente fa
mosa, descreveu Zurara a chegada dos primeiros nativos africanos 
no Algarve: 

"Chegaram as caravelas a Lagos, donde antes partiram, ha
vendo nobre tempo de viagem... E no outro dia muito cêdo 
mandou Lançarote aos mestres das caravelas que os tirassem fora 
e que os levassem àquêle campo, onde fizessem suas r~parti

ções ... " (7). 

(4). - J. M. Latino Coelho, "O Marquês de Pombal" in O Marquês 
de Pombal. Obra comemorativa do centenário de sua morte. Lisboa, 1855, pp. 
268 e 403; João de Saldanha Oliveira e Souza, O Marquês de Pombal e a re
pressão da escravatura: a obra e o homem, in "Congresso do Mundo Portu
guês", volume VIII, Lisboa, 1940, trata, em tom laudatório, de libertação dos 
indígenas do Grão-Pará e Maranhão, limitando-se à sumária referência ao pro
blema dos negros. 

(5). - Escravidão, em sentido sócio-econômico, não se confunde com 
servidão feudal. Esta se define em têrmos de apropriação compulsória, pela 
camada senhorial, de parte do trabalho (corvéia) e produtos (prestações) dos 
produtores diretos - servos. O escravo, pelo contrário, pertence êle próprio ao 
senhor, e por conseqüência tambem o que produz (Cf. M. Dobb, Studies in the 
development of capitalism. Londres, 1954, pp. 35 segs.). A imprecisão con
ceitual apesar de tudo ocorre em muitos trabalhos que tratam do assunto. Como 
o título indica, lidamos aqui apenas com a supressão da escravatura africana 
em Portugal. 

(6). - Cf. Ch. Verlinden, Les origines de la civilisation atlantique. 
Neuchâtel, 1966. pp. 16 seg. Para um estudo exautivo do tema, cf. L'esclavage 
dans l'Europe medievale. t. I. Peninsule Ibérique, France. Bruges, 1965, do 
mesmo autor. 

(7). - Gomes Banes de Zurara, Crônica dos feitos da Guiné, cap. XXIV, 
ed. A. J. Dias Dinis. Lisboa, 1949, pp. 122-123. Comentando êste trecho, 
observa o Prof. V. Magalhães Godinho que "a vinda dos primeiros cativos do 
litoral saariano data de 1441", o que significa que a partilha descrita não foi a 
primeira (vide Documentos sôbre a expansão portuguêsa, voI. lU, Lisboa, 1956, 
p. 2S). O 
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Mal descrita a partilha, já se inquieta a consciência do cro
nista, que acrescenta: 

"Se as brutas animálias, com seu bestial sentir, por um natu
ral instinto, conhecem os danos de suas semelhantes, que queres 
que faça esta minha humanal natureza, vendo assim ante os meus 
olhos, aquesta miserável companha, lembrando-me de que são da 
geração dos filhos de Adão!" (8). 

Ainda que a ideologia do co~onialismo nascente para logo ra
cionalizasse a escravização, não faltaram vozes dissonantes (Fernan
do de Oliveira, Tomás de Mercado, Manuel Ribeiro da Rocha) 
para dar continuidade, posteriormente, às inquietações de Zurara. 

Este renascer do escravismo. em oposição às tendências do
minantes da economia e da sociedade européia, encontrava contu
do em Portugal condições específicas para a sua sustentação: a 
expansão ultramarina e o conseqüente desenvolvimento da econo
mia escravista colonial; o pêso excessivo das áreas coloniais sô
bre a pequena metrópole, além de certas características da estrutu
ra agrária do Portugal mediterrâneo (9). 

Difícil, sen&o impossível, no estado atual dos estudos, quanti
ficar o percentual dos escravos na população portuguêsa durante a 
Epoca Moderna ( 10). Os dados são escassos, dispersos, e ainda 
mais, propensos à exageração. Até 1448, quando se interrompe a 
relação de Zurara, calcula-se que houvessem entrado em Portugal 
cêrca de mil cativos; e em 1455, segundo avaliação de Cadamosto, 
era de setecentos ou oitocentos o número de entradas anuais (11). 
O tráfico parece que se desdobra para a Espanha, pois nas Côrtes 
de 1472 solicitou-se ao rei que proibisse a re-exportação, no que 
aliás não cCDsentiu Sua Majestade (12). Aos olhos dos estrangei
ros, sobretudo, devia causar intensa impressão o fenômeno; assim 
é que o humanista Cleonardo, em 1535, referiu que 

(11). - Zurara, capo XXV, p. 124. 

(9). - Cf. A. Silbert, Le Portugal méditerranéen à la fin de r Ãncien 
Régime. Paris, 1966, 2 vols.; vol. I, pp. 80 segs. vol. 11, pp. 742 segs. 

(lO). - Cf. V. Magalhães Godinho, in Documentos sôbre a expansão 
portuguesa, vol. III, p. 25. Vide o balanço de Verlinden em L' Esclavage dans 
I'Europe médievale, pp. 835-854. 

(l1). - Cf. Mauricio Goulart, Escravidão africana 110 Brasil (das origens 
à extinção do trdfico). 2' ed. São Paulo, 1950, p. 25. 

(12). - Cf. A. de Sousa Silva Costa Lobo, História da sociedade em 
Portugal no século XV. Lisboa, 1903, pp. 588. 
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"em Lisboa os escravos e escravas são mais que os portuguê
ses livres de condição" ( 13 ) , 

mas G. Luzzatto alerta-nos para o evidente exagêro desta avalia
ção (14). 

No balanço mais recen,te do assunto (15), ainda assim muito 
lacunoso, conclui-se que no meado dos Quinhentos (1551), para 
uma população de 100.000 almas, haveria 10.000 escravos negros 
em Lisboa. Segundo Lúcio de Azevedo (16), por volta de 1620, 
para uma população lisboeta de 165.000 habitantes, o número de 
escravos mantinha-se nos dez mil antes referidos, ou pouco acima 
disso. Na segunda metade do século XVIII, à época pombalina, 
hav!a no Alentejo cêrca de 4 a 5.000 escravos, segundo referência 
de Francisco Antônio Correia (17). Ora, a população total do 
reino evolui, segundo as mais seguras e recentes avaliações globais 
(18), de 1.008.280 habitantes em 1417, para 1.124.000 em 1527, 
2.321.447 em 1767, 2.931.840 em 1801. Em 1767 a população 
do Alentejo era de 311. O 18 pessoas. Apesar, pois, da precarieda
de dos dados sôbre escravos, êles parecem indicar, confrontados com 
a evo'ução demográfica português a, que os cativos nunca chegaram 
a constituir uma porcentagem muito significativa no conjunto; pa
recem concentrar-se mais nas cidades (exceção talvez do Alentejo), 
numa economia essencialmente agrária. 

Não se pode, portanto, em absoluto, falar de sociedade es
cravista, referindo-se ao Portugal do Antigo Regime, como o fa
zem alguns autores menos rigorosos em conceitos; o sistema pro
dutivo nunca chegou a se basear na produção escrava. A verda
de é que o escravismo não foi mais que um setor marginaJ da 
economia e da sociedade portuguêsa na Bpoca Moderna. Isto, por 
outro lado, não significa que a sua presença tenha deixado de 

(13). - Carta de ~vora, 26 de março de 1535, in M. Gonçalves Cerejeira, 
Cleonardo e a sociedade portuguêsa do seu tempo. 3' ed. Coimbra, 1949, pp. 
276-292. 

(14). - Gino Luzzatto, Storia economica dell età moderna e contempora
nea. 4' ed. Pádua, 1955, t. I, p. 156. 

(15). - Cf. C. F. M. de Sousa Miguel- Verbete: "Escravatura", in 
Dicionario de Historia de Portugal, dir. por Joel Serrão, vol. 11 (Lisboa, 1968), 
pp. 77-84. 

(16). - Cf. J. Lúcio de Azevedo, Elementos para a hist6ria econ6mica 
de Portugal (séculos XII a XVII). Introdução de Jorge de Macedo, Lisboa, 
1967, p. 159. 

(17). - Cf. Francisco Antônio Correia, Hist6ria econômica de Portugal, 
vol. lI, Lisboa, 1930, p. 95. 

(18). - José Gentil da Silva, "Au Portugal: structure démographique et 
développem8llt économique". Separata de Studi in Onore di Âmintore Fanfani, 
vol. lI, Milão, 1962, p. 509. 
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exercer influência negativa no desenvolvimento economlco de Por
tugal neste período: o escravismo, como se sabe, dificultando a 
generalização da economia mercantil (19), não se ajusta ou mes
mo constitui-se em óbice ao desenvolvimento capitalista. O re
tardamento dos países ibéricos em relação aos mais avançados da 
Europa Ocidental a partir do século XVII é fruto de múltiplos e 
complexos fatôres, entre os quais convém não esquecer a presença 
de um segmento escravista no corpo da sociedade peninswar. 

Daí o esfôrço por acelerar o progresso econômico e atualizar 
o país no nível europeu - que foi, essencialmente, o nervo de 
tôda a política pombalina (20) - constituir-se naturalmente de 
medidas tendentes a remover os entraves de tôda ordem que obsta
culizavam êsse desenvolvimento. Integrado nesse contexto é que 
procuramos compreender a extinção da escravatura em Portugal pe
la legislação pombalina. 

* 
De fato, a política econômica industrialista posta em prá

ca pelo marquês de Pombal nos últimos anos da decada de 1760 
não constitui, a nosso ver, apenas uma espécie de resposta mais 
ou menos empírica, desligada de qualquer visão mais ampla, às 
exigências de uma conjuntura tornada dia a dia mais difícil pela 
contração econômica (21). Tal contração, ligada fundamental
mente no declínio dos rendimentos coloniais (22), não represen
tou o fator determinante da política manufatureira. Acelerada pela 
crise, ela se integra num conjunto das mais diversas medidas que, 
na verdade, constituem aquilo que poderíamos denominar o uni
verso político-econômico do pombalismo, fundamentalmente mer
cantilista. Nisso, realmente, consiste a sua principal diferença em 
relação às anteriores tentativas de industrialização, como por exem
plo a do Conde de Ericeira. 

Na segunda metade do século XVIII, pela primeira vez em 
Portugal, foi pôsto em andamento, de forma sistemática e co~>rde
nada, todo o arsenal mercantilista de fomento às manufaturas: fi
nanciamento direto, subvenções, privilégios, monopólios, além da 

(19). - Cf. Eric Williams, Capitalism & Slavery 2' ed. Nova Iorque, 
1961, p. 5 segs. 

(20). - Cf. Keneth Maxwell, "Pombal and the nationalization of the 
Luso-Brazilian economy". Separata de Hispanic American Historical Review, 
vaI. XLVIII, nQ 4, nov. 1968. pp. 629 segs. 

(21). - Jorge de Macedo, A situação econ6mica no tempo de Pombal. 
4.lguns aspectos. Pôrto, 1951, pp. 164, 242-249, 258-259. 

(22). - H. E. S. Fischer, The Portugal trade. A study of Anglo-Portu
guese comerce, 1700-1770, 



-410 

proteção tarifária; em certos casos, como já o notou Acúrsio das 
Neves (23), o estado tomava a si os grandes empreendimentos 
fabris, até poderem se sustentar em mãos de particulares. E tais 
emprêsas 

"depois continuaram sem os· socorros pecuniários dos cofres 
públicos", 

atesta nas suas memórias J. Ratton (24), empresário francês ra
dicado em Portugal e que aliás participou ativamente de todo êsse 
processo. Tôda essa política de fomento industrial vem sendo es
tudada na historiografia econômica português a : desde as indicações 
de Lúcio de Azevedo (25) e a tentativa de síntese de Francisco 
Antônio Correia (26) até as mais recentes investigações e análises 
de Jorge de Macedo (27). Os estudos dêste último, conduz~dos 
criticamente, com a reconstituição minuciosa da sólida estrutura ar
tesanal, extremamente dispersa, voltada para o mercado local, da 
tradicional indústria portuguêsa, permitiram afastar a idéia até en
tão prevalescente do "deserto industrial", em que Pombal se teria 
esforçado por criar uma indústria ab-initio; isto o conduz, por outro 
lado, a ressaltar na política pomba1ina mais o caráter de continui
dade, de reorganização da base anteior, caracterizando-a enfim como 
circunstancial (resposta à crise), e assistemática (28). Ora, o ter 
sido estimulada ou mesmo sugerida pela crise e assentar sôbre a 
estrutura pré-existente não lhe tira, quanto a nós, o caráter de pro
grama sistemático; êste transparece na simultâneidade e coordenação 
das med;das, e na sua continuidade para além do próprio período 
pombalino, bem como nos seus resultados altamente positivos. Mais 
ainda, apenas essa visão do mercantilismo português da época pos
sibilita-nos entender sob nova luz outros setôres da governação 
pomba1ina, aparentemente alheios ao projeto industrialista, e entre 
êles as leis sôbre os escravos. Procuremos, pois, situar a extinção 
da escravidão em Portugal, relacionando-a com o esquema global 

(23). - Cf. Iosé Acúrsio das Neves, Variedades s6bre objetos relativos 
às artes, comércio, e manufaturas, consideradas segundo os princípios da econo
mia política. Lisboa, 1814, vol. I, p. 20. 

(24). - I. Ratton, Recordações de Jacome Ratton sôbre as ocorrências 
do seu tempo. (1747-18/0). 2' ed., Coimbra, 1920, p. 97. 

(25). - Cf. I. Lúcio de Azevedo, I:pocas de Portugal econ6mico. Esbo
ços de história. 2" ed. Lisboa, 1943, p. 432 segs. 

(26). - Cf. Francisco Antônio Correia, História econômica de Portugal, 
p. 128 segs. 

(27). - Cf. Jorge de Macedo, A situação econômica no tempo de Pom
bal, PÔrto, 1951, pp. 210,242, 257 segs., e Problemas de história da indústria 
portuguêsa no século XV/li, Lisboa, 1963, p. 189 segs. 

(28). - Cf. Jorge de Macedo, A situação econ6mica no tempo de Pom
bal. pp. 250, 
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da política industrialista, que, além dos elementos de incentivo di
reto já referidos, envolve ainda outros aspectos: mobilização de 
capitais, integração e expansão de mercados, liberação de mão de 
obra. 

No que se refere à mobilização de capitais, indispensável à 
expansão do comércio e ao fomento das manufaturas, é significa
tiva a progressiva eliminação das diferenças entre cristãos-novos e 
cristãos-velhos. Atendendo aos argumentos de uma longa galeria 
de vozes eminentes, tais como as do Pe. Antônio Vieira, D. Luís 
da Cunha, Ribeiro Sanches e outros, o término daquela distinção, 
a par com a reforma do Santo Ofício e sua submissão ao poder re
al absolutista (29), criava condições atraentes para o engajamento 
da "gente de nação" (categoria que na realidade quase se confundia 
com os "homens de negócio") no próprio processo de crescimento 
econôm;co levado a cabo pelo govêrno pombalino (30). O alvará 
de 2/5/1768, mandando anular e destruir as listas dos cristãos 
-nôvos que tinham contribuido para o prêço dos perdões gerais e 
outros benefícios comprados ao rei (31 ) é logo seguido do de 
5/10/1768 (secretíssimo), que liquida com a "seita dos puritanos", 
cujo texto, apesar de incríveis confusões históricas, ataca o proble
ma da d:scriminação racial-religiosa no nível da aristocracia domi
nante (32); completa-se, finalmente, com a lei de 25/5/1773, onde 
se oferecem providências definitivas ao problema (33). Muito em
bora tôda a argumentação do texto da citada lei esteja centrada 
em temas como a culpa dos jesuítas pelo estabelecimento daquela 
discr:minação em terras lusitanas e a necessidade de extirpá-la em 
nome da tranqüilidade pública e imperiosa exigência da unidade da 
sociedade civil sob a égide do poder monárquico, o fato é que, na 
prática, entravam em linha de conta considerações relativas à ca
pacidade empresarial dos cristãos-nôvos e aos seus recursos eco
nômicos, não raro, é verdade, superestimados. Atrativos decisivos, 
quando se pensa nas dificuldades da política industrialista colocada 

(29). - Cf. J. Lúcio de Azevedo, História dos cristãos-novos portugue
ses, Lisboa, 1921, pp. 346 e segs, e Antônio José Saraiva, Inquisição e Cristãos
-novos, 2' ed. Pôrto, 1969, pp. 308, 319. 

(30). - Sôbre o influxo econômicamente negativo da ação inquisitorial 
contra os cristãos-novos, vide Sônia A. Siqueira. "A Inquisição portuguêsa e os 
confiscos", separata da Revista de História, nQ 82, São Paulo, 1970. 

(31). - Cf. A. Delgado da Silva, Coleção da legislação portuguêsa, vol. 
11, 1763 a 1774. Lisboa. 1858. pp. 339-341. 

(32). - Cf. Alvará de lei secretíssimo 5-10-1768 (manuscrito), in Fran
cisco Manuel Trigoso de Aragão Morato - Coleção da legislação impressa e 
manuscrita, voI. XVIII, doc. 158, na Biblioteca da Academia de Ciências de 
Lisboa. A. 1. Saraiva, op. cit., p. 311, que se engana em relação à data. 

(33). - Cf. A. Delgado da Silva, Collecção da Legislação Portuguêsa, 
voI. 11, 
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diante da escassa disponibilidade de capitais, quase tradicional no 
reino. Já D. LuÍz da Cunha, aliás, que no seu famoso Testamento 
Político (34) aconselhara a medida, chamara a atenção para êste 
lado do problema. 

Tomada em seu contexto mercantilista, a política manufaturei
ra da governação pombalina far-se-á acompanhar, ôbviamente, de 
tôda uma série de providências de ordem administrativa, voltadas 
para a imprescindível expansão e integração de mercados, tanto o 
interno ou metropolitano, quanto os externos ou coloniais. 

Em relação ao mercado metropolitano, essa política se expres
sa não apenas em têrmos de sua ampliação geográfica mas, princi
palmente, pela superação de tôda uma variada gama de obstáculos 
que, dificultando a circulação de mercadorias, limitavam a poten
cialidade aquisitiva de determinadas parcelas da população e cria
vam óbices específicos com relação ao abastecimento dos núcleos 
urbanos maiores, Lisboa à frente dos demais. Impunha-se a uni
ficação econômica do território metropolitano, pela eliminação das 
barreiras e nivelamento das tarifas internas, a fim de que fôssem 
abertas novas oportunidades ao comércio de manufaturas e, ao 
mesmo tempo, debeladas as dificuldades com que se viam a bra
ços os produtos agrícolas do país. Explica-se, assim, que, em meio 
a política industrialista, tenha havido uma constante preocupação 
com os obstáculos ao trânsito interno dos frutos do trabalho metro
politano, merecendo, neste particular, um destaque especial as me
didas tomadas em 1773 a 1774 com a finalidade de implementar a 
integração das regiões do Alentejo e, particularmente, do Algarve 
ao espaço econômico lusitano, em consonância com a meta de uni
ficação e constituição de uma economia nacional inerente ao pró
prio mercantilismo (35). 

Verifica-se, portanto, com relação ao Alentejo em geral e, no 
nosso caso específico, com relação ao Algarve, que, através da 
Carta de lei de 4/2/1773 (36) foram desenvolvidas e aprofundadas 
as medidas do Alvará com fôrça de Lei de 18/1/1773 (37), em 
que se buscara facilitar o comércio 

"dos frutos de primeira necessidade para a indispensável sub
sistência dos povos", 

(34). - Cf. Testamento político de D. Luis da Cunha (circa 1748), ed. 
anotada por M. Mendes. Lisboa, 1943, pp. 60 e 71 segs. 

(35). - Cf. Pierre Deyon, Le Mercantilisme. Paris, 1969, p. 21, e A. 
Fanfani, Storia economica, 4" ed., Milão, 1956, p. 366 segs. 

(36). - Cf. A. Delgado da Silva. OP. cit., vol. li, 1763 a 1774. Lis
boa, 1858, pp. 645-648. 

(37). - Cf. A. Delgado da Silva, Op. cit., vol. li, pp. 644·645. 
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facilitando-se ao máximo a sua entrada no Algarve, à qual se opu
nham até então 

"os abusos dos diferentes Forais" e "dos muitos exatores dos 
contratos estabelecidos para as arrecadações dos diversos impos
tos pertencentes aos grandes e pequenos donatários"; 

e para tanto elimina-se o pagamento de 

"muitos pesados direitos nas alfândegas, e casas de portagens 
e sisas". 

A introdução da Carta de Lei de 4/2/1773 é uma apologia da 
livre circulação dos produtos agrícolas e industriais, cujo exame 
mais acurado revela contudo tratar-se apenas de uma preocupaçao 
do legislador com os benefícios que se supõem inerentes ao au
mento da circulação mercantil (38); daí sua hostilidade a tôda 
e qualquer sorte de obstáculos à entrada e saída das produções 
agrícolas e manufatureiras, invocando mesmo, nessa passagem, o 
exemplo da 

"bem regulada economia de tôdas as nações civilizadas". 

Estabelecendo os referidos alvarás a livre circulação de mercado
rias entre o Algarve e as demais regiões metropolitanas, traduzem 
na prática o que se poderia denominar de faceta unificadora do 
mercantilismo (39), ampliando o mercado ~, ao mesmo tempo, eli
m~nando os resíduos de origem feudal que impedem essa unifica
ção. 

o esfôrço por integrar o mercado metropolitano envolvia 
ainda e concomitantemente a defesa da capacidade de consumo de 
seus habitantes, o que significava o abrandamento ou eliminação 
de certas formas feudais de exploração, responsáveis pela limitação 
daquela capacidade. Nessa linha, citam-se os alvarás de 16/1/1773 
e 4/8/1773 (40) que buscavam eliminar 

"os censos e fôros usurários do Reino no AIgarve". 

com isto, tentava a administração pomba'ina ampliar o 
poder aquisitivo de uma população agrícola esmagada em seus ren
dimentos pelas exigências dos donatários. Dentro ainda da mesma 

(38). - Visa fazer com que "os frutos naturais, e industriais, que, sobe
jando em uns lugares, constituem neles um cabedal inútil, e morto, possam re
nascer, e fazer-se lucrosos pela exportação para os outros lugares, que dêles ne
cessitam". Delgado da Silva, op. cit., vol. 11, p. 645. 

(39). -Cf. E. F. Heckscher, La 1J:poca Mercantilista. Trad. esp. 
México, 1943, p. 17 segs. 

(40). - Cf. A. Delgado da Silva, Op. cit., vol. 11, pp. 640-643,700-702. 
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política, localizar-se-ía o Alvará de Lei de 20/6/1774 (41), cujo 
objetivo precípuo 

"era coibir os abusos dos senhores de terra do Alemtejo" -
"donos de herdades", 

que provocam o emprobecimento das gentes do campo, e dêsse mo
do reduzem em números absolutos e relativos as possibilidades con
sumidoras do mercado mterno. 

O exemplo do Algrave é evidentemente apenas um elemento, 
embora importante, no conjunto da política unificadora levada a 
efeito pelo mercantilismo na esfera metropolitana. Já com relação 
ás àreas coloniais, torna-se evidente que a política mercantilista 
assume aí proporções muito mais amplas e complexas, principal
mente se lembrarmos a sua inclusão no próprio sdstema colonial. 
Acreditamos porém que, na época pombailina, as companhias de 
comércio oferecem um exemplo dos mais representativos da política 
de expansão e integração de mercados aplicada ao ultramar. Esti
mulando o desenvolvimento de certas áreas, decadentes ou inexplo
radas, tais companhias receberam o direito exclusivo de comércio, 
incluindo-se aí o tráfico de escravos, e, em contrapartida, coube-lhes 
reunir e canalizar os recursos financeiros indispensáveis à política 
de fomento que deveriam empreender nas suas respectivas áreas. O 
monopólio mercantil concedido aos membros das companhias era 
a principal garantia dos investimentos realizados (42). Completan
do essa política e constituindo, ao mesmo tempo, um de seus mais 
fortes pontos de apoio, encontramos o monopólio do fornecimento 
de escravos, a partir do qual estruturou-se todo um complexo de 
relacionamento com as áreas fornecedoras situadas na costa ocidental 
da Africa (43). 

Exemplo marcante do que afirmamos é oferecido pela Com
panhia Geral do Grão Pará e Maranhão, em cuja estrutura e atua
ção encontramos os aspectos básicos da política mercantilista apli
cada ao comércio colonial (44). Atuando em outra área, tradi
cionalmente rtica por sinal, embora sofresse nesse período os efeitos 
da conjuntura internacional desfavorável, a Companhia Geral de 

(41). - Cf. A. Delgado da Silva, Op. cit., voI. 11, pp. 781-793. 
(42). - Cf. Arthur César Ferreira Reis, "O comércio colonial e as com

panhias privilegiadas", in História Geral da Civilização Brasileira, dir. por Sér
gio Buarque de Holanda. t. I, voI. lI, São Paulo. 1960. p. 327 sego 

(43). - Cf. Antônio Carreira, As companhias pomba/inas de navegação, 
comércio e tráfico de escravos entre a Costa Africana e o Nordeste Brasileiro. 
Pôrto, 1969. 

(44). - Sôbre a ação da Companhia no Norte Brasileiro, vide Manuel 
Nunes Dias, A Companhia do Grão-Pará e Maranhão. São Paulo, 1971. Ec!, 
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Pernambuco e Paraíba impenhou-se na execução de uma política 
que, em suas grandes linhas, tentava reproduzir o padrão geral da 
sua congênere do Norte. Todavia, a diversidade das estruturas st>
cio-econômicas entre uma e outra região fêz com que, no Nordes
te, o monopólio das importações e exportações e do tráfico negrei
ro assumisse dimensões bem mais consideráveis, tomando evidente 
a disparidade entre os recursos disponíveis e a magnitude dos pro
blemas a enfrentar e dos objetivos colimados ( 45) . 

Não resta dúvida pois que, na política pombalina, a idéia de 
criação de companhias privilegiadas de comércio, no melhor es
tilo das potências marítimas mais prósperas da Europa (46), era 
uma preocupação constante, bastando lembrar o projeto de uma 
"Companhia da lndia Oriental", encaminhado e recomendado por 
Sebastião José de Carvalho e Melo, ainda na década de 1740 (47). 
Além das do Grão Pará e Maranhão e Pernambuco-Paraíba, cogi
tou ainda Pombal criar uma terceira companhia para abranger as 
áreas de Bahia e Rio de Janeiro (48), não sendo de se excluir a 
hipótese de uma re'omada do antigo projeto de uma companhia 
para o comércio oriental. Tudo isso parece portanto indicar que a 
concepção pombalina visava enquadrar todo o comércio colonial 
português nas órbitas das companhias monopolistas de comércio. 

Conclui-se assim que, através das companhias, se promovia 
a expansão das atividades mercantis, em íntima conexão com o au
mento da produção e do consumo essenciais ao escoamento de uma 
enorme variedade de artigos da indústria metropolitana e, em me
nor escala, de sua agricultura, para as áreas coloniais. Parece cer
to que coube às companhias pombalinas complementar nas suas 
respectivas áreas de atuação a política mercantilista de fomento in
dustrial, posta em prá~ica na metrópole, através do exclusivo im
posto aos mercados coloniais. 

* 
Mobolizaç" o de capitais, expansão e integração de mercados: 

a liberação de mão-de-obra para a oferta de trabalho nacional in-

(45). - Cf. José Ribeiro Júnior, Política econ(jmica para o Brasil: a le
gislação pombalina. São Paulo, 1969, p. 72-74. (Exemplar datilografado). 
Sôbre a Companhia de Pernambuco e Paraiba prepara tese o Prof. José Ri
beiro Júnior, a quem devemos as observações acima. 

( 46). - Cf. E. L. J. Coornaert, "European economic institutions and 
the New World; the Chartered Companhies", in Cambridge Economic History 
of Europe, vol. IV, Cambridge, 1967, pp. 220-274. 

(47). - Cf. Biblioteca Nacional de Lisboa, Reservados, Coleção Pomba
tina, Códice 735, f. 3-8. J. Lúcio de Azevedo, O Marques de Pombal e sua 
época. 2\1 ed. Rio de Janeiro, 1922, p. 13. 

(48). - Cf. J. Lúcio de Azevedo, 1!:pocas de Portugal Econ(jmico, 
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sere-se nesse quadro e é em tal contexto que pensamos se deva 
analisar a legislação pombalina relativa aos escravos na metrópole 
e no ultramar. 

Apenas iniciado o período pombalino, já em 1751 um Alvará 
em forma de lei proibe, com penalidades severas, a extração de ne
gros do Brasil para outras colônias, ou melhor colônias de outras 
metrópoles (49): tendo conhecimento, diz o texto legal, da 

"grande desordem com que no Brasil se estão extraindo, e 
passando negros para os Domínios que me não pertencem, de que 
resulta um notório prejuízo ao bem público e à minha real fa
zenda", determina que "se não levem negros dos portos do mar 
para terras, que não sejam dos Meus Reais Domínios; e constando 
o contrário se perderá o valor do Escravo em tresdobro, a metade 
para o denunciante, e a outra para a Fazenda Real, e os réus de 
contrabando serão degradados por dez anos em Angola". 

o objetivo da medida parece claro, e se enquadra nas linhas 
da política mercantilista que se ia cristalizando em Portugal: vi
sava-se preservar o bom abastecimento da colônia em escravos, con
dição de funcionamento do sistema colonial; dificultava-se, ao mes
mo tempo, o aprovisionamento das alheias colônias, o que se ajusta 
à aguda concorrência colonial do século XVIII. 

Em Macau, entreposto comercial encravado na China, o proble
ma se apresentava de forma inteiramente diversa. Ali, a escraviza
ção dos na~ivos não só não tinha nenhum significado econômico 
para a metrópole (seria escravidão doméstica), como poderia criar 
dificuldades diplomáticas com o Celeste Império, então sob o domí
nio dos mandchús. Em 1758, por isso, uma carta régia (50) inibe 
o cativeiro dos chins. Tal cativeiro, diz, 

"não podia deixar fazer a Religião Cristã odiosa naquelas re
giões", e isto seria "absurdo abominável". 

Se a religião cristã ficaria odiosa na África de onde se tiravam os 
negros, ou na América português a para onde eram levados, não co
gitam os textos setecentistas da legislação. O que mostra, aliás, que 
não eram princípios éticos, mas a razão do Estado, que orientava 
a política ultramarina. Domínios de diferente natureza, nos extre
mos do império - uma extensa plantatkm tropical de exploração, 
um entreposto de comércio - exigiam soluções divergentes. 

(49). - Alvará em forma de Lei de 19-10-1751. Cf. A. Delgado da 
Silva, Suplemento à Collecção da Legislação Portuguêsa ... voI. I, 1750 a 
1762, Lisboa, 1842, pp. 111-1l2. 

(50). - Carta Régia de 20-3-1758, cf. A. Delgado da Silva, Suplemento 
à Collecção da Legislação Portuguêsa. .. voI. I, pp. 507-508. 
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Com o mesmo realismo, foi encarada a presença de escravos 
na metrópole. E aqui nos reencontramos com a política industrialista, 
pedra angular do mercantilismo pombalino: ao mesmo tempo que 
importava incentivar a economia colonial, e para tanto prover o abas
tecimento de escravos à colônia americana, era importante extinguir 
a escravidão, ainda que marginal, na metrópole. O fomento da ex
ploração colonial, empreendido através das companhias de comércio, 
ampliava o mercado consumidor para as renascentes manufaturas 
portuguêsas; a libertação dos escrevos em Portugal tendia a dar fle
xibilidade ao mercado de trabalho, indispensável ao incremento in
dustrialista . 

Nesta linha, o primeiro ato da legislação pombalina referente 
à escravidão no Portugal metropolitano (Alvará com fôrça de lei 
de 19 de setembro de 1761) proibe o transporte, dos portos da 
América, Ásia e África para Portugal e Algarves, de pretos e pre
tas, 

"ordenando que todos os que chegarem aos sobreditos Reinos, 
depois de haverem passado os referidos Termos, contados do dia 
da publicação desta, fiquem pelo benefício dela libertos, e forros, 
sem necessitarem de outra alguma carta de manumissão, ou alfor
ria, nem de outro algum despacho, além das certidões dos admi
nistradores e oficiais das anfândegas dos lugares onde porta
rem" (51). 

Os "referidos têrmos" eram os prazos estabelecidos para o cumpri
men! o da lei: seis meses para os portos da América e África, um 
ano para os portos da China. Os emolumentos das certidões corriam 
por conta 

"dos donos dos referidos pretos, ou das pessoas, que os trouxe
ram na sua companhia". 

E se por acaso se burlasse a lei dilatando-se o prazo das certidões, 

"recorrerão os que se acharem gravados aos Juízes, e Justiça 
das respectivas terras, que nelas tiverem jurisdição ordinária, para 
que qualquer deles passe as ditas certidões". 

Mais ainda, estabelecia que 

"a todas e quaisquer pessoas, de qualquer estado, e condição 
que sejam, que venderem, comprarem, ou retiverem na sua sujei-

(SI). - Alvará com fôrça de lei de 19-9-1761. Cf. A. Delgado da Silva, 
Collecção da Legislação Portuguêsa. voI. I, 1750 a 1762. Lisboa, 1830, 
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ção, e serviço, contra suas vontades, como escravos, os pretos, 
ou pretas, que chegarem a êstes Reinos, depois de serem passa
dos os referidos termos, se imponham as penas, que por direito 
se acham estabelecidas, contra os que fazem cárceres privados, 
e sujeitam a cativeiro homens, que são livres". 

No texto le~al, a justificativa da medida expressa-se como segue: 

"sendo informado dos muitos, e grandes inconvenientes que 
resultam do excesso, e devassidão, com que contra as Leis, e cos
tumes de outras Cortes polidas se transportam anualmente da 
África, America e Ásia, para êstes Reinos um tão extraordinário 
número de Escravos pretos, que fazendo nos Meus Domínios Ul
tramarinos uma sensível falta para a cultura das Terras, e das 
Minas, só vem a êste Continente ocupar os lugares dos moços de 
servir, que ficando sem cômodo, se entregam à ociosidade, e se 
precipitam nos vícios, que dela são naturais conseqüências ... ". 

São, portan'o, três os argumentos invocados pelo legislador: 
primeiro, o exemplo da Europa Ilustrada; segundo, o desfalque 
que o transporte de escravos para Portugal impunha à lavoura e à 
mineração do Brasil; terceiro, o desemprêgo que a presença de es
cravos provocava na me~rópole, e a ociosidade e os vícios. 

A primeira razão envolve nítida incidência das Luzes, a atestar 
o esfôrço de modernização que já indicamos característico do con
sulado de Pombal. O segundo motivo parece pouco convincente: 
o tráfico negre:ro era via de regra movimentado por mercadores 
metropo'itanos, e provocava boa margem de acumulação de capi
tais; se a colônia carecesse de escravos, ampliava-se por conseqüên
cia a margem de ação dêsse setor do comércio português. Neste 
caso, p:-oibir-se-ía o transporte de escravos do Brasil, mas não da 
Africa, para Portugal. Tomar, pois, esta alegação como a razão 
explica'iva do ato, como o fêz Lúcio de Azevedo (52) afigura
se-nos leitura porventura menos crítica do texto de lei, onde tal 
justificativa ocorre talvez mais com vistas a atrair simpatias dos 
colonos luso-brasileiros empenhados na grande lavoura e na mi
neração. O uI:imo considerando parece, portanto, essencial, e 
aponta para a conexão que estamos estabelecendo com a política 
industria'ista. Os escravos vinham ocupar o lugar de trabalhado
res livres, que ficavam desempregados, promovendo o ócio. Ora, 
isto contrariava o esfôrço manufatureiro em vários sentidos: 
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aquisitivo, eram neutros com relação à procura interna. Além dis
so, o ambiente viciado pela ociosidade acentuava o desprêzo pelo 
trabalho manual, outro entrave ao fomento ao industrialista. 

Ilustrada, porém mercantilista, nada tinha de radical a legis
lação pombalina; e essa moderação expressa-se no alvará de 1761: 

"não é porém da Minha Real intenção, nem que a respeito 
dos Pretos, e Pretas; que já se acham nestes Reinos; e a êles vie
rem dentro dos referidos Têrmos, se inove cousa alguma, com o 
motivo desta Lei; nem que com o pretexto dela desertem dos 
Meus Domínios Ultramarinos os Escravos, que nele se acham, 
ou acharem; antes pelo contrário Ordeno, que todos os Pretos, 
e Pretas livres, que vierem para êstes Reinos viver, negociar, ou 
servir, usando da plena liberdade, que para isso lhes compete, 
tragam indispensàvelmente Guias das respectivas Câmaras dos 
lugares donde sairem ... " . 

Mantinham-se pois os escravos já existentes, mas se proibia a 
vinda de novos contlngentes. 

Alguma dificuldade causariam, é certo, à navegação luso-bra
sileira, essas determinações de 1761. Tanto assim que se procurou 
burlá-'as com especiosa casuística: como a Lei referia-se a 'pretos 
e pretas", passaram a utilizar escravos mestiços, mulatos e mulatas. 
Com o que se iam introduzindo de nôvo no Reino os cativos. Ates
tam-nos dois avisos de 1767, um dirigido à Casa da lndia, outro 
à Alfândega de Lisboa (53). Explicita-se então que o determinado 
se aplicava a qua~squer cativos, até porque não seria justo 

"que ficando os pais e mães, sendo pretos, livres e forros por 
benefício do mesmo Alvará, fiquem os filhos escravos". 

Assim nenhuma dúvida poderia deveras pairar sôbre a vonta
de soberana do legislador. 

O passo final do programa pombalino de libertação foi dado 
em 1773. O alvará de 16 de janeiro dêste ano (54) encaminha 
a extinção total da escravatura, naturalmente com a costumeira 
moderação. Começa por constatar a incômoda persistência dos ca
tlvos, descendentes dos africanos, muitos dêles mest!ços claros: 

(53). - Avisos de 2-1-1767, cf. A. Delgado da Silva, Suplemento à 
Collecção da Legislação Portuguêsa, voI. 1763-1790. Lisboa, 1844, pp. 128-129. 

(54). - Alvará com fôrça de lei de 16-1-1773, cf. A. Delgado da Silva, 
Colleção de LeJ(islação PortuJ(uêsa. voI. 11. 
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"em todo o Reino do Algarve, e em algumas Províncias de 
Portugal, existem ainda Pessoas tão faltas de sentimentos de Huma
nidade e de Religião, que guardando nas suas casas Escravas, umas 
mais brancas do que êles, com os nomes de Pretas, e de Negras; 
outras Mestiças; e outras verdadeiraptente Negras; para pela re
preensível propagação delas perpetuarem os Cativeiros por um 
abominável comércio de pecados, e de usurpações das liberdades 
dos miseráveis nascidos daqueles sucessivos, e lucrosos concubina
tos, debaixo do pretêxto de que os ventres das Mães Escravas não 
podem produzir Filhos livres, conforme o Direito Civil ... " 

o que indica, que, cortada a fonte de suprimentos, tratavam os 
possuidores da mercadoria humana de prover a sua reprodução, 
com as misérias decorrentes. 

O govêrno pombalino, entretanto vê ai um abuso que impen
dia atalhar: 

"não permitindo, nem ainda o mesmo Direito, de que se tem 
feito um tão grande abuso, que aos Descendentes dos Escravos, 
em que não há mais culpa, que a da sua infeliz condição de Cati
vos, se extenda a infâmia do Cativeiro, além do têrmo, que as 
Leis determinam, contra os que descendem dos mais abomináveis 
Réus, dos atrocíssimos crimes de lesa Magestade Divina ou Hu
mana ... " 

confi~urava ilegalidade a atuação dos procriadores. Princípios jurí
d:cos, aliás, diga-se de passagem, que nem de leve se imaginava apli
car na colônia, o que mostra mais uma vez que as normas éticas eram 
manipuladas em função de razões outras, de natureza econômica e 
po'ítica. Para a América portuguêsa dev,iam ir, e não sair, os 
escravos: a lavoura e as minas ° exigiam. Para a metrópole, po
rém, de que trata o têxto, ordenava-se 

"quanto ao pretérito, que todos aquêles Escravos, ou Escra
vas, ou sejam nascidos dos sobreditos concubinatos, ou ainda de 
legítimos Matrimônios, cujas Mães e Avós são, ou houverem 
sido Escravas, fiquem no Cativeiro, em que se acham, durante a 
sua vida somente: Que porém aquêles, cuja escravidão vier das 
Bisavós, fiquem livres, e desembargados, posto que as mãea e 
avós, tenham vivido em Cativeiro: Que quanto ao futuro, todos os 
que nascerem do dia da publicação desta Lei em diante, nasçam 
por benefício dela inteiramente livres, posto que as Mães e Avós 
hajam sido escravas: E que todos os sobreditos por efeito desta 
Minha Paternal e Pia Providência 
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que a União Cristã, e a Sociedade Civil faz hoje intolerável no 
Meu Reino, como o tem -:do em todos os outros da Europa". 

Era pois uma espécie de "lei do ventre Livre" a que se decretava 
então, bem oomo a de 1761 configurava uma "supressão do trá
fico", e foi através delas que enfim se extinguiu em Portugal a 
escravatura. 

A men i alidade ilustrada reponta mais uma vez neste têx~o de 
1773, pois é a "sociedad civil", são os foros da civilização que faz 
intolerável no reino a presença dos escravos; e os outros estados 
da Europa são mais uma vez chamados a chancelar a determinação 
legal. Igua'mente, a crítica ao direito romano indica nesse mesmo 
sentido, pois corre na linha aberta pela famosa Lei da Boa Razão 
(55), uma das peças fundamentais do iluminismo pombalino. 

Por outro lado, não se deixa de considerar, além da 

"grande indecência, que as ditas Escravidões inferem aos Meus 
Vassalos", "os prejuizos, que resultam ao Estado, de ter tantos 
Vassalos lesos, baldados, e inúteis, quantos são aquêles miserá
veis, que a sua infeliz condição faz incapazes para os Ofícios pú
blicos; para o Comércio; para a Agricultura; e para os tratos, e 
contratos de tôdas as especies". 

Por onde se vê mais uma vez, a preocupação de engajar a 
população produtiva em trabalho remunerado, o que indica a corre
lação com a política de fomento à indústria, como já indicamos. 
Realmente, para uma economia que abria caminho na rota capita
lista, os escravos eram um en'rave; não dispondo de renumeração 
monetár:a, não entram diretamente na procura interna, e impedem 
que outros o façam; e sua condição os impede além disso de quais
quer "tratos e contratos": não participam também da oferta de 
m'io-de-obra para as novas tarefas exigidas peJo desenvolvimento 
econômico. Apesar da pequena expressão numérica, sua libertação 
era pois uma exigência da política industrialista . 

Consen'ânea, portanto, com o conjunto da política industria
lista do mercantilismo pombalino, a libertação da escravatura foi 
levada a efeito em Portugal de forma gradual mas persistente. 
Seus resultados devem-se medir, também, no andamento do surto 
manufatureiro, que prosperou a partir de então até o final do Anti
go Regime, ou pelo menos até as invasões napoleônicas. Cumpre 
ainda chamar a atenção para um último aspecto. O fomento indus
trial é mais característico da últIma fase da governação pombalina 

(55). - Cf. José Homem Correa TeIles, Comentário crítico à Lei da 
Bôa Razão, 
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(56) e a legislação anti-escravista começa, como vimos, em 1761. 
Todavia, convém notar que essa mesma caracterização das fases do 
consulado do Conde de Oeiras faz-se em têrmos de acentuação de 
tendências e n&o de sua exclusividade; assim no final dos anos 60 
aceleram-se as medidas de estímulo manufatureiro, mas a política 
industr;alista pode-se dizer que cobre todo o período e mesmo 
remonta à época de D. João V. Há pois uma continuidade no 
esfôrço, como aliás o demonstrou o próprio Jorge de Macedo, sen
do que na últ;ma fase acentua-se o estímulo à indústria. Trata-se, 
portanto, de uma política por etapas. Assim também a supressão 
do escravismo acompanhou essas etapas; no primeiro momento, 
quando o esfôrço em prol das manufaturas ainda não era a nota 
dominante, corta-se o tráfico para Portugal; em 1773, em pleno 
auge do fomento industrial, completa-se a extinção da escravatura. 
Parece-nos pois legítima a correlação que apresentamos, e que in
dica o significado da eliminação dos escravos em Portugal. 

* 
:E: claro, porém que tais medidas teriam de provocar alguns 

desequilíbrios. Eles foram mais sensíveis no Alentejo, cuja estru
tura agrária com base na grande propriedade, devia atrair mais 
que qualquer outra província portuguêsa a presença de cativos. Já 
vimos que, segundo Francisco Antônio Correia, ali existiam na 
segunda metade do século XVIII, cêrca de quatro ou cinco mil 
escravos. Refere-se êsse mesmo historiador a uma "crise nos traba
lhos rura:s", o que talvez seja exagerar os efeitos da supressão do 
ca'iveiro; de qualquer forma, no reinado de D. Maria I, fêz-se 
desviar para aquela província a emigraç2:o que antes se dirigia para 
a América, e mesmo se canalizou para lá a fixação de 450 famí
lias de açoreanos (57). 

Quanto à aplicação das determinações relativas ao alforria
mento dos escravos chegados ao Portugal metropolitano, algumas 
consulfas do Conselho Ultramarino atestam-nos que elas não fica
ram letra morta. Assim, por exemplo, em 1795 (58), quando um 
certo Marçal José de Araujo, morador em Vila Rica na Capitania 
de Minas Gerais, solicitou licença 

"para se transportar a esta Côrte, ou à cidade do Pôrto, com 
sua mulher, duas filhas, e duas criadas pretas", 

(56). - Cf. Jorge de Macedo, "Portugal e a economia pombalina. Te
mas e hipóteses". Revista de História, (São Paulo. 1954), n. 19, pp. 81-100. 

(57). - Cf. Francisco Antônio Correia, História econômica de Portugal, 
p. 95. 

(58). - Consulta de 8-7-1795. Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, 
Códice 70, 
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o procurador da Fazenda, chamado a opinar, foi de parecer que 
se, quanto à mulher e filhas, bastava a licença do governador, no 
que respeita às escravas devia-se observar o alvará de 19/9/1761. 
O conselho, encaminhando a consulta, explicita que, em Portugal, 
elas devem gozar de liberdade; e a decisão régia ("como parece") 
ratifica êsses preceitos. 

Ao contrário do que à primeira vista fôra de supor, parece 
que os escravos, por seu turno, tomavam conhecimento das novas 
leis, e reivindicavam sua aplicação. b o que transparece, de certo 
modo, no 

"requerimento de Mário Freitas Antunes, homem preto", 

discu~ido em consulta de 26/6/1795 (59). 

~ste escravo fôra enviado a Portugal em 1786, e ali declarado 
fôrro e livre de tôda escravidão, recebendo carta de liberdade. De 
volta ao Brasil, dirigindo-se a Pernambuco, a sumaca em que via
java passa pelo Maranhão, onde o antigo senhor - Feliciano dos 
Santos o seu nome - o põe de nôvo a ferros. b denunciado, po
rém absolv;do por ignorância. O ex-escravo requer então que a 
Ra:nha reforme a senteça, e mande à prisão o atrabiliário Feli
ciano. O parecer entretanto considera "vingativa" a pretensão, opi
nando pela manutenção do julgado. Aliás, três anos depois, reen
contramos o mesmo Feliciano dos Santos envolvido em idêntico de
lito, como se vê da consulta de 19/9/1798 (60). 

Exemplo ainda mais significativo é o ofíc!o do Intendente Pina 
Mhnique ao ministro do Ultramar, Martinho de Melo e Castro, 
da:ado de 26/2/1791. Ali se narra que 

"dous pretos, que tinham vindo ao pôrto desta Côrte com a 
tripulação de um navio francês" 

foram embriagados e "surreticiamente" embarcados num navio de 
Pedro Nolasco para serem vendidos como escravos no Pará 
tudo obra de 

"um tendeiro com loja de mercearia a São Roque". No Pa
rá, "exclamando êles os miseráveis o terem-lhes praticado esta 
violência, se acham por autoridade da justiça depositados em casa 
de Domingos José Frazão". 

Requer pois que o ministro providencie ordens ao governador 
para remeter de volta os pretos, e no primeiro navio, 

(59). - Consulta de 20-6-1795. A. H. U., Cód. 70, f5. 107-110. 
(60). - Consulta de 10-9-1793 - A. H. U. 
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"a fim de resgatar êstes miseráveis das opressões que se lhes 
tem feito, e poder eu indenizá-los dos jornais que tenha atenção 
de lhes fazer pagar... e arbitrar-lhes mais, a título de ajuda de 
custo, cousa com que os mesmos escravos possam ser satisfeitos 
da injúria e dano". 

Quanto ao tendeiro, mandara-o prender o inflexível intendente: 

"e não faço tenção de soltá-lo, sem que cheguem os mesmos 
escravos a Lisboa, para dar um bom exemplo por êste modo" . 

Com relatliva presteza, juntando cópia do ofício, dirigiu-se o 
ministro (carta de 2/3/1711) ao governador do Pará, determi
nando aquelas providências (61 ). O empresário Ratton, entretan
to, o considerava vagaroso no expediente (62). Difícil apurar se 
a rapidez do Martinho de Melo e Castro se deveu à vontade de 
desagravar os negros ou ao desejo de ver sôlto o lojista. 

Fortuna parecida tiveram Domingos Joaquim, Manuel Dias, 
José Dias e Ventura José da Cunha, "homens pretos da Vlila de 
Parnaíba": enviados como marinheiros para Portugal, foi o navio 
apresado por corsários franceses, que Os levou para Caiena, onde 
foram liber'ados. Voltando ao Pará, quís o antigo senhor reduzí
los de nôvo à situação escrava, ao que se opôs o governador, que 
os enviou à metrópole; solicitaram então licença para viverem li
vres na América (63). Um aviso de 25/1/1799 de D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, ministro do Ultramar, informa-nos que Sua 
Majestade resolvera 

"usar com êles da sua Real benignidade", mandando outros
sim que "se pagasse pela sua Real Fazenda aos antigos senhores 
dos ditos pretos o seu justo valor" (64). 

Tais exemplos mostram como as leis acima estudadas foram 
de fato aplicadas, procurando o poder monárquico conter e equi
librar os interêsses e fôrças em choque. O que também se pode 
ver nesses poucos casos que localizamos é que os escravos eram 
u6lizados nos ofícios de marinheiro, parece que com muita fre
qüência, apesar dos riscos que corriam assim os proprietários. 
D~sse modo, criava-se um autêntico círculo vicioso para a política 
econômica portuguêsa: já vimos que, centrada no esfôrço indus
trialis!a, ela postulava ao mesmo tempo a extinção de escravos em 
Portugal e expansão da exploração colonial e pois intensificação 

(61). - A. H. U. C6d. 588, fs. 52-53. 
(62). - Cf. Recordações de Jacome Ratton ... , p. 244. 
(63). - Consulta de 22-lt-1798. A. H. U. Cód. 7I,fs. IOIv.-l03v. 
(64). - A. H. U. C6d. 10, 
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do comércio colônia-metrópole. Ora, declarar a libertação de quais
quer escravos chegados aos portos metropolitanos acabava por di
ficultar a navegação entre Portugal e Brasil. Entende-se que o 
equilíbrio se tenha restabelecido enfim com o Alvará de 10/3/1802 
( 65 ) , no qual se consta: 

"os embaraços, que desde a publicação do alvará de 19-9-1761 
se tem posto nos portos dos Meus Domínios Ultramarinos a virem 
escravos a êstes Reinos, no exercício de marinheiros"; 

e se observa que 

"dos referidos escravos se podem tirar marinheiros hábeis, e 
peritos, com que se facilite a navegação, e promova o comércio", 

determinando, em conseqüência que não se aplique o alvará de li
bertação aos escravos que 

"sejam matriculados nas listas das equipagens", 

contando que voltem para os portos de origem, 

"sem que por título algum se estabeleçam, e fiquem demo
rando no Reino em estado de escravidão". 

* 
A partir do fomento industrial do mercantilismo pombalino, 

devidamente interpretado, pode-se compreender a extJinção da es
cravatura no Portugal metropolitano, ao mesmo tempo que se in
centiv'a o abastecimento de escravos ao Brasil colônia. O ajusta
mento das duas diretrizes criava certas dificuldades, pois, ao de
cretar-se a libertação de negros aportados na metrópole, dificultava
se a navegação e portanto o comércio entre o Brasil e Portugal. 
Por outro lado, sem aquela deliberação difíoil seria impedir a pre
sença dos cativos no próprio reino. A legislação pombalina pro
curou equac:onar em função de sua política industria~ista e colonialista 
todos êsses aspectos, harmonizando-os. Começou-se em 1751 por 
garantir o abastecimento de escravos à colônia; as leis de 1761 e 
1773 declararam livres os escravos aportados no reino, suprimindo 
a escravatura; finalmente, o alvará de 1800, para além do período 
pombalino, procura estabelecer o equilíbrio: autorizando a presen
ça de negros escravos apenas quando matriculados nos navios de 
carreira. 

(6S). - Alvará de Declaração de 10-3-1800, cf. A. Delgado da Silva, 
Colleção da Legislação Portuguêsa, vol. IV, 1791 a 1801 
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* 
* * 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Carlos Roberto de Oliveira (FFCL/ Araçatuba. São Paulo). 

Diz que apresenta ao Prof. Fernando Antônio Novais uma 
indagação que possibiLita, com a resposta, a solução de uma dúvida. 

É a seguinte: se na época pombalina extingue-se a escravidão 
em Portugal, por que estão há uma preocupação em incentivar e 
permitir que Companhias de Comércio pratiquem o comércio de 
escravos nas colônias? Por outro lado, se a política pombalina 
prevê a industrialização de Portugal, para a produção de teoidos, 
principalmente, a serem consumidos internamente e nas colônias, 
com a presença de escravos nestas últimas, não há um cercea
mento ou um bloqueio ao aparecimento de um mercado consumi
dor no mundo colonial americano, uma vez que é sabido que a 
sociedade escravocrata é um entrave ao aparecimento de mercado 
consumidor significatdvo? 

* 
Da prota Célia Freire d'Aquino Fon~eca (IFCS/UFHJ. Rio de 
Janeiro. Guanabara). 

Diz que em primeiro lugar deseja dar parabens aos Autores 
da Comunicação pela colocação do assunto que lhe parece essen
cial para o estudo de qualquer tema de História e que está ex
pressa na pág. 406, na seguinte frase: 

"Entre o elogio e a detração, haverá sempre lugar para o 
historiador procurar as razões da supressão da escravatura na me
trópole, e o seu significado na história luso-brasileira". 

Em qualquer outro tema essa colocação do problema é es
sencial; isto é, estudar o que permite ou não uma conjuntura que 
faculta a existência de certas instituições e acontecimenos, ou 
ter-se-á uma visão incompleta, quando não deturpada na avalia
ção dos acontecimentos. 

2. - Muito interessante é o reparo sôbre o pequeno número 
de escravos em Portugal, apesar de que, tendo a escravidão qua
se desaparecido da Europa na Idade Moderna (não totalmente, 
sôbretudo na Europa Mediterrânea, como mostrou Verlinden) é 
natural que 10% aproximadamente de escravos em Portugal, des
de o século XV, sempre causaria surpresa aos visitantes que re
gistraram essa presença. 

3. - Apesar de muito apreciar a análise da legislação em 
relação 
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continuação do liberto para a ampliação do mercado interno se
ria a sua significaçf.o muito pequena, na ocasião, que teria per
mitido a aboliação da escravidão na metrópole. Além da liber
tação de capitais e outras conseqüências dinâmicas, como o apro
veitamento do braço livre que, enquanto houvesse escravidão, fi
cava afastada do mercado de trabalho. 

Quanto à expansão do mercado interno, parece-lhe, no caso, 
pouco relevante, uma vez que a contribuição dos ex-escravos se
ria mínima, além de que seu poder aquisitivo teria de sair do pró
prio industrial, o que anularia em grande parte a vantagem. 

4. - Parece-lhe que a política industrialista, se dirigia mais 
aos objetivos de uma política econômica de exportação, sobretudo 
para as colônias, do que prõpPiamente ao mercado interno. 

* 
Do Prof. Corcino Medeiros dos Santos (FFCL/Marília. São Paulo). 

Aborda diversas questões sôbre as Companhias e o comércio 
dos escravos. 

Pergunta: 
1 ). - A proibição do transporte de escravos para a metrópo

le não representa um passo para a abolição, devido, talvez, à satu
ração do mercado? 

2). - Como teria sido possível limitar o tráfico para a me
trópole e incentivá-lo para as colônias? Não há contradição nessa 
política, 

3). - A escravidão e o tráfico de escravos foram importan
tes para o fortalecimento do capitalismo britânico. Se o Marquês 
de Pombal procurava imitar a Inglaterra, não podia minimizar essa 
ativ:dade? 

4). - Não viu medidas tendentes à limitação da escravidão, 
mas simplesmente do tráfico para a metrópole, o que é a mesma 
cousa. 

5). - Em meados do século XVIII a escravidão não é um 
óbice ao desenvolvimento do capitalismo. Do ponto de vista dou
trinário sim, mas na prática o capitalismo se conjuga e se fortalece 
com ela. 

* 
Do ProL José Roberto do Amaral Lapa (FFCL/Marília. São 
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acredita que poder-se-ia ainda tirar uma ilação que permitirá com
preender outros implicações do referido texto. Assim, quando se 
faz exceção à proibição da entrada de africanos em Portugal, o 
texto é expresso ao declarar: 

..... Ordeno, que todos os Prêtos, e Pretas livres, que vierem 
para êstes Reinos viver, negociar, ou servir, usando da plena li
berdade, que para isso lhes compete, tragam indispensàvelmente 
Guias das respectivas Câmaras dos lugares donde sairem ...... 

Embora restritiva, essa passagem a seu ver, implica mais nu
ma disciplina do que numa proibição. Se for aceita essa colocação, 
caberia indagar se essa permissão que o Alvará deixa aberta não 
teria uma direção certa, isto é, ao se fazer menção expressa a 
"prêtos e pretas livres", considerava o legislador a realidade ou a 
sua perspectiva de um afluxo existente de pessoas livres do conti
nente africano para Portugal. Qual o interêsse da metrópole, na
quela conjuntura, em disciplinar êsse tipo de imigração africana? 
Indo ainda mais longe, não se podia inserir êsse eventual interêsse 
no quadro geral de fomento pombalino? Em outras palavras, não es
taria implícito nesse texto legal a preocupação de prover os qua
dros de trabalhadores não qualificados do Reino, agora com afri
canos livres? Por outro lado, principalmente para os setores de 
prestação de serviços, que eram os mais atendidos pelo estoque 
metropolitano de escravos - se positiva esta ilação - os liber
tos da metrópole não sofreriam competição dos africanos livres que 
agora chegassem? Ou ainda não estaria nessa "abertura" do Al
vará em questão uma forma de compensar o desfalque populacio
nal que sofria a me~rópole com a política ultramarina de fomento 
defendida pelo !vltrquês? 

A despeito dos Autores terem deixado suficientemente clara a 
demonstração da orientação da política pombalina, que prescreven
do a extinção do trabalho escravo na metrópole, estimula-o, entre
tanto, nas colônias, parece-lhe que ela possa ainda ser mais expli
citada em têrmos do Pacto Colonial, uma vez que dentro do seu 
esquema exclusiv1ista, não há lugal para a produção das manufatu
ras nas co!ônias e, portanto, para a extinção do trabalho escravo. 

Mas, daí se verifica então o que há de falacioso e aparente
mente contraditório na orientação Ilustrada e mercantilista de Pom
bal. Senão 
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A proprta linguagem do legislador não esconde muitas vêzes 
êsse tipo de contradição. Assim, como pode julgar os escravos "in
capazes para a agricultura" (pág. 421), quando reconhece, em ou
tros momentos, representarem êles o suporte indispensável de que 
se vale a Corôa para a agricultura das colônias. Nesse caso, a in
capacidade dizia respeito apenas à agricultura metropolitana? 

Apenas com intuito de alargar mais as reflexões que o con
teúdo da Comunicação provocará, gostaria de considerar ainda mais 
duas colocações. 

A expressão "alheias colônias", que vêm à pág. 419, desde que 
se refira às colônias hispano-americanas, leva-o a lembrar que o 
comércio com os espanhóis, ainda que fôsse considerado clandes
tino por uma das partes, era tolerado, quando não estimulado por 
Pombal, em instruções pessoais que remetia aos Governadores de 
Mato Grosso, na segunda metade do século XVIII. Si se levar em 
conta que êsse contrabando era feito em boa parte na base de es
cravos e manufaturas em troca de animais e prata, verifica-se que 
no conjunto, a orientação pombalina, proibindo a saída de escra
vos africanos das colônias esbarrava, pelo menos no caso do Bra
sil, era na realidade, um comércio clandestino olhado com compla
cência pelo poderoso Ministro. 

As atitudes de Pombal, expressas em leis e outras providên
cias, em relação à Inquisição devem ser consideradas também em 
face da Visitação do Tribunal do Santo Ofifio ao Norte da Colô
nia, em 1763, numa permanência que se estende até 1769. Infe
lizmente, o estágio atual dos conhecimentos sôbre o assunto não 
permite apontar com precisão o móbi~ dessa tardia e demorada 
Visita que, por certo, deve ter sido acompanhada com todo o in
terêsse por Sebastião de Carvalho e Melo. 

* 
* * 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES FRANCISCO C. FALCON e 
FERNANDO A. NOVAIS 

Ao Prof. Carlos Roberto de Oliveira. 

Acreditam os Autores que a sua comunicação procurou, e em 
certa medida conseguiu, equacionar exatamente esta aparente con
tradição: na política pombalina, ao mesmo tempo se extingue a 
escravatura em Portugal e se estimula o tráfico negreiro para a 
Colônia. Tal problema se resolve no quadro da política industria
lista do mercantilismo pombalino: visa esta 
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de um lado, supressão da escravatúra em Portugal, e por outro 
lado o fomento da produção co 'onial, que dentro das coordenadas 
do Antigo Sistema colonial só se podia realizar com a intensifica
ção do tráfico. Quanto à segunda questão, a necessidade de am
pliar o mercado consumidor na colônia no nível de um consumo 
popular de produtos industrializados só se apresenta numa fase pos
terior, qual seja no processo da Revolução industrial. 

* 
À Profa. Célia Freire D' A quino Fonseca. 

Primeiramente, os Autores agradecem a atenção que seu tra
balho mereceu por parte da Profa. Célia Freire. Quanto às obser
vações críticas, entendem que elas envolvem efetivamente diver
gência de interpretação, respeitando naturalmente as posições da 
colega. Desejariam, contudo, observar, com vistas a um autêntico 
debate intelectual: 1.0) - não deixaram de ressaltar, na comu
nicação, que, em têrmos absolutos, o quantitativo de escravos era 
pequeno no cômputo global da população portuguêsa metropoli
tana; não obstante, notaram também no texto que os escravos se 
concentravam, tanto quanto os dados deixam perceber, nos prin
cipais aglomerados urbanos e na província do Alentejo, o que re
lativiza a importância dos dados absolutos. 2Q) - Não se pode, 
por outro lado, esquecer que, embora reduzidos em número, a sim
ples presença de escravos já significava um entrave ao desenvolvi
mento industrial. 3.°) - Finalmente, parece aos Autores que a 
extinção da escravatura, sendo pequeno o número dos escravos, 
reforça sua interpretação do caráter sistemático do mercantil:ismo 
industrialista pombalino: tal política econômica não deixava de la
do elementos aparentemente marginais de seu programa 4.°) -
Quanto ao objetivo da política industrialista ser o mercado exter
no colonial, não o negam os autores em sua comunicação, antes o 
afirmam; a divergência parece estar em que, segundo a Profa. Cé
lia Freire, visava-se exclusivamente os mercados externos - aos 
Ajutores parece entretanto que se visava concomitantemente os 
mercados coloniais e o mercado interno metropolitano. 

* 
Ao Prof. Corcino Medeiros dos Santos. 

Em atenção aos vários pontos mencionados pelo Prof. Cor
cino Medeiros dos Santos, entndem os autores que é de observar
se: 

1 ). - Os 
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2). - A segunda objeção vai devidamente esclarecida na respos
ta às questões do Prof. Carlos Roberto de Oliveira. 
3). - Não parece aos Autores pertinente a questão: o tráfico e 
escravidão colonial foi efetivamente uma forma de acumulação e 
pois um fator do desenvolvimento do capitalismo britânioo. Exa
tamente, a polít.ica pombalina estimula o tráfico de escravos para 
a colônia, com vistas a incrementar o desenvolvimento capitalista 
em Portugal. Não pode haver nenhuma oontradição nem problema. 
4). - Na comunicação analisam-se longamente as medidas ten
dentes à extinção da escravidão (e não apenas do tráfico) na me
trópole. 
5). - A questão envolve mais uma vez confusão entre capitalismo 
e escravidão nas metrópoles e nas colônias. 

* 
Ao Prof. José Roberto do Amaral Lapa. 

Agradecem os Autores os elogios que mereceram do Prof. 
José Roberto do Aplaral Lapa. O primeiro ponto discutido diz 
respeito à possibilidade de se interpretar diversamente o texto do 
alvará de 19 de setembro de 1761. Consideram os Autores alta
mente estimulantes as reflexões do prof. Lapa, mas discordam de 
sua interpretação. Efetivamente, o trecho destacado pelo colega, 
se interpre'ado no conjunto do alvará, não pode ser entendido ca
mo expressão de um estímulo à ida de negros livres para Portugal, 
antes pelo contrário como tendente a restringir esse movimento; 
atende-se a que o texto legal diz que a ida de negros para a me
trópole é prejudicial aos domínios, acrescentando que os libertos 
que para lá fossem deviam levar "indispensáveJmente" guias das 
respectivas câmaras. Parece-nos claramente uma restrição e não 
um estímulo. 

Com referência ao segundo aspecto abordado pelo prof. Lapa, 
acreditam os autores que sua exposição foi naturalmente sintética, 
dados Os limites de uma comunicação, podendo o tema ser eviden
temente aprofundado. A respeito das "contradições" apontadas na 
poítica portuguêsa quando voltada para a metrópole ou para as 
colônias - elas são inerentes à própria natureza do Sistema colo
nial; outros exemplos poderiam ser dados, como o alvará proibi
tório das manufaturas em 1785. 

Fina'mente, as últimas observações do prof. Lapa envolvem 
uma contribuição valiosa para matizar o esquema interpretativo, 
embora não o negue nas suas linhas gerais. De fato, no que diz 
respeito às lndias de Castela 





TRABALHO ESCRAVO: PRODUÇÃO E PRODU
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A bibliografia sôbre o trabalho escravo no Brasil é, ainda, re
lativamente, pouca, e, à falta de pesquisas bem localizadas no tem
po e no espaço, perde-se, com freqüência em generalizações tão 
amplas como faltas de lastro. 

Dentro destas características comuns, há, contudo, um aspecto 
da maior importância para o estudo do trabalho escravo particu
larmente esquecido: o estudo da produtividade. Especialmente com 
respeito à época colonial. Historiadores e tratadistas levantaram 
hipóteses e avançaram conclusões sôbre diversos problemas relacio
nados com o trabalho escravo: número de escravos importados, 
duração da vida do escravo no trabalho, origens dos escravos e 
sua adaptação às novas condições, etc. Sôbre a produtividade ape
nas existem algumas referências rápidas e quase sempre ocasionais. 

Eschwege, por exemplo, em seu tratado fundamental sôbre a 
mineração no Brasil nos anos que antecederam à independ~ncia, 
Pluto Brasiliensis, estuda detalhadamente quase tudo o que se re
laciona com a mineração do ouro: a legislação, os tipos de lavras 
e as formas de extração, as causas da decadência, as jazidas em 
exploração ao tempo de sua visita. Da produtividade não trata 
senão indiretamente e enti'ío, em apôio de sua tese de que a deca
dência se devia exclusivamente à falta de técnica e à má legislação, 
defende a idéia - evidentemente falsa - de ter sido a produção
-homem aprox;madamente sempre a mesma, variando Unicamente o 
número de escravos empregados na mineração (1). 

S:momsem tampouco analisa o problema da produtividade. 
Partindo da produção global das minas e do número de escravos 

(.). - Comunicação apresentada na 5\\ 



- 434-

empregados na mineração - aspecto que aborda diretamente -
fixa em 200 gramas a produção homem-ano durante o século XVIII. 
O faiscador dos d!as de hoje com uma produção máxima de 0,4 ou 
0,5 gramas por dia não ultrapassaria muito, segundo o mesmo his
toriador, os 100 gramas por ano (2). 

Maurfcio Goulart - que aborda o problema da produtividade 
obnqüamente, ao fazer o cálculo da vida média do escravo - qua
lifica a hjpó~ese de Simomsem 

"de média anual fora de propósito, nunca alcançada" (3). 

Por sua parte, calcula o rendimento do escravo em Miinas 
Gerais no período 1735-60, antes portanto de iniciar-se a decadên
cia, em 150 gramas por ano (4). 

Estas são as únicas referências que encontrei com respeito ao 
tema da produtividade do escravo na mineração do ouro. Meu 
estudo se circunscreve ao estudo da produtividade do escravo nas 
minas de Go:ás, durante o primeiro século, 1722-1822, de sua his
tória. Algumas de suas conc'usões, poderão por analogia aplicar-se 
a outras regiões. 

* 
* * 

A,y. Minas dos Goyazes. 

Antes de entrar no tema da produtividade, uma rápida refe
rência aos sistemas de mineração usados em Goiás na época do ouro. 

Se é certo, como com tôda justiça repete incansàvelmente Es
chewge, que os processos de extração do ouro durante o século 
XVIII foram sempre empíricos e carentes de tôda técnica, deve
mos acrescentar ainda que em técnica mineira Goiás se encontrava 
bastante aquém das Minas Gerais. Não é em vão que José Manuel de 
Siqueira pôde escrever que o mineiro mais ignorante de Minas co
nhecia mais de mineração que o mais adiantado de Goiás, e o 
mais i3llorante de Go:ás era superior ao primeiro de Mato Grosso 
(5) . 

Os contemporâneos distinguiam dois tipos fundamentais de la
vras: "mineração de cascalho" e "mineração de morro". A mine-

(2). - Esta é a quantidade indicada por Simomsem, História Econô
mica do Brasil. São Paulo. 1969, pág. 296, citando as conclusões dos técnicos 
do Serviço de Fomentação da produção mineral. 

(3). - Escravidão africana no Brasil, São Paulo, 1949, pág. 163. 
(4). - Ibidem, pág. 160. 
(5). - Apud Sérgio BU'lrque de Holanda. Metais e Pedras Preciosas, in 

"História Geral da Civilização Brasileira", 
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ração de cascalho, a mais simples e freqüentemente pnmana, Con
sistia na extração do ouro de aluvião depositado nas correntes de 
água. Estes depósitos sedimentares encontravam-se no leito dos 
rios - ''mineração de veio de rio" -, nas margens planas pouco 
elevadas sôbre às águas - "mineração de taboleiro" - e nas pe
quenas encostas que margeiam as correntes de água - "gupiaras". 
Este ouro sedimentar foi o único explorado em Goiás. 

A "mineração de morro", mais custosa, e que requeria maio
res conhecimentos técnicos, visava extrair o ouro do que Eschewege 
chama "rocha matriz". Duas eram suas moda!idades: "mineração 
de mina" e o "talho aberto". A mineração de mina, com a perfu
ração da montanha através de longas galerias, foi bastante prati
cada em Minas, mas em Goiás apenas encontraríamos como esbo
ços rudimentares algumas catas, mais ou menos organizadas. O 
talho aberto só era possível para o mineiro que dispusesse de gran
de número de escravos, poi,s consistia em cortar perpendicularmen
te a montanha, para facilitar a explOifação dos veios. Em tôda a 
documentação consultada, só encontrei uma ou duas referências que 
permitiam deduzir haver existido no norte uma exploração de ta
lho aberto (6). 

Sendo as jazidas sedimentares superficiais, a facilidade inicial 
que oferecem à exp!oração é enganosa, pois os dias de rendimen
to pleno são breves e ràpidamente se inicia o processo de esgota
mento. 

Uma mineração - como a goiana -, que se alimenta exclu
sivamente destas fontes, precisa uma renovação constante de no
vos "descobertos". E quando os descobertos começam a escassear 
a decad~ncia não tarda em apresentar-se sob a forma ineqüívoca 
de um empobrecimento geral antes, porém, sob a forma de frustra
ção e angústia, a decadência se antecipa uma geração, pois psicolà
gicamente antecede duas ou três décadas ao descenso abrupto nos 
mapas do quinto. 

Com base na produtiv:dade das minas, poderíamos tentar 
uma period:zação do ouro em Goiás: 

1). - 1726-1735, primeiro período. Os depósitos sedimen
tares totalmente virgens, e o descobrimento contínuo de novas ja
zidas permitem um rendimento por escravo extraordinàriamente al
to, até de uma oitava ou mais por dia - a oitava 3,56 gramas; 

(6). - S. 
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2). - 1736-1751, as primeiras lavras continuam em expIo
raç~o com bom aproveitamento e por alguns anos se sucedem ain
da os "descobertos", que injetam nova vida; a taxa escravo-ouro 
talvez se possa calcular para todo o período em oitava e meia ou 
pouco mais por semana. 

3). - 1752-1778, já não há descobertos novos, mas as ja
zidas antigas, que agora alcançaram sua máxima extensão, estão 
longe de ter-se esgotado. A produtividade, contudo, começa a 
descer e o rendimento-homem não ultrapassa, ou se ultrapassa é 
mui'o pouco, uma oitava por semana. 

4). - 1779-1822, decadência, que no fim do período é ver
dadeira ruína; feLiz é quem consegue meia oitava por semana. 

Analisemos êstes períodos do ponto de vista da produção e da 
produtividade. 

* 
Primeiro período, 1726-1735. Os primeiros anos correspon

dem sempre, nêste tipo de mineração superficial de jazidas de alu
vião ao momento de maior abundância. Fase épica, que empresta 
suas características extremas, amplificadas pela inata vocação é
pica da elaboração popular, ao mito do ouro: as enormes fortunas 
construidas em um golpe de sorte da noite para o dia, e que, mui
tas vêzes, se dissipam quase com a mesma facilidade no jôgo, nos 
vÍCios e nos mais bizarros excessos; as paixões desatadas numa ter
ra sem lei, a que acorrem, ávidos de lucros imediatos, aventureiros 
das quatro partes do mundo; as grandes penalidades, com as mãos 
cheias de ouro, pela fa'ta de tudo o necessário para a vida nos 
estéreis desertos pétreos das terras auríferas; as descomunais pro
porções das riquezas, dos preços, dos ódios e das vinganças, do 
orgulho, do luxo e da ostentação, da imprevisão e da ruína física 
e moral. Todos êstes caracteres, que fariam parte daí em diante da 
lenda do ouro, os recolheu por primeira vez Antonil no tratado que 
dedicou ao descobrimen~o de ouro nas Minas Gerais. 

Esta história haveria repetir-se, uma e outra vez, a cada des
cobrimento de ouro numa terra nova. 

Do rendimento d~stes dias iniciais escreve Antonil: 
"Chamam os paulistas ribeiro de bom rendimento, o que 

dá em cada bateada duas oitavas de ouro. Porém, assim como 
há bateadas de meia oitava, e de meia pataca; assim há também 
bateadas de três e quatro, cinco, oito, dez, quinze, vinte e trinta 
oitavas e mais; e isto não poucas vezes sucedeu na do ribeirão, 
na de Ouro Prêto, na dI' Bento Rodrigues, e na do rio das Ve
lhas" 
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Das minas de Cuiabá, descobertas em 1719, escreveu Esch
wege que o ouro se retirava da terra como a nata do leite (8). 

Os anos míticos de abundância em Goiás correspondem à 
primeira década da mineração, entre 1726-1735. Numa ativida
de febril, descobrem-se as que haveriam de ser grandes áreas de 
mineração da capitania: a bacia do Rio Vermelho, na circunferên
cia de Santa Ana - posterior Vila Boa - onde surgem como 
acampamentos mineiros os primeiros arraiais: Barra, Ferreiro, An
ta, Ouro Fino, Santa Rita; no sopé dos montes Pirineus, junto ao 
Rio das Almas, Meia Ponte e mais ao norte as "Minas do Tocan
tins": Maranhão (1730), Água Quente (1732), Traíras (1735), 
Cachoeira (1736). Como centros isolados Santa Cruz (1727) no 
caminho de São Paulo, e Bonfim na região do Rio Claro. 

Para a região do sul, a hora da grande abundância fôra tão 
breve que nove anos depois se dava oficialmente por encerrada: 
ao instalar-se a capitação em 1736 o rendimento por batéia foi 
calculado no mesmo nível que em ~inas, oitava e meia por sema
na. Já para as minas de Crixás, recém-descobertas (1734), o im
pôsto foi fixado quase um terço mais alto, dada sua maior produ
tividade, e para as do Tocantins, quase o dôbro (9). 

Não é possível, pois nos faltam os dados para tanto, fazer um 
cálculo exato nem da produção absoluta, nem menos ainda da pro
dutividade das minas durante êstes anos. Uma coisa, porém, ficou 
estabelecida desde os primeiros dias: o nôvo descobrimento nem 
peja extensão, nem pela riqueza podia comparar-se com o de trin
ta anos antes em Minas, como por um instante parece ter espera
do o govêmo (10). Não sei se seria excessivamente aventurado 
calcular por volta dos 15 mil quilos a produção do período, e em 

(8). - Pluto Brasiliensis, op. cit., pág. 126. 

(9). - Serviço de Documentação do Estado de Goiás. ms. 192, fi. 47. 
Os mineiros do norte, inconformados com esta discriminação, revoltados, quase 
ao ponto do levante, atribuiam a diferença de tributação aos interêsses que o 
superintendente e seu irmão possuiam nas minas de Santa Ana. Doe. I nt. L. 
pág. 292. 

(lO). - A 1<,) de dezembro de 1730 escrevia o Vice-Rei ao Secretário de 
Estado: "Da c6pia inclusa de uma carta que dos Goyazes escreveu um mineiro 
a um camarada nesta cidade verá V. Sa. o estado daquelas Minas, e daquele 
descobrimento, que a meu entender não tem servido mais que para perturbar os 
grandes serviços que se puderam ter feito nas Minas Gerais". Doe. I nt. L . , 
pág. 211. O mesmo governador escrevia ao governador de Pernambuco a 27 
de outubro de 1731: "... as minas de Cuiabá e Goyazes ameaçam decadência, 
e o certo é que 56 as Gerais são seguras , e que se não houvera digressões delas 
teriam avultado muito mais os serviços que se malograram naqueles descobri
mentos". 
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pouco menos de três oitavas por semana a produtividade do escra
vo (11). 

* 
Segundo período, 1736-1751. Em 1736, como meio preven

tivo contra o contrabando, deixou de pagar-se o quinto nas casas 
de fundição e passou a pagar-se uma taxa fixa por escravo: a ca
pitação. A partir de 1738, em que as minas de Crixás e do To
cantins se igualaram com as do sul, a taxa uniforme paga por es
cravo era de 4,75 oitavas por ano. Além dos escravos deviam con
tribu;r também os mulatos, os oficiais e as lojas. Mas embora o 
impôsto destas últimas fôsse arbitràriamente fixado muito alto em 
Goiás (12), o pêso do "censo e capitação" recaia sôbre os escra
vos, que significavam nove décimos do total (13). 

No pr'meiro ano foram 10,263 os escravos que pagaram ca
pitação, e seu número foi aumentando paulatinamente - com cer
tas intermitênc;as - até o fim do período em que devem ter al
cançado uns 17.000 (14). Das 60,712 oitavas, de 1736, passou
-Se a 97.427 em 1750. 

O censo e capitação deve ter rendido à Fazenda Real duran
te êstes dezesseis anos aproximadamente uns 4.500 kg. Se esta 

(11). - Meus cálculos para a produção se baseiam em certos indícios, 
não de todo conclusivos, mas que permitem certa base para esta conclusão. O 
governador de São Paulo, Conde de Sarzedas escrevia ao Superintendente de 
Goiás no momento da transição do quinto para a capitação, que se eram dez 
mil os escravos que deviam pagar o nôvo impôsto e o pagavam na taxa de 
4,75 oitavas estabelecida em Minas "não poderia deixar de ser o seu rendimento 
muito inferior ao que S. Majestade tinha das casas de fundição". Recomen
dava, portanto, que se impusesse como taxa o dôbro da cobrada em Minas. 
S. D. E. G., ms. 1129, f\. 8. Como os escravos pagantes foram 10,263 e a 
taxa média cobrada foi pouco superior à de Minas, pode inferir-se que as 60,712 
oitavas do primeiro ano da capitação representavam pouco mais da metade do 
quinto pago na Casa de Fundição de São Paulo pelos mineiros de Goiás no 
ano de 1735. Isto corresponde a uma produção bruta quintada de aproximada
mente 1875 quilos. Para ter a produção real teríamos que acrescentar o contra
bando, que nestes primeiros anos, sem um sistema fiscal adeqüado, nem fôrça 
policial ou militar alguma, foi especialmente elevado. 

Com respeito à produtividade, Eschwege afirma que era até de duas oita
vas por dia, Plut Brasiliensis, op. cit., pág. 120, embora eu acredite que se 
trata de mais uma das amplificações da lenda do ouro. 

(12). - Em Minas, a loja grande pagava 24 oitavas, a mediana, 16, a 
pequena 8, as vendas 16; em Goiás, a loja grande, 60, a mediana, 30, a pequena, 
15 as vendas 20. S. D. E. G., ms. 192, fi. 47. 

(13). - No primeiro ano, 1736, o impôsto de censo e capitação rendeu 
60,712 oitavas, delas 53,67 correspondem ão imposto pago pelos escravos, o 
resto às lojas e oficiais; em 1742 o total foi de 82.339 oitavas, delas mais de 
70.000 correspondentes aos escravos. 

(14). - Nas últimas listas da capitação consta o total do impôsto, mas 
sem especificação das quantidades diversas. Por analogia com os primeiros anos, 
podem calcular-se em 16,800 os escravos que pagaram capitação em 1750. 
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quantidade correspondesse exatamente ao quinto, teríamos que a 
produção se aproximaria das 25 tone~adas. Em realidade, a pro
dução parecer ter sido sensivelmente superior. A taxa da capita
ção fôra fixada bastante ba:xa com relação ao quinto. Comparando 
as 97.427 oitavas de 1750 com a média dos oito primeiros anos 
de quinto, depois de abolida a capitação, percebe-se que a arreca
dação aumentou em 50% (15). E para esta época a produtivida
de já tinha diminuido bastante, assim que, sem temor de errar, po
demos calcular em 100% a defasagem entre a capitação e o quinto 
para os primeiros anos. A produção global 1736-1751 pode fixar
se, portanto, bastante próxima às cinquenta toneladas. 

Estas aprox~iffiações nos oferecem uma base sólida para um 
cálculo da produtividade. Esta seria a produção de 11.000 escravos 
- média aproximada do período supondo algo mais de três quar
tas partes dedicadas à mineração - com uma produtividade de 
oitava e meia por semana. 

* 
Terceiro período, 1752-1778. No momento de abolir-se a ca

pitação e iniciar-se a volta ao sistema de casas le fundição, Goiás 
tinha alcançado o ponto mais alto da produção de ouro, mas a 
produtividade já entrava em declínio. 

A razão desta aparente contradição encontra-se em que a ex
tensão da exploração mineira compensava e excedia ainda a redu
ção da produtividade. Os últimos anos da década dos trinta foram 
ricos em novos "descobertos": São Félix (1736), Pontal e Pôrto 
Real (1738), Arraias e Cavalcante (1740), PÍ!lar (1741). Mas, 
a partir dêste momento, os descoberrtos começam a escassear. Há 
uma atividade febril de bandeiras exploradoras, mas os resultados 
são cada vez menos compensadores. Na última década da capita
ção (1741-17 51) há ainda três descobrimentos de importância: 
Carmo (1746), Santa Luzia (1746) e Cocal (1749). Desde então, 
extinguem-se quase por completo. Os governadores empenham-se 
em estimular, e, até organizar pessoalmente ,expedições de busca. 
Mas tudo em vão. A fonte vai secando-se inexoràvelmente. 

Não é pois de estranhar que embora a década dos cinquenta 
marque o ponto mais alto da produção aurífera, - ano máximo 
do quinto 1753, 169.009 oitavas -, o governador D. Marcos de 
Noronha pudesse escrever: 

"Poucos os mineiros que segura e redondamente tenham 
uma oitava por semana de jornal de cada escravo" (16). 

(15). - Em 1750 a capitação chegou a 97,427 oitavas, a media dos oito 
anos seguintes - excluindo 1752 ano de transição - foi de 142,159 oitavas. 

(16). - S. D. E. G., ms. 192, fi. 30v. 
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As previsões de D. Marcos eram sombrias no preciso momen
to em que a Capitania parecia ter alcançado a plenitude política e 
econômica: não havia novos descobertos; as buscas se demonstra
vam estéreis<; os mineiros, premidos pelas dívidas, não tinham meios 
de promovê-las quando eram uma necessidade vital; as dívidas e a 
insolvência ameaçavam submergir não só os mineiros, mas também 
os contratadores dos impostos e com êles todo o sistema tributário 
(17) . 

Nêste momento, inicia-se a decalência do ponto de vista psico
lógico: pêso angustiante das dívidas, rumores de confiscos e anún
cios de arrematações, temor sempre crescente do futuro. A deca
dência, como um fato indiscutível, tarda ainda uma geração em 
apresentar-se. A partir de 1753, depois de meia dúzia de anos de 
oscilação, o quinto começa a decair constantemente. Até 1778 se 
mantém ainda por cima das 15 arrobas; depois, sua queda torna-se 
rapidíssima, quase vertiginosa. 

Durante êstes vinte e sete anos, o quinto subiu a 2.700,536 
oitavas, quase 8. 000 quilos, o que supõe uma produção bruta le
gal de 40 toneladas. Para ter a produção real, teríamos que acres
centar o ouro não declarado do contrabando. No norte, ao menos, 
confirmando os temores e as queixas do govêrno, o contrabando 
parece ter sido uma presença sempre ativa, apesar da proibição dos 
grandes rios ( 18) . 

Se fixamos - um pouco arbitràriamente, por certo - em um 
terço o valor do contrabando, e calculamos em 12.000 o número 

(17). - lbid., fi. 41s8. 

(18). - O informe deixado por D. José de Vasconcelos a seus sucessores 
no govêrno da Capitania - 1778 - especificava sôbre o contrabando: "Não 
concluo êste artigo sem informar-vos do grave extravio que se comete na repar
tição do norte, onde não obstante a mudança dos registros e estarem nas mar
gens mais próprias a evitar êste grande malefício, nem esta providência, nem as 
freqüentes e mais apertadas ordens, tem obviado a saida aos translZressores; pois 
que. sendo menos as fábricas de minerar que ficam ao sul de S. Felix, renderam 
do quinto na real casa de fundição daquêle território o ano próximo passado de 
1777 de quinto 216 marcos, 1 onça, 6 oitavas, e 40 grãos, e as do norte só 
38 marcos, 4 onças. 3 oitavas e 50 grãos, o que atenta a extensão do terreno, 
o maior número de escravatura ocupada no exercício de minerar, manifesta
mente prova o dolo do extravio e a necessidade de empregar a maior vigilân
cia ... ". S. D. E. G. Cartas Régias 1754. Instruções que por ordem de S. 
Magestade deu o IIms. e Exmo. Sr. 
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de escravos nas minas (19), teremos que a produtividade se man
teve em tôrno de uma oitava por semana durante o períolo . 

• 
Quarto Período, 1779-1822. Em 1779 escrevia o governa

dor Luis da Cunha Menezes; 
"Vejo a dita Capitania tão decadente que tudo nela são atra

sos, execuções, penhores e bens em praça, não se ouvindo outra 
cousa mais do que lamentar-se a falta de ouro" (20). 

Era a decadência. A partir de 1778, e apesar de todos os 
esforços - e momentâneas esperanças, como as minas de Ani
cuns - a decadência da mineração se processa inexorável. Das 
quinze arrobas em 1778, o quinto cai até menos de uma em 1820. 

A diminuição constante da produção de ouro devia-se igual
mente à redução do número de escravos empregados nas minas 
e à diminuição da produtividade. São, em realidade, as duas fa
ces do mesmo fenômeno. Todo o sistema econômico das minas, 
nunca suficientemente racionalizado e sempre bastante perdulário, 
apoiava-se sôbre o cálculo de um excedente elevado. Os altíssi
mos juros cobrados pelos traficantes de escravos inflacionavam ine
vitàvelmente o sistema todo. Conseqüentemente, ao encurtar-se os 
lucros pela diminuição da produtividade, rui o sistema de vez. O mi
neiro não pode pagar os prazos; seus escravos são penhorados; ca
rece de créditos para comprar outros; diminui o número de braços, 
e a produção cai sempre mais. 

Em 1779 o quinto foi de 52.011 oitavas. Por primeira vez 
o quinto não chegava às quinze arrobas. Dez anos mais tarde, o 
quinto excedia em pouco a metade - 33.082. No fim do século, 
o quinto oscilava em tôrno das seis arrôbas. Nos doze anos seguin
tes, nova redução à metade - em 1812, 10.033 oitavas., duas ar
rôbas e meia. Outra década, e nas vésperas da Independência, o 
quinto não chegava nem a uma arroba. 

Nêste processo de empobrecimento, passa-se da atividade mi
neiradora organizada - lavras - à pura ação individual - ga
rimpo. No tempo em que Saint Hilaire e Pobl percorreram a Capi
tania - 1819 - já não encontraram senão alguns faiscadores de 
estação. 

(19). - Em 1751 eram aproximadamente 17.000 os escravos na capi
tania, descontando os dedicados à lavoura, aos diversos ofícios, e aos serviços 
domésticos, talvez não chegassem a 12.000 os dedicados efetivamente à mine
ração. Para o fim do período, o governador Luís da Cunha Menezes indicava 
a existência de uns 12.000 pretos dedicados à extração do ouro. Mas a maior 
parte deles velhos e decadentes R. 1. H. G. B., LXXXIV, pág. 146. 

(20). 
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A produtividade tinha decaído tanto, que em 1806 podia es
crever Florêncio José de Morais Cid que um trabalhador nas mi
nas produzia 31 $000 por ano, enquanto na roça chegava a 50 e 
nas plantações de cana até 72$000 (21). 

Saint Hilaire, por sua parte, anotava em 1819 que os poucos 
faiscadores negros, que encontrou em Santa Luzia, ganhavam salá
rios de 4 vintens - uns 150 réis - por dia no tempo das águas, 
mas apenas un vintem durante a sêca (22). Chegara-se, assim, ao 
nível normal do garimpo com uma média máxima de 0,4-0,5 gra
mas por d~a e uma produção-homem que não excede muito, como 
indicávamos no início, das 100 gramas no ano. 

Podemos, portanto, traçar a curva da produtividade da mine
ração do ouro em Goiás: um intenso, mas breve período de alta 
produtividade no início, com médias difíceis de fixar, superiores, 
certamente, a duas oitavas por semana. :aste período não deve 
ter excedido os dez anos para todo ° terr:itório goiano. Segue-se 
outro período de alta produtividade com perto das trezentas gra
mas anuais, com duração em tôrno dos quinze anos. ~ terceira fa
se já marca um declínio acentuado na produtividade, embora a pro
dução se mantenha alta: esta fase melancólica, que ameaça e inicia 
a decadência, consegue equi'ib:-ar-se por mais de quatro lustros nu· 
ma média de perto de duzentas gramas. Depois vem a decadência 
irremediável em que a produtividade vai caindo gradualmente até 
perto da metade. Não existe mais trabalho organizado apenas fais
cadores errantes. A mineração deixou de existir como uma ativi
dade econômica significativa. 

* 
Produtividade econômica do escravo na mineração. 

Faltam-nos dados para um cálculo preciso do rendimento eco
nômico do escavo nas minas: preços do escravos nas diversas épo
cas, gastos de alimentação, duração média de sua vida nas minas, 
custos de instalação, etc. Tentarei, contudo, uma aproximação ao 
tema, baseado nos dados que possuimos. 

Tratando de argumentar sôbre a duração da vida do escravo, 
escreve Maurício Goulart: 

"Por outro lado a limitação da fôrça de trabalho dos ca
tivos a 7 anos tornaria econômicamente ruinoso o seu emprêgo. 
A hipótese, no caso da mineração seria inibitiva: mesmo a 200 
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gramas de produção anual, média fora de propósito, nunca al
cançada, as 383 oitavas afinal extraídas mal dariam, em deter
minados períodos, para cobrir as despesas de capital e juros em
patados na aquisição da mão-de-obra" (23). 

Frontalmente se opõem a esta opinião os cálculos de Eschwege: 

"Em 1821, argumenta, o preço de um escravo sadio, de 16 a 
20 anos era no Rio de Janeiro, de 150 a 200 mil réis. .. Calculan
do-se em 28$000 a renda anual de um escravo em Minas Gerais, 
livre de tôdas as despesas, conclui-se que, no prazo de cinco a 
cinco anos e meio estará amortizado o capital empatado na com
pra. Isto se o dono não tiver a infelicidade de o perder por mor
te natural" (24). 

o problema é complexo e inclui dados de difícil avaliação. É 
certo que nem a produtividade, nem o preço dos escravos corres
pondem à argumentação de Goulart. Com respeito à produtivi
dade, já foi fixada sua evolução, na primeira parte dêste trabalho. 
O preço do escravo também atravessou grandes oscilações, e com 
os dados atuais não pode ser estabelecido para tooas as épocas. 
Creio, contudo, que para as minas se pode determinar uma corres
pondência entre o custo dos escravos e a produtividade. 

Durante o século XVII, o preço do escravo negro, embora 
em elevação, se mantém baixo com relação aos preços que alcan
ça com o descobrimento das minas. Nos inventári06 e testamen
tos de São Paulo pode seguir-se a elevação: até 1790 - antes, 
portanto, da explosão da mineração - o preço de um preto de 
Angola ou Guiné, e o preço de uma mulata não passava de 50$000. 
Em 1710 o preço tinha mais que triplicado: oscilava entre 140 e 
200$000 (25). Nesta época o preço dos escravos em Minas -
como aliás o preço de tôdas as coisas - estava tão extraordinà
riamente inflacionado, que um escravo chegava a valer 300 e mais 
oitavas . 

Há, sem embargo, que observar que êstes preços correspon
diam aos momentos iniciais de altíssima prooutividade, em que o 
rend:mento de várias oitavas por semana podia amortizar qualquer 
preço por elevado que fôsse. Na loucura gaJlopante do ouro, os 
preços seguiam seu ritmo. Ao acalmar-se a febre do ouro. com a 
sedimentação da sociedade, Os preços se foram também sedimen-

(23). - Escravidão africana no Brasil, op. cit., pág. 163. 
(24). - Pluto Brasiliensis, op. cit., 11, pág. 447. 
(25). - Parte dêste aumento deve imputar-se à desvalorização do di

nheiro, a oitava de ouro que em 1680 valia 800 réis. em 1710 já valia 1. 200. 
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tando. Podemos comparar os preços indicados por Antonil para a 
primeira década do século com a estimativa da câmara de Vila 
Rica: 

"entram anualmente - representa ao governador em 1789 
quatro mil escravos, cujo preço médio se pode avaliar em 

cem oitavas" (26). 

o preço do escravo em Minas se tinha reduzido quase em 
dois terços ao longo do século XVIII - diminu~ção que acompa
nhou o decréscimo da produtividade. 

Não pude encontrar referências sôbre o preço dos escravos 
em Goiás para os dois primeiros períodos (1726-1751), os de mais 
alta produtividade. Não é, pois, possível a comparação entre cus
tos e rendimentos do escravo para êstes anos. 

No terceiro período 1752-1778 a produtividade já tinha ca!do 
a uma oitava por escravo-semana. A primeira notícia exata sôbre 
o preço dos escravos é uma carta do governador D. João Manuel 
de Menezes: 

"Sabera V. Exa. - escreve o governador em 1760 - que 
já vieram os grandes comboios de pretos que se mandaram bus
car à Bahia e são os maiores que tem entrado nêste Goiás. cujo 
número chega pelo registro a setecentos e setenta ... Cada preto 
dos de primeira escôlha custou na Bahia a cento e vinte mil 
réis, e fêz de despesa quinze com o sustento e direitos, e cá se 
estão vendendo fiados (mas pagando juros depois de faltarem ao 
primeiro pagamento) a trezentos e setenta e quatrocentos mil 
réis. tstes comboios são muito prejudiciais a todos os cofres 
desta Capitania, que, ou por êste ou por aquêle caminho, dêles 
se valem os negociantes, e como são necessários dois ou três 
anos para se repor (se acaso se repõem) todo o ouro que dêles 
se tira, se falta a muitos pagamentos, e também pelo mesmo mo
tivo se não obriga aos contratadores a pagarem anualmente as 
rendas de seus contratos" (27). 

:E:ste depoimento do governador nos introduz num dos pontos 
mais vulneráveis da estrutura econômica das minas. O custo do 
escravo não era elevado no Brasid, mas a especulação do crédito -
verdadeira usura - o multiplicava por três nas minas. Nem era 
esta uma característica exclusiva do comércio de escravos, era an
tes uma nota distintiva do comércio em sua totalidade. Com razão 
apontava D. Rodrigo Cesar Menezes os altos juros como uma das 
causas básicas da decadência das Minas Gerais: 

(26). - R.A. P. M., IV, pág. 790. 
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"compram por 25 ou 30 o que à vista pagariam por lO" (28). 

Mais injusto que o preço era ainda o procedimento legal con
tra o devedor insolvente. O comerciante reavia o escravo, como 
parte do pagamento da dívida, mas avaliado no preço de custo, não 
no preço em que fôra comprado, e o proprietário devia pagar o 
tempo que o teve em seu poder a preço de aluguel e com todos os 
juros: assim, para cobrir tôdas estas especificações legais, não só' 
tinha que devolver o preto e perder o dinheiro já pago, senão que 
era obrigado a entregar três ou quatro - as vezes até seis ou sete 
- dos escravos próprios para completar o pagamento da dívida (29). 

Sob a pressão dêsíe sistema de pagamentos, urgidos pelos im
postos, ao diminuir a produtividade das minas, os mineiros foram 
sendo cada vez mais incapazes de responder aos compromissos as
sumidos. Escrevia em 1779 o governador D. Luís da Cunha Me
nezes: 

.. . .. pelo atrasamento em que se acham os donos das fá
bricas de minerar impossibilitados pela sua decadência de pode
rem não só pagar as grandes e avultadíssimas dívidas que estão 
devendo tanto nesta Capitania como nas mais praças do comér
cio dos Portos do Mar, mas ainda para poderem comprar novos 
pretos com que reformassem as suas mesmas fábricas, no caso 
que dêstes subissem comboios, que não sobem pela má satisfação 
que tem experimentado nos seus pagamentos os que neles co
merciam" (30). 

Cortado êsse metabolismo essencial para as minas de reno
vação constante dos escravos, não iam ficando nas lavras senão 

"pretos decadentes pelas suas idades e moléstias" (31). 

A partir dêste momento, conforme decaia a produção e a pro
dutividade nas minas, a procura de escravos e conseqüentemente 
seu preço parecem também ter caido bruscamente. Em Meia 

(28). - Exposição. sôbre o estado de decadência da Capitania de Minas 
Gerais e meios de remediá-lo. R. A. P. M., IV, pág. 317. 

(29). - Comentando êste procedimento escreve o governador Luís da 
Cunha Menezes: " ... quando o mineiro cuida que tem mais um preto para 
aumentar ou' reparar a diminuição de sua fáb.rica, se acha com a diminuição de 
5, 6 e 7 pretos e muitas vêzes mais" R. I. H. G., LXXXIV, pág. 78. Também 
na "Breve Reflexão sôbre o meio eficaz de se remediar a decadência da Capi
tania de Goiás" aparecem explicados alguns dêstes casos. R. I. H. G. , LV, 
pág. 400. Igualmente José de Sousa Azevedo Pizarro e Araujo nas Memórias 
históricas do Rio de Janeiro, IX, Rio de Janeiro, 1922, pág. 320. 

(30). - R. 1. H. G., LXXXIV, pág. 146. 
(31). - Ibid., pág. 150. 
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Ponte foram vendidos ou arrematados 50 escravos entre 1810 e 
1812; o preço médio foi 111$530, quase um terço mais barato 
que o de 1760 (32). Um indicador da decadência da mineração 
e da Capitania. Poucos anos antes, José de Morais Cid resumira 
as espectativas econômicas do trabalho: na mineração um traba
lhador rend:a jornais de 600 réis por semana, 31$000 por ano, 
enquanto na lavoura produzia 50$000 e na cana de açúcar podia 
chegar até 72$000. Esta era, sem dúvida, uma apreciação mais 
teór:ca que real, pois estava paralisado, quase por completo, o comér
cio dificilmente poderiam efetivar-se estas quantidades, com excessão 
do dinheiro da mineração. 

É por isto que o interêsse pela escravatura como investimen
to econômico se tinha reduzido tanto em Goiás. O censo de 1804 
indica que três quintos da população era constituído de livres. E 
o que é mais significativo, ao descobrir-se em 1807 as minas de 
Anicuns e ao constituir-se a Sociedade que devia explorá-las - a 
última ilusão de Goiás no ouro - junto ao trabalho escravo se 
admitia, por primeira vez, o trabalho livre assalariado. Apesar 
do que o escravo, com mediana sorte, ainda se pagava a si pró
prio num prazo relativamente curto - como indica Eschwege -
para quem tivesse capital, resultava mais cômodo e menos arrisca
do pagar um mulato ou um preto livre que trabalhasse para si, 
ou estabelecer um contrato de repartição de lucros como hoje se 
pratica nos garimpos. 

Não é fácil - nem talvez p06sÍvel - tirar conclusões firmes 
dêstes dados sôbre o rendimento econômico do trabalho escravo 
nas minas. Deveríamos conhecer wlém do preço e da produção 
do escravo - coisas ambas só determináveis, como acabo de ex
por, dentro de limites bastante elásticos - a duração da vida do 
escravo nas minas, os custos de manutenção e de instalação, os 
salários pagos a feitores e vigilantes. 

Uma coisa parece certa. A economia tôda de ouro foi sem
pre uma economia acossada pela urgência. Nada se empreendia 
com vista a um lucro remoto, os prazos eram curtos e inexoráveis. 
Grandes os perigos: epidemias, fugas dos pretos aos quilombos 
- em Goiás o quilombo era a sombra inevitável de todo arraial 
mineiro - esgolamento das jazidas. Por isso, como nas primei
ras viagens de comércio atlântico, reinava um clima econômi
co exaltado de tudo ou nada. E os financiadores desta nova em
prêsa, os grandes comerciantes, exigiam recuperarem triplicados, 
e num prazo breve, seus adiantamentos de capital. Os 
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Minha oplmao é, portanto, que o pagamento do escravo com seu 
trabalho não podia exceder em muito os prazos de compra. Como 
três anos era o tempo normal de pagamento, quatro, ()lU no má
ximo cinco, devia ser o tempo em que o comprador esperava ter 
o seu escravo pago, livre de dívidas. Esta expectativa deve ter 
funcionado em Goiás até 1765 aproximadamente (33) - com 
angústias e decepções a partir de 1750. Quando no último ter
ço do século o mecanismo de rápida reposição começou a ver-se 
frustado uma e outra vez, o sistema todo não podia mais funcio
nar. Os comerciantes se retiram para os portos, os mineiros vão 
pouco a pouco abandonando as lavras e capilarizando-se no in
rio r das fazendas. Alguns mulatcs e forros sem nada que perder, 
uns poucos escravos, que se alugam a si mesmos mediante "jor
nal" pago a seus senhores, continuam removendo com suas batéi
as o cascalho dos rios auríferos da Capitania. É tudo o que res
ta da febril atividade mineira que o ouro alimentou. 

Técnica, administração e proteção do govêrno - por meio 
de financ;amento de escravos, por exemplo, medida tantas vêzes 
sugeridas pelos governadores - poderiam ter prolongado, não sal
vado, a mineração, pois embora a produtividade fôsse pequena a 
mão-de-obra era ainda no momento mais barata. 

* 
* * 

INTERVENÇÕES. 
Do Prof. Niko Zuzek (FEl/São Bernardo e FAFIjSantos. São Paulo). 

Indaga: existe algum estudo sôbre a longevidade média do 
escravo? Pois dessa qualidade depende o estudo das condições de 
vida na quais trabalhava e a sua produtiv:dade. 

* 
Do Prof. Miguel Archângelo Nogueira dos Santos (FFCL/UCGo. 
Goiânia. Goiás). 

Afirma que a transferência de escravos do Nordeste para as 
Minas Gerais é fato conhecido; indaga se houve o mesmo fenôme
no em relação a Goiás ou se houve ainda importação indireta. 

(33). - No momento em que um "negro de primeira escôlha" custava 
300 oitavas a produção média era de pouco mais de oitava por semana, a de um 
negro jovem e vigoroso talvez possa calcular-se em oitava e meia, ou seja, 
75-80 por ano; descontando uma quarta parte para gastos de manutenção e tra
balho o prazo de pagamento ficaria em cinco anos. No comêço do século, 
quando o preço tinha já caido a pouco mais de 100$000 réis, o rendimento mé
dio parece ter estado em tôrno dos 600 réis semanais, o que dá um prazo de 
amortização de quatro anos e meios a cinco anos. Tenqo 
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• 
Do Prof. Miguel Schaff (FFCL/Jacarezinho. Paraná). 

Solicita bibliografia sôbre o assunto. 

• 
* * 

RESPOSTAS DO PROFESSOR LUIS PALACIN. 

Ao Prof. Niko Zuzek. 

Não é possível fixar com exatidão a duração média da vida 
do escravo. Pois se bem conservamos alguns testemunhos dos con
temporâneos sôbre êste ponto, êstes testemunhos são. divergentes e 
dados com uma finalidade polêmica. Um frade capuchinho - cita
do por Bo.xer - calculava em sete anos a vida média do escravo nas 
minas; a câmara de Ribeirão do Carmo, em documento de fim 
do século XVIII, elevava êste número a dez; Martinho de Men
donça que percorreu as Minas e Jevou a cabo uma cuidadosa in
vestigação, conclui a em 1734 que a vida média do escravo. se po
dia calcular em doze anos. 

A~ cifras indicadas pelos historiadores atuais, além de di
vergentes, são, em geral, meras especulações sem base sólida de 
apôio. Seriam necessários cálculos prévios sôbre o. custo do. es
cravo, produtividade de seu trabalho. nas minas, etc. - estudo.s 
ainda não. realizado.s - para se po.der intentar com certa base - em
bora muito. frágil - deduções sôbre a vida média do. escravo. 

• 
Ao. Prof. Miguel Archangêlo Nogueira dos Santos. 

As no.tícias qu~ enco.ntrou nas fontes referentes à importa
ção de escravos se referem unicamente à Bahia. Também enco.n
tro.u referências sôbre "mineiros" que de São Paulo ou Minas 
vieram para Go.iás trazendo. seus escravos. Co.m respeito ao. Nor
deste nao. encontrou nenhuma menção.. 

* 
Ao. Pro.f. Miguel Schaff. 

Como. disse no início da comunicação., não. existe b:blio.gra
fia direta sôbre ês>te assunto - pelO! 



MÃO-DE-OBRA ESCRAVA NA MINERAÇÃO E 
TRÁFICO NEGREIRO NO RIO DE JANEIRO (*). 

LUClNDA COUTINHO DE MELLO 
COELHO. 

do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro (OB). 

COMENTARIOS SOBRE ALGUNS DOCUMENTOS RELATI
VOS AO ELEMENTO SERVIL ~RICANO (SÉCULO XVIII) 
NA MINERAÇÃO E TRÁFICO NEGREIRO RIO-ÁFRICA. 

I). - Objetivando. 

O presente estudo faz parte de um plano geral de pesquisa 
visando levantar dados quantitativos e qualitativos sôbre o elemen
to servil africano, sobretudo o escravo empregado na mineração no 
século XVIII, principal esteio do progresso materiia1 fornecedor da 
mão-de-obra constante em todos os setores da vida humana e .sô
bre o tráfico entre o Rio de J anerro e Angola. 

É nosso objetivo ampliar êsse estudo, procurando atingir ou
tros setores em períodos diferentes. Para o levantamento de fon
tes e leitura de documentos tivemos a colaboração de nossa auxi
liar de pesquisa Marilda Faria Cruz que nos ajudou no levantamento 
e análise de documentos no Arquivo Público mineiro e da pesquisa
dora Regina Helena Santos. 

Nossa presente contribuição ao estudo da mão-de-obra no Bra
sll apresenta comentários sôbre aJguns documentos setecentistas na 
região das Minas Gerais e em tôrno do tráfico negreiro no Rio de 
Janeiro. 

(*). - Comunicação apresentada na 3\l 
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11). - Apresentando. 

o elemento servil foi constituido, em sua grande maIOfla, pelos 
negros africanos que foram, em muitas regiões, a mão-de-obra 
exclu~iva . 

o grande número de negros cons,tituiu, no Brasil, durante sé
culos, o maior contingente da população. 

Artur Hehl Neiva (1) encara o povoamento do Brasil no século 
XVIII como um dos estudos 

"a serem minuciosamente atendidos pelos historiadores e 
pesquisadores" . 

Por êste motivo, pesquisando a mão-de-obra africana estare
mos contribu:ndo com grande parcela para que se possa atender 
à sugestiva indicação do estudioso Artur Neiva. 

Foi, sem dúv:da, no sécU:o XVIII que 

"ficou definitivamente concretizado o domínio da terra bra
sileira provocado pelo poderoso incentivo da auri sacra !ames". 

Sem dúvida foi a descoberta do ouro no final do século XVII 
e a mineração no século XVIII que promoveram maior surto de 
povoamento e deslocaram para o interior a fronteira demográ
fica das zonas litorâneas em que permaneciam aferrados os pri
meiros povoadores. 

Asim como nos séculos XVI e XVII a atividade açucareira 
requisitou mão-de-obra abundante, assim também no século XVIII 
a mineraç;.o exigiu maior número de obreiros. 

Os primeiros povoadores haviam recorrido ao trabalho do indí
gena, no en~anto, a escravização do índio encontrou óbices, so
bre;udo por parte dos jesuítas que, por razões que aqui não vamos 
examinar, a ela se opunham, chegando a obter leis sucessivas que 
se não proib:am pelo menos dificultavam o apresamento do índio. 
Leis essas compi!adas por Perdigão M.alheiro (2) e outros, às 
quais Vivaldo Coaracy taxa de 

"confusas e às vêzes contraditorias" (3). 

(1). - Neiva (Artur Hehl), "Povoamento do Brasil no século XVIII", 
in "Revista de História", IV - nQ 10, pp. 379-386. São Paulo, 1952. 

(2). - Malheiro (Augustinho Perdigão), A Escravidão no Brasil - En
saio Histórico-Jurídico Brasileiro. Rio de Janeiro, 1866 e 1867. 

(3). - Coaracy (Vivaldo), Memórias da Cidade do Rio de Janeiro. 
Coleção 4 séculos, volume, 3. Rio de Janeiro, 1965, la. ed. 1. O., 
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No final do século XVII eram raros os índios que se encontra
vam cativos, na maior parte, empregados em serviços domésticos. 

Evidenciadas, mais uma vez, a insuficiência numérica do colo
nizador e a quase inexistência do trabalho indígena, recorreu-se ao 
tráfico de escravos africanos para suprir a demanda da mão-de-obra. 

O tráfico de africanos escravos foi atividade das mais ren
dosas e conforme assinala Percy Alvin Martin, 

"mesmo morrendo 20% dos negros, o traficante dava-se por 
satisfeito em seus lucros" (4). 

Alfredo Gomes em seu trabalho Achega,y, para o tráfico afri
cano no Brasil ... , cita a estimativa feita por Edmundo Corrêa 
Lopes (5), dando os totais de escravos nos séculos XVI até 1836, 
escravos êsses saidos pelos portos de Luanda e Benguela (ango
lenses) : 

até 1680 ................ 1.500.000 
até 1758 ................ 897.000 
até 1803 ................ 642.000 
até 1836 ................ 600.000. 

Cita também de Corrêa Lopes (6). estimativas da importação 
afr:cana para o Brasil: 

até 1700 
de 1700 a 1750 
de 1750 a 1800 
de 1800 a 1858 

Total ............. . 

1.000.000 
1.000.000 

750.000 
1.750.000 
4.500.000. 

Afonso Taunay refere-se ao debate que foi feito entre a Com
panh;a de Comércio de Pernambuco e Paraíba e as autoridades 
locais (pernambucanas), dêle colhendo os seguintes dados de im
portação (7): 

(4). - Martin (Percy Alvin), "Slavery and Abolition in Brazil" - in 
"Revista de História Hispano-Americana, vol. XIII, n9 2, maio de 1933, p. 
153 (separata na Biblioteca da Reitoria da UFRJ). 

(5). - Gomes (Alfredo), "Achegas para o tráfico africano no Brasil", 
in "Anais do IV Congresso de História Nacional. Rio de Janeiro", 1950 -
p. 58. 

(6). - Idem, ibidem., pág. 64. 
(7). - Taunay (Afonso E.), "Subsídios para a História do Tráfico 

Africano no Brasil Colonial" in "Anais do 111 Congreso de História Nacional". 
Rio de Janeiro, 1941, vol. 39, 
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no período de 1742 a 1760: 
da Costa da Mina: 16.189 escr. e 5 crias = 16.194 cabeças. 
de Angola: 38.383 escr. e 404 crias = 38.787 cabeças. 
no período de 1760 a 1777: 
da Costa da Mina: 7.852 escr. e 103 crias = 7.955 cabeças. 
de Angola: 29.954 escr. e 248 crias = 30.202 cabeças. 

Total = 93.138 cabeças. 

Para um período de 36 anos, portanto, foram importados: 
93. 138 escravos. 

Encontramos também in Subsídios. .. de Taunay, a impugna
ção feita por Mário de Barros Vasconcelos (8) aos cálculos de 
Pandiá Calógeras sôbre o número de africanos introduzidos no Bra
sil, isto é, de 54.500, anualmente, julgando-o exagerado, 

"tendo em vista as fortes perdas durante a travessia, a pe
quena arquiação dos navios", etc. 

Deve-se levar em conta, no entanto, o contrabando que era 
bem grande. 

Analisamos alguns documentos relacionados à exportação de 
escravos do Reino de Angola, entre êles o Mapa do Rendimento 
do Contracto Real da Sahida dos Escravos deste Reino, das Cabe
ças que se embarcaram para os Portos do Brazil, tanto deste Porto 
como do de Benguella e o Direito do Marfim que se embarcou nos 
anos seguintes: 1766-1768 e 1769 (9). 

Anos Navios Cabeças Crias Crias 

1766 
1767 
1768 
1769 

Total 

39 
43 
36 
32 

150 

14.242 
15.511 
12.857 
11.182 

53.792 

de de Crias 
todo meio de 

direito direito peito 

72 
13 

85 

25 
20 
22 
52 

119 

151 
107 
122 

97 

477 

Marfim 

1:449$327 
18:540$043 

815$471 
1:029$833 

5:148$674 

Direito 
Real 

126:089$877 
136: 999$843 
112:767$071 
98:535$083 

474:391$874 

Analisamos também o Mapa de escravos exportados da capita
nia de Benguela p. Brasil desde o ano de 1762 a 1799 (Anexo 1). 

(8). - Idem, ibidem., pág. 665. 
(9). - Mss. 



453 -

através do qual se verifica que sairam ao todo de Benguela em 37 
anos: (lO). 

Navios ..................... 561 
Cabeças . . . .. . .. . . . . . . . . ... 232.572. 

Encontramos alnda outro documento: Relação de Escravos 
vindos da Costa da Mina '" desde 1785 a 1790 (11) pelo qual 
se verifica que foram importados 12. 223 escravos, pagando-se 
86: 919$000 de direitos. 

Examinamos, também, em documento (12) existente no Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro e que nos indica, num pe
ríodo que vai de 1759 a 1800, uma Relação de escravos exportados 
deste Reyno e do que importarão os Direitos e Sub-idios que pela 
dita Exportação se cobrarão depois que se publicarão os Alvarás de 
11 e 25 de janeiro de 1759 (São Pau'o d'Assumpçam): 

de 1759 a 1779 - escravos 150.733 
crias de meio .. 342 
direitos reais ........... . 
subsídios .............. . 

de 1780 a 1800 - escravos ...... 346.515 
crias......... 686 
direitos ............... . 
subsídios .............. . 

1. 312: 864$800 
45:271$200 

3.017:666$600 
104:057$400 

Taunay, em seu trabalho, faz referências ao alvará de 11 e 
25 de janeiro de 1758, de que faz alusão o documento acima, que 
declarava livre e franco o comércio de Angola, estabelecendo nova 
forma de arrecadação de direitos. Observamos que Taunay dá o 
ano de 1758 para o alvará, enquanto no documento manuscrito 
acima citado (Anexo 2) encontra-se datado de 1759, o dito alvará 
(13). Note-se que, no Arquivo Nacional, encontra-se uma Carta Régia 
(14), de D. José I, ao governador do Rio de Janeiro remetendo 
exemplares do 

(lO). - Mss. da Biblioteca Nacional, Catálogo da Exposição de História 
do Brasil (1881), voI. 2, p. 2088, doc. nQ 15.153. Rio de Janeiro. 

(11). - Mss. da Bibloteca Nacional - CEHB, idem, doc. nQ 15155. 
Rio de Janeiro. 

(12). - Mss. do Instituto Hist6rico Geográfico Brasileiro. Lata nQ 106, 
c!oc. 8, p. 1/2. Rio de Janeiro. 

(13). - Taunay (AfonJo E.), Op. cit., p. 672. 
(14). - Arquivo Nacional, C6dice nQ 952, 
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"alvará de lei de onze de janeiro de mil setecentos e cincoenta 
e oito pelo qual é declarado livre e franco o comércio de Angola" 

e do alvará de lei de 25 do mesmo mês e ano em que se estabeleceu 
nova forma para arrecadação dos direitos dos escravos e do mar
fim que 

"sahirem daquelle Reyno e portos de sua dependencia desde o 
sinco de Janeiro de mil e setecentos e s~centa em diante ... " -
Lisboa, vinte e dous de Mayo de mil setecentos e sincoenta e no
ve - (Anexo 3). 

Na Relação dos Escravos '" feita em São Paulo de Assun
ção observa-se o lançamento do "direito novo" e do "nôvo impôs to" . 

Outros documentos poderiam ser apontados, porém, não pode
mos, no momento, apresentar todos, reservando-os para posterior 
trabalho. 

o Tráfico Negreiro no Rio de Janeiro. 

Os primeiros africanos teriam vindo para o Rio de Janeiro, 
antes de findar o século XVI. Valhemo-nos de informação que nos 
dá Vivaldo Coaracy (15), um dos mais eminentes estudiosos da 
história carioca, de que: 

"em 1583, Salvador Corrêa de Sá fêz uma "avença" com um 
certo João Gutierrez Valério, para trazer negros para o Rio" 

e diz que a ilha das Cobras era depósi1to de escravos. Encontrou 
documento que cita um "oleiro" na ilha, porém, êle acredita que o 
copista teria errado escrevendo "oleiro" e não ''valério'', chamando 
a atenção que na ilha não havia condições para olaria e seria óti
mo local para depósito de escravos. 

Sabemos que os negros eram resgatados na África por merca
dorias de escambo. O Brasil passou, do século XVII em d!ante a 
fornecer mercadoria de troca assim como açúcar, aguardente, fa
rinha de mandioca e fumo (16). Era muito pequena a produção 
de fumo no Rio de Janeiro e os negociantes compravam fumo na 
Bahia, para levar para a África onde era muito apreciado. 

A produção de aguardente e de farinha de mandioca, bem co
mo do açúcar, intens,ificaram-se na capitania fluminense e nas ca
pitanias vizinhas para atender ao tráfico negreiro. 

(15). - Coaracy (Vivaldo),Op. cit., p. 353. 
(16). - Vianna (Hélio), História do Brasil, vol. I, p. 254 - 5a. ed. 

São 
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:este foi intensificado no séoulo XVIII por causa da minera
ção, afluindo em sua maior parte para o Rio de Janeiro e pro
porcionando a supremacia d~ste pôrto. 

Várias foram as determinantes dêsse desenvolvimento. Uma 
delas a Ordem Régia, de 7 de fevereiro de 1701, que proibia a 
comunicação e abastecimen'O das minas gerais pelos sertões de Per
nambuco e da Bahia. 

É o que se pode observar da carta dirigida a D. Fernando 
Mascarenhas de Lencastro, governador de Pernambuco, pelo rei 
(17) : 

Por convir a meu serviço, fui servido resolver que essa 
Capitania se não communique pelos certões com as Minas de Sam 
Paulo, nem das ditas minas se possão ir buscar Gados, ou outros 
mantimentos a essa sobredita Capitania de Pernambuco, nem tam
bem d'ella trazerem-se as minas. Encarregando ao Provedor, e 
administradores das ditas minas examinem se entrão n'ellas algu-
mas cousas vindas pelo Certão d'essa Capitania ............. . 
. . . . . . .. Escripta em Lisboa a 7 de Fevereyro de 1701 - Rey. 

Referências a esta proibição também se pode ver pela carta 
de D. Alvaro da Silveira de Albuquerque ao Rei a 15 de setembro 
de 1702 (18): 

"Senhor .... he prejudicial a seu real serv. o q pela d. ta 
Capitania se comunique semelhante passage, porq. to he abrir ca
minho p. a por ella se descaminhem os quintos de Vmag. e e por 
se lhes não poder estrouvar e tambem porq se acha prohibido 
por especial ordem de Vmag. de 7 de Fevereyro de 1701 q as 
Capitanias da Bahia e Pernambuco se não communicasse p . los 
sertões com as minas de S. Pau\lo, nem de\las se possão buscar 
gados ou outros mantim. tos ordenando ao provedor e adminis
tradores de\las examine se entrão alguas cousas das d. as Capi
tanias p. a as d. as minas, .... E tambem escrevo ao Guarda mor 
e officiaes das Minas q contoda a vigilancia fação preza nos gados 
e mais faz. as q forem de\las e tudo o mais q for achado não 
sendo encaminhadas desta praça fazendo autos de reprezalia pren
dendo todos aquelles q as levarem" .... 

(17). - Anais da Biblioteca Nacional - nl' XXVIII, p. 200 
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No ano seguinte já era permitida a entrada do gado vacum 
para atender às necessidades de subsistência nas Gerais. Em carta 
do governador do Rio de Janeiro, datada de 13 de março de 1703 
( 19) ao Mestre de Campo Domingos da Silva Bueno, das minas 
gerais, verifica-se a isenção feita aos mercadores de gado, permi
tindo a entrada do rebanho bovino. 

"Bem pr.e he a Vm.e o aperto com q Smag.e q D.os g.e 
manda prohibir senão communiquem as capitanias da B. a e 
Pernambuco com as Minas p .Ios Sertões recomendandome á mim 
a promptissima exe.ção da Real ordem de 7 de Fevr.o de 1701 e 
q ordene ao Prov. or e administradores das minas examinem se 
nellas entrão alguas couzas das d. as Capitanias e porq não são 
bastantes todas as dilig. as q se fazem ...... e pois he tambem 
executar a ordem de Smag. e q não admita nisto o menor descuido 
p. a na p. ra ocazião fazerlhe prez. te obem q Vm. e observe, do q 
espero avizo; mas a prohibição da ordem de Smag. não se estende 
com o gado vacum, porq este pode entrar". 

A proibição de se. comunicarem com as minas foi derrocada 
pela carta régia de 27 de fevereiro de 1711 (20), dirigida ao g0-
vernador do Rio de Janeiro, conforme se pode observar na repro
dução anexada ao final do presente trabal!ho (Anexo 4): 

Tomava livre todo o comércio inclusive de negros cujo nú
mero tenha sido limitado a 200 cabeças (21). Obrigava, porém, 
a que fôssem substituidos os negros, nas lavouras, que por ven
tura tivessem que ser vendidos para as minas. Fixava a taxa de 
6$000 à safda, dos negros de Angola e de 3$000 à saida da Costa 
da Mina 

"por serem êstes mais inferiores e de menos serviço que os 
de Angola". 

Outro fator, a abertura" por Garcia Rodrigues Paes, do "ca
minho novo" ligando o Rio de Janeiro às l\t~nas Gerais e que en
curtava de muitos dias o percurso feito pelo caminho velho a que 
se chamava de "caminho geral do sertão" (22). 

(19). - Arquivo Nacional - Idem, p. 103-105. 
(20). - Arquivo Nacional - C6dice 952, vol. 18, p. 73 - "Cartas 

Régias Provisões, Alvarás, Avisos". 
(21). - Biblioteca Nacional - Documentos Hist6ricos - vol. LXXX, 

p. 68-70 "Livro lQ do Regimento 1684-1725" - Rio de Janeiro, s/do 
(22). - Anais da Biblioteca Nacional - vol. LVII, p. 460 - An6nimo 

- "Informações sôbre as minas do Brasil" 
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Havia dificuldade para Os moradores do Rio de Janeiro atin
girem as Gerais porque eram obrigados a, por mar, chegar a Paratí 
e dês te, passando a serra do CU!lha, chegar a Guaratinguetá e daí 
para as Gerais (23). 

Para melhorar a comunicação do Rio de Janeiro com as Mi
nas, pediu Artur de Sá e Menezes licença para abertura de um 
nôvo cam~nho, pela carta de 24 de maio de 1698 (24): 

"S. or . . . . . . .. pareceume precizo facillitar aquelle caminho 
de sorte q convidasse a facilidade delle aos moradores de todas as 
villas, e aos do Rio de Janeyro â hirem minerar, e poderem ser 
os mineiros mais providos de mantim. tos, o q tudo redundará em 
grande utilid. e da fazenda de V. Mag. de, o q me obrigou a fazer 
dilligencia em São Paulo por pessoa q abrisse o caminho do Ryo 
de J anr . o p. a as d. as minas, e tendosseme offerecido p. a esta 
diligencia Amador Bueno erão tão grandes os interesses q me pedia, 
q o escuzei da sobred. a dilligencia. Sabido este negocio por Gar
cia Rodrigues Paes o descobridor das chamadas Esmeraldas se 
me veyo offerecer com todo o zello, e dezenteresse p. a fazer 
este, ........ porq por este donde agora vão aos Cathaguazes se 
porá do Rio de Janeyro mais de tres mezes, de São Paulo e sin
coenta dias, e pello caminho q se intenta abrir conceguindoçe se 
porão pouco mais de quinze dias: agora seguesse a utilidade dos 
Campos Gerais ........ Rio de Janeyro 24 de Mayo de 1698". 

A 22 de outubro de 1698 (25) respondia o Rei consentindo 
na abertura dêsse caminho 

"de que se podem seguir tantas conveniências a meu serviço e 
a meus vassalos de se abrir êste caminho". 

Estando terminado em 1704/1705 por êle passou a ser feito 
o abastecimento das minas gerais, pois se empregavam menos dias, 

"pouco mais de quinze dias". 

o rote:ro do "caminho nôvo" é minuciosamente citado por 
João Pandia iCalógeras e encontrado também na obra de Alvaro 
de Salles Oliveira. Não é propriamente interêsse do presente trabalho 
analizá-Io, tão somente dar referências por ter sido um dos fa
tôres que muito contribuiram para o maior incremento portuário 

(23). - Vianna (Hélio), Op. cit., p. 291-292. 
(24). - Arquivo Nacional - Códice 77, vol. 6, p. 142-144. "Cartas do 

governador Artur de Sá e Menezes". 
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da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, durante o século 
XVIII (26). 

Indicamos ainda a ordem régia que obrigava aos Mestres dos 
navios que se dirigiam aos portos da "Repartição Sul" de entra
rem primeiro no Rio de Janeiro, para pagar os direitos e muni
rem-se de documento hábil para poder entrar no pôrto a que se 
destinavam. 

É o que se pode observar da carta enviada pelo governador 
D . Alvaro da Silveira de Albuquerque ao Mestre de Campo 
Jorge Soares de Macedo, a 26 de outubro de 1702 (27): 

"Por carta de 12 de setembro ordenei a VM.e mandasse lan
çar hu bando p.a q nenhum navio ou qualquer embarcação que 
fosse p. a essa praça de Santos desse entrada sem pr. o avir dar 
a esta do Rio de J an . ro para nella pagar os direitos q dever a 
Smag. e q D. s g. e em comprimento da sua ordem de 25 de 
Fevr.o deste anno em que assim o prohibe, e p.a qualquer porto 
das Capitanias do Sul" ....... . 

Observando-se o incremento da mineração verifica-se como 
conseqüência o desenvolvimento da cidade e do pôrto do Rio de 
Janeiro. O comércio caracteriza desde logo a vida da cidade. 
Desenvolve-se, sobretudo, em função do abastecimento das Gerais, 
não só em gêneros (carregações) como em mão-de-obra escrava 
africana. 

José Honório Rodrigues (28) salienta a importância do trá
fico negrej['Q do Rio de Janeiro com An[flla e outras regiões 
africanas 

- "de tal sorte que se torna mais intenso do que o de 
Portugal" . 

A demanda crescente de mão-de-obra na mineração fêz com 
que os negociantes do Rio de Janeiro se interessassem vivamente 
nêsse coméwio, por demais lucrativo, comprando escravos aos ne
greiros e revendendo-os nas gerais. 

(26). - Oliveira (Álvaro de Sales), Moedas do Brasil, vol. I, p. 51-57 
- São Paulo, 1944 - Calógeras (João Pandiá) , As Minas do Brasil e sua 
Legislação, vol. I, p. 72-74 - Rio de Janeiro. 1904. 

(27). - Arquivo Nacional - Códice 77, vol. 13, p. 60 



- 459 

Por algum tempo (de 1701 a 1711) a Metrópole ficou preo
cupada com o afluxo de escravos para minas e consequentemente 
abandôno da lavoura. Nesta já se faziam sentir os danos causados 
pelo desvio da mão-de-obra. 

Visando evitar maiores males ordenou o Rei, pelo Alvará de 
12 de janeiro de 1701 (29), que pela Junta de Cacheu e índias 
se dariam providências no sentido de se limitar a 200 o número de 
escravos que poderiam ser, anualmente, enviados para as minas. 

. .. "Hei por bem que todos os negros de Angola que forem 
à capitania do Rio de Janeiro se tirem nela cada ano duzentos ne
gros para os paulistas os quais lhes hão de vender pelo mesmo 
preço por que se venderem os da terra, fazendo-se a vendo: .... 
e arrecadação com declaração dos nomes dos escravos que fica
rem no Rio de Janeiro e dos que nela se houver não se poderá 
vender algum aos paulistas e o mesmo se praticará nos de seu 
reconcavo" .... 

Diante das reclamações, D. Alvaro da Silveira de Albuquer
que escreveu ao Rei, a 2/8/1702 (30), dando conta de que 

. .. "os paulistas pediam mais negros sem o que haveria de 
paralisar-se o trabalho das minas e conseqüentemente haveria di
minuição dos reais quintos e que êles estranhavam de se impedir 
a venda dos negros a quem os queriam comprar" ... Dá o parecer 
de que '" "a vista das conseqüências se devia separar, dos navios 
que viessem de Angola e mais partes, vinte por cento dos negros 
para repartir com os moradores para suas lavouras e os mais dei
xá-los vender livremente para as minas" ... 

o Rei, no entanto, mantém a proibição e vemos referências 
na carta de D. Rodrigo da Costa, governador do Rio de Janeiro, 
5 de janeiro de 1703 (31 ), na qua:l noticia que 

"um patacho que de Santos foi fazer negócio na Costa da 
Minas levava ouro em p6 para compra de escravos". 

Verifica-ise, pois, que os paulistas faziam o contrabando do 
comércio negreiro e prova-se que o ouro era desviado para a 
compra de negros que eram reclamados no traba1ho da mineração. 

(29). - Biblioteca Nacional - Documentos Históricos, v. LXXX, p. 
68-70 - Rio de Janeiro, sd. 

(30). - Arquivo Nacional - Códice 77, vol. 13 - p. 190-193. - Rio 
de Janeiro. 

(31). - Biblioteca Nacional - Documentos Históricos, vol. XI, p. 307-
-310 - "Correspondência dos Governadores Gerais, 1675-1709". Rio de Ja
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Somente em 1711 o Rei levantou a proibição, não só sôbre 

"o não poderem-se os moradores das capitanias comunicar pe
los sertões", 

como de se limitar o número de escravos nas mimas, pelo que se 
pode observar na carta régia de 2 7 de fevereiro de 1 711, já citada 
(Anexo 4). 

A partir de então cresceu o número de escravos africanos en
trados nas Gerais. O Rio de Janeiro mantém o tráfico diretamente 
com a África e indiretamente com as capitanias de Pernambuco e 
Bahia, tomando-se 

"escoadouro natural das minas e seu maior mercado abas
tecedor" . 

Sôbre êsse assunto nos fornece Mafalda Zemella interessantes 
informações em seu trabalho O Abastecimento das Gerais, no sé
culo XVIII (32). 

Taunay analisou um códice do sé<mlo XVIII organizado pelo 
ouvidor Caetano da Costa Matoso sôbre o povoamento das Gerais, 
nos primeiros anos dêsse século (33). 

O códice nos dá o censo de escravos empregados na minera
ção, examinando um período de 15 anos, de grande produtividade 
mineira, entre 1735 e 1749, censo que se fazia semestralmente, 
focalizando 5 comarcas: Vila Rica, Mariana, Sabará, Rio das 
Mortes, Sêrro Frio. 

São bem expressivos os dados fornecidos por Costa Matoso, 
reproduzidos por Taunay e que aqui transcrevemos. 

Comarcas: Villa-Rica Mariana Sabará 
Anos Escravos-Forros Escravos-Forros Escravos-Forros 

1735 ....... . 20.863 316 26.892 176 24.284 576 
1736 ........ 21.031 579 26.290 269 24.015 701 
1737 ........ 21.288 234 26.706 168 25.954 672 
1738 ........ 20.985 215 26.482 190 28.888 491 
1739 ........ 20.960 199 23.606 203 22.602 275 
1740 o •••• • •• 20.916 187 26.106 234 22.259 227 
1741 o ••••••• 21.311 176 25.399 237 22.432 227 
1742 ........ 21.526 333 25.258 252 22.306 215 

(32). - Zemella (Mafalda P.), O Abastecimento das Gerais, no século 
XVIII, p. 47. São Paulo, 1950. 

(33). - Taunay (Afonso E.), Op. 
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1743 ........ 21.704 237 25.157 257 22.444 .218 
1744 ........ 20.945 245 24.108 250 21.206 228 
1745 ........ 20.102 238 23.295 216 20.247 244 
1746 o ••••••• 19.758 230 22.778 234 20.598 267 
1747 ........ 18.217 214 21.708 247 21.006 288 
1748 o ••••••• 19.163 207 21.061 234 20.461 258 
1749 ........ 18.516 185 20.281 237 20.828 282 

Comarcas: Rio das Mortes Serro Frio 
Anos Escravos-Forros Escravos-Forros 

1735 ........................... 14.400 144 10.102 208 
In€' ........................... 14.550 340 8.158 254 
1737 ........................... 14.899 141 8.374 136 
1738 ........................... 15.319 138 8.182 108 
ií39 ........................... 15.231 125 8.241 108 
1740 ........................... 15.301 149 8.114 91 
1741 ........................... 14.315 119 8.261 91 
1742 ........................... 15.336 111 8.129 71 
1743 ........................... 15.360 419 7.761 48 
1744 ........................... 14.492 115 6.967 52 
1745 ........................... 14.415 110 6.939 65 
1746 ........................... 13.781 114 6.952 50 
1747 •• 0.0 ••••••••••••••••••••••• 13.568 122 6.956 57 
1748 ........................... 13 .550 115 6.996 68 
1749 ............................ 13.713 104 6.977 61 

Calógeras (34) avaliou em 4.000 a média de escravos entra
dos anualmente nas ~nas Gerais. Em sua obra também ass,inala 
que 

"o preço das "peças" tornava-se cada vez maior, à medida 
que cresciam as exigências da mão-de-obra na mineração. Disto se 
aproveitavam os negociantes de escravos para impor preços muito 
acima da avaliação". 

"As levas de africanos chegados ao pôrto eram objeto de 
atravessamento no Rio de Janeiro por parte de conluios de nego
ciantes que depois da compra da mercadoria humana impunham 
o preço da revenda" (35). 

O preço dos escravos subiu, no princípio do século XVIII, de 
20$000 para 40$000 e 100$000 e a mais de 200$000, dos meiados 
ao fim do século. 

(34). - Calógeras (I. Pandiá), Op. 
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Os direitos também aumentaram. Quando antes eram de 
4$000, passaram a 8$700, contribuindo para a especulação em 
tôrno do prêço do escravo. 

Apresentaremos, a seguir, como contribuição ao estudo da mão 
de obra na região mineira, alguns códdces manuscritos do Arquivo 
Público Mineill"O, analisando a quantidade de escravos, sua origem 
e idade, sua avaliação, e valor da capitação, em alguns decênios 
do século XVIII. 

* 
* * 

ESTUDO DE CÚDICES SETECENTISTAS. 

Da análise de diversos documentos manuscritos do Arquivo 
Público Mineiro, entre os quais o do Regimento,dos Provedores 
(36) ressalta a tão conhecida e constante preocupação régia da 
cobrança dos direitos sôbre os diversos rendimentos da capitania 
das minas, sobretudo o "quinto" dos metais. A cobrança do "quin
to" variava de forma - não cabendo aqui analisá~la - assim por 
exemplo, a cobrança per capita ou "capitação" sôbre cada escravo 
empregado na mineração. 

Aos provedores ped~a o rei que observassem rigorosamente a 
fiscalização dos "quintos reais" e para melhor arrecadar, obrigava 
à execução de listas de escravos, como se vê citado no artigo 2Q do 
Regimento. (Anexo 5). O Rei exigia relação dos escravos do dis
trito, nome do proprietário, nome do escravo, origem, idade e tudo 
debaixo de "juramento sôbre os Santos Evangelhos". Dever-se-ia dar 
baixa nos que morressem ou fugissem ou que se mudassem. Nos 
artigos 3Q e 4. 0 estavam incluídas as penalidades a serem impostas 
aos sonegadores. O artigo 5Q tratava dos negociantes que entravam 
nas minas com negros e da obrigação de declará-los e pagar direitos 
nos "registros" das passagens (36a). O artigo 7Q tratava de escra
vos incapacitados para o trabalho ou de pouca idade e os que ser
viam 

"de porta a dentro dos quais se fará exceçJo de assento, mas 
que disto tomem cuidado os Provedores para que os moradores 
não tomem como pretexto para deixar de indicar os negros que 
trabalham nas minas". 

(36). - Arquivo Público Mineiro. Colonial, Códice nQ 2, p. 106-108. 
Regimentos - Cartas Régiús - Ordens. Belo Horizonte. 

(36a.). - Ler, a respeito, o trabalho de Myriam Ellis, Contribuição ao 
Estudo do Abastecimento das Areas Mineradoras do Brasil no século XVIII. 
MEC. Caderno de Cultura nQ 
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Minuciosas instruções sôbre a "capitação" foram enviadas co
mo se pode observar pelo exame dos vários "Regimentos da Capi
tação", encontradas no mesmo códice (37). 

A fiscalização foi grande para evitar fraudes e para que fôs
sem resguardados os direitos reais. Dependia do número de escra
vos, a maior ou menor arrecadação dos quintos e o rei recompen
sava os que denunciassem a sonegação. Os negros seriam vendidos 
e o dinheiro divid;do entre o denunciante e os oficiais da Câmara. 

:E:sse incentivo real proporcionou mais uma facilidade para a 
maior arrecadação e para aumentar o rigor dos feitores que exi
giam maior esfôrço do escravo e obter melhores resultados na mi
neração. 

Competia aos provedores organizar as "listas" dos escravos. 
Tivemos ocasião de examinar vários códices no Arquivo Público 
Mineiro, cuja pesquisa está sendo feita e ocupará longos meses de 
trabalho, pois, são numerosos e minuciosos e no curto tempo que 
nos foi concedido só conseguimos examinar alguns. 

Os códices variam de temário: uns são completos, dando no
me do dono, do escravo, idade, valor, arrecadação, alguns incluem 
a procedência e características (marcas) do escravo e seu valor de 
compra; alguns apenas dão a quantidade de escravos e oultros só o 
"rol" de escravos (38) êste último surge como apêndice em livros de 
"lançamento dos quintos". 

Através d'Ü levantamento geral dêsses códices e da análise das 
listas, róis, matrículas, lançamentos, poder-se-á chegar a resultados 
positivos tanto em quantidade como em quaHdade de escravos afri
canos empregados no trabalho das Minas Gerais. 

É evidente que não será rigorosamente perfeito porque não 
podemos esquecer que o contrab~ndo e a fraude destroem qualquer 
pretensão de um resultado absolutamente exato. Queremos, no en
tanto, chegar à maior aproximação da verdade. 

O estudo dos códices, em questão, nos forneceu dados inte
ressantes os quais temos oportunidade de apresentar, embora não 
como término do trabalho a que nos propusemos, mas como uma 
visão do que consta e do que poderá resultar. 

(37). - Idem, ibidem - p. 132. 
(38). - Arquivo Público Mineiro - Códice n\> 6 - Delegacia Fiscal -

"Lançamento do Quinto do Ouro" - "Rol de Escravos", 
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Com êsses dados poderemos objetivar o estudo de: 

a). - grupos étnicos de maior incidência; 
b). - idade e sexo de maior freqüência; 
c). - valorização do escravo; 
d). - cobrança da capitação. 

Apresentaremos a seguir o comentário dos códices setecentistas, 
do Arquivo Público Mineiro, que logramos oompulsar. 

* 
* * 

I) . - ESTUDO DA CAPIT AÇÃO EM ÁREAS SUBORDINADAS 
À CÁMARA DE SÃO JOÃO D'EL-REY ENTRE 1715 e 1720 

(CÚDICE N. 12). 

A fase abrangida pelo códice n. 12 refere-se ao período áureo 
e crescente da mineração nas Gerais (39). 

Inclui 17 freguesias subordinadas á jurisdicção da Vila de São 
João d'EI-Rey. 

Como se sabe a cobrança dos Quintos Reais estava sujeita a 
rigorosa fiscalização competindo promovê-la os Provedores Reais. 
Cada Comarca ficava obrigada ao recolhimento de determinado nú
mero de arrôbas de ouro relamvas ao direito que o Rei se reservava 
sôbre a exploração dos metais e pedras preciosas. Essa responsabili
dade repartia-se entre as freguesias sujeitas à Comarca, estipulan
do-se o que cada uma deveria arrecadar. 

A princípio a estimativa era feita sôbre a "batéia", porém, cedo 
recaiu sôbre o número de escravos empregados na mineração. 

Para melhor contrôle as Câmaras organizavam os livros chama
dos de "matrícula dos escravos" nos quais eram declarados o nome, 
a idade, a origem dos mesmos e os livros chamadcs de "Lançamento 
e Cobrança dos Quintos". Nestes últimos vinham declarados o no
me do minerante, o número de escravos que possuia bem como a quan
tia arrecadada. A cobrança era feita à razão de 4 oitavas e 1/4por 
cabeça de escravos (capitação). 

D~ste último tipo é o códice que ora e!!itudamos. Encontra-se 
nêle referendadOlS todos os moradores, principalmente OIS da Vila 
(São João d'EI-Rei) e, a seguir, os de cada freguesia. 

(39). - Idem - C6dice nQ 12 - D. F., 1715-1720 - "Lançamento 
dos Dízimos de S. João d'EI-Rei". 
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Na primeira fôlha dêste livro de Lançamento dos Dízimos de 
São loão d'EI-Rei (dos quintos reais) consta que foi êle aberto: 

"Aos oito dias do mes de fevereiro deste presente anno de 
mil setecentos e dezasseis nesta Villa de Sam João d'EI-Rey em 
Casas d~ Camara onde se ajuntarão os Officiais della o Juiz Bar
nabé ... Rib.ro (Ribeiro) o Juiz Ambrozio Cald.ra (Caldeira) 
Brantes, os Vereadores, o Sargento mor José M.a ... da Costa da 
Silva e o Procurador Simão Roiz (Rodrigues) Reis e acordarão 
o seguinte: 

. .. se faz tempo de dar principio ao lançan. to e Repartição 
das quatro arrobas de ouro ... na forma ajustada na Prov. Geral 
do prim. o de Fev. ro do anno passado se distribuirão a esta Co
marca pellos Quintos que deve pagar a Sua Mag. te neste anno 
que deve principiar a sinco de Junho passado, dia em que se 
suspendeo o Registo como consta da certidão nos Termos feitos 
na d.a ... a FoI. 80 do Livro dos Quintos desta Camara, a qual 
se encarregou da diligencia de Repartir e Cobrar os d. os Quintos ... 

Feita a abertura do livro procedia-se ao lançamento dos mora
dores, observando-se que o escrivão tomava o cuidado de assentar 
o nome do morador, o número de escravos que possuia e de quan
to importava a arrecadação, de referendar na margem esquerda o 
número e total de escravos e na margem direita o número e total 
das oitavas. 

Facilitava, portanto, o levantamento quantitativo tanto de es
cravos como de oitavas arrecadadas. Ao final do lançamento de 
cada frep:ues;a dava os totais e d.O final do ano escreVIa o Sumário 
de todo o lançamento. 

Transcrevemos ~stes sumários e no final acrescentamos a rc 
produção de uma das fôlhas do có<fce (Anexo 6): 

Sumário do F! Lançamento - 1715 a 1716 
Escravos 

Villa (São João d'EI-Rey) ... . 
Brumado ................... . 
Rio Abaixo ................. . 
Rio Acima .................. . 
Rio das Mortes Pequeno ..... . 
Caminho Velho .............. . 
Buturuna ................... . 
Hibitipoca .................. . 
Giruoca .................... . 
Arraial Velho ............... . 

908 
101 
102 
115 
145 
146 
161 
73 
29 

374 

Oitavas (8s) 

3.859 
429 1/4 
433 1/2 
488 3/4 
616 1/4 
620 1/2 
684 1/4 
310 
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Ponta do Morro ............. . 
Lagoa Dourada .............. . 
Caminho do Campo ......... . 
Itaberava .................. . 
Caminho Novo .............. . 

Total 

203 862 3/4 
194 824 1/2 
272 1.156 
171 726 3/4 
113 480 1/4 
231 981 3/4 
439 1.865 3/4 

3.777 16.052 1/4 

Note-se o número muito maior de escravos na vila de São 
João d'EI-Rei, num total de 908 '"peças", número bem superior ao 
das freguesias. 

Segue-se o grande número de escravos do Caminho Nôvo com 
439 escravos e logo abaixo o do Arraial Velho com 374. As de
mais freguesias apresentam totais variáveis de 100 a 200, de 10 a 
100 escravos. 

Na verdade a vila de São João era a cabeça da comarca e um 
dos mais famosos centros de mineração do rio das Mortes, naquela 
época, fundada por Tomé Portes d'EI-Rey, evidenciando-se contaI 
com maior população. O códice indica 125 moradores possuidore~ 
de escravos, sendo que, apenas 6 possuiam mais de 15 escravos: 
tenente Miguel de Azedias com 25; alferes João Francisco Pedros(, 
com 38; Domingos Ferreira com 24; Pedro da S. Álvares com 18; 
Luís Brás com 19; capitão Tomás Rodrigues com 45. Note-se que 
a maior parte declara menos de 10 escravos. 

Depois do 1 Q Sumário vem um relatório da arrecadação do 
quionto (40) no qual se declara que, além da cobrança ter sido fei
ta por cabeça, houve necessidade de arrolar bens para a cobrança 
de d:reitos a fim de completar as arrôbas (4 arrôbas) que cada 
comarca tInha obrigação de contribuir. Para esta complementação 
eram também cobrados dízimos sôbre os escravos empregados em ou
tros misteres, sôbre as fábricas ou moendas, sôbre as lojas. 

Consta no relatório que da importância arrecadada com as "car
regações" e gados, a saber 

"I .170 oitavas tiraram-se 332 oitavas que faltavam para com
pletar as quatro arrôbas de ouro que se devia pagar a S. Ma.de". 

A arrecadação tinha sido de 16.052 1/4 oitavas e a comple
mentação somara 16.384 1/4 oitavas. Sobravam (sobejão) 830 
oitavas de ouro que ficariam reservadas para suprir futuras falhas. 

(40). 
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No segundo lançamento, de 1716 a 1717 observam-se dados 
bem diferentes, indicadbres da mobilidade demográfica explicada, 
talvez, pelo esgotamento progressivo das jazidas auríferas, pela fuga, 
morte ou venda de escravos ou por mudança. 

Sumário do 29 Lançamento - 1716 a 1719. 
Lugar 

Villa (S. João d'El-Rey) ..... . 
Brumado ................... . 
Rio Acima .................. . 
Rio Pequeno ................ . 
Caminho Velho .............. . 
Rio Abaixo ................. . 
Corrego ................... . 
Bichinho ................... . 
Ponte do Morro e Prados ..... . 
Lagoa Dourada e Congonhas .. . 
Itaberava e Norvega ......... . 
Caminho do Campo ......... . 
Caminho Novo .............. . 
Arraial Velho ............... . 

Total 

Escravos 

626 
167 
171 
157 
134 
93 

149 
283 
350 
100 
411 

86 
379 
310 

3.416 

Oitavas 

2.161 1/2 
459 1/4 
470 1/4 
431 3/4 
588 1/2 
255 3/4 
439 3/4 
778 1/4 

1.022 
315 

1.210 
316 1/2 

1.312 1/4 
1.102 1/2 

10.866 1/4 

Observa-se que a Vila apresenta número bem menor, numa 
diferença de 282 escravos, do que no 1 Q lançamento, porém, ainda 
está à frente com 626. Em segundo lugar aparece Itaberava e Nor
vega com 411 - tendo baixado de número o Caminho Novo e o 
Arraial Velho. 

De 1719 a 1720, em diante "a administração dos lançamentos 
passa dos provedores para as Câmaras destas minas, por nova re
solução do seu governador o Conde de Assumar (a Sumar) e t0-
mada em Junta Geral que se estabeleceu em Vila Rica". 

"Sairão os escravos a oitava e meia (1 1/2) de ouro cada 
um e as lojas a seis oitavas". 

o Sumário de 1719 a 1720 apresenta apenas 
Lugar 

Villa 
Brumado até passagem do PÔr-
to Real .................. . 
Rio das Mortes G.de acima do 
Pôrto 
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Rio abaixo .............. . 
Caminho Velho .......... . 
Bichinho ................ . 
Hibitipoca .............. . 
Caminho Novo ........... . 

141 
211 

91 
63 

124 

222 1/2 
316 1/2 
136 1/2 
94 1/2 

186 

o lançamento foi reduzido à metade do que foi relacionado em 
1716·1717. Como passou para Vila Rica e corresponde à época 
da criaç.o da~ Casas de Fundição é exp:icável que o lançamento 
tenha sido falho. 

Tomandc.-~e em con~a os sumários 1 e 2, mais completos, con
c'uimos que de 1716 a 1719 foram lançadas 26.918 112 oitavas 
de u"o e uma méd'a de 3.500 escravos. 

Notamos também que, em muitos casos, há referências ao tra
balho de escravos em misteres que não o da mineração . 

• 
* • 

li. - ESTUDO DA QUANTIDADE E PROCEDBNCIA NO 
"LANÇAMENTO DA VILA DO CARMO - 1718 A 1720" -
CODICE NQ 33 DISTRITOS DE BENTO RODRIGUES E DO 

GAMA. 

O códice 33 (41) do "Lançamento dos Quintos da Vila do 
Carmo" nos permite referendar não só a quantidade de escravos, 
como obter uma estimativa, parcial é certa, dos diferen'es grupos 
africanos a que pertenciam os escravos dos distritos de Bento Rodri
gues e do Gama (42). 

Damos a seguir as quantidades apuradas quanto à procedência: 

angola .............. 90 
mina ............... 384 
benguela ............ l1S 
Cabo Verde .......... 23 
Nagô ............... 3 
Congo .............. S3 
loanda ............... 11 
ganguela ............ 3 
carijó ..............• 3 
monjolõ ............. 25 
Zamba ............. . 

massangano "." 
Cobú .............. . 
Sem nação .......... . 
Moçambique ....... . 
Xarã 
oheme ............. , 
calari ............. .. 
rebolo ............. . 
São Tomé . , ........ , . 
gavante ..... , ...... . 

2 
8 

28 
8 

17 

11 
3 
4 

'''u'a!:7,< 2; crioulos 10; mulheres 9, total: 815 escravos. 

(41). - Idem - Códice nl;> 33 - D. F., 1718-1720, "Lançamento do 
Quinto na Vila do Carmo" (distritos de Bento Rodrigues e do Gama).-

(42). - Idem., ibidem - p. 
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Como era ordem régia declarar o número de escravos em ser
viço também era ordem régia "abater" (dar baixa àqueles que 
morressem ou que fugissem ou em caso de mudança e venda, para 
que fôsse melhor controlada a arrecadação per capita. 

O códice traz no verso da lauda o assentamento, bem como o 
juramento dos declarantes, e na lauda de rosto as anotações de: 
morte, fuga, venda mudança ou de acréscimo por compra posterior. 

Apuramos as seguintes baixas: 

angola ............. . 
mina .............. . 
banguela ........... . 
loanda ............. . 
massangano ......... . 
congo 
calari .............. . 
total de 185 ba;,eas 

22 
79 
38 
1 
5 
5 
1 

congo ............. . 
monjolo ............ . 
ganguela ........... . 
cabo verde .......... . 
cobu ................ . 
xarã ............... . 
crioulo .............. . 

11 
10 

1 
] 

3 
3 
3 

Concluimos que os negros de nação mina eram em grande 
quantidade, portanto, de maior preferência por serem mais reç.istentes. 
Havia quem preferisse, no entanto, os angolenses (angola e benguela) 
porque mais dóceis e mais dedicados ao trabalho, motivo pelo qual 
eram empregados em diversos misteres. Admite-se que ficavam, 
em grande número, no Rio de Janeiro. A seguir notam-se os congo, 
os monjo'o, os cabo verde, massangano etc. Os moradores eram 
identificados pelo nome, profissão e ainda acompanhavam a dec~a
raç-;o com o juramento da verdade. 

De um total de 118 declarantes assinalamos as seguintes pro
fissõe!.I: 31 lavradores, 1 criador, 3 carp~nteiros, 1 sapate"ro, 1 ourives 
1 ferre·iro, 1 dono de agência, 7 negociantes (7 vendas) além de 
5 pretos fôrros, dos restantes: 74 mineiros . 

• 
• * 

In. ESTUDO DO LIVRO DE LANÇAMENTOS DA VILA 
DO CARMO - CÓDICE NQ 34 DISTRITO DE BRUMAOO -

1718 A 1720. 

No livro de lançamento de Brumado, termo da Vila do Carmo, 
códice nQ 34 (43) foram levantados dad'05 numéricos dos escravos 
de acôrdo com sua origem. f: semelhante ao de nQ 33 apenas d'fe
rindo na forma de apresentar OS dados, porém, de igual conteúdo. 

(43). - Idem - C6dice n9 34 - D. F. - SI, 
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"Este livro ha de servir para nelle se escreverem claramente 
todos os escravos que houver na freguesia do Brumado do ter
mo da Villa do Carmo por pagamento dos quintos reais o que 
vai rubricado e numerado por mim adm. or e provedor da faz.da 
real desta Cam.a do Carmo vindo com o meu nome e toda a 
firma". Vila Rica 5-4-1718. 

Apuramos: 

angola ............. . 
mina 
nagô ............... . 
loanda ............ . 
moçambique ........ . 
dahome ............ . 
cravari ............. . 
São Tomé .......... . 
barban ............. . 
ganguela ........... . 
cacheu ............ . 

47 
290 

2 
18 
18 

1 
10 
3 
S 
3 
2 

benguela ........... . 
cabo verde .......... . 
congo 
massangano ........ . 
cobu .............. . 
monjolo 
mandinga 
zambo 
carijó 
xarã 
sem nação 

7S 
21 
91 
14 

3 
29 

2 
8 
6 

15 

crioulo: 15, mulato: 11, moleque: 3, índio: 1. Total: 664. 

Comparando-se com os resultados anteriores concluimos que 
também nêste distrito é grande o número de escravos de nação mi
na e angolense (angola, benguela); maior quantidade de congos e 
no mesmo plano os do Cabo Verde e ainda 12 mulheres. 

Foram feitos 136 assentamentos e como de costume a deda
ração era feita sob juramento da verdade. 

Outros códices de igual teor foram examinados, porém, não 
daremos notícia na presente comunicação. Reservamos para fina
lizar, o comentário do códice ne? 36 - D. F. de 1752, na região 
dos Diamantes, pelo qual poder-se-á ter uma amostragem dos 
escravos empregados nêste setor da mineração. 

* 
* * 

IH - CÚDICE Ne? 36 - DELEGACIA FISCAL - 1752. 

Matrícu'a de escravos - 4Q Contrato dos Diamantes. 
Com a descoberta de diamantes, em 1729, no arraial do Te

juco (hoje D:amantina) da Comarca do Serro Frio, ordenou o Rei, 
em 1733, que fôsse demarcado o Distrito Diamantino e estabelecida 
uma capit'ação baseada na matrícula dos escravos, logo sucessiva
mente elevada de 20$000 para 40$000 cada um, tendo em 1741 
atingido 230$000. 
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A partir de 1740 começou a vigorar o regime de contratos 
para a exploração do diamante. Nas lavras podiam ser empregados 
até 600 escravos. 

O quarto contrato, cuja documentação estamos estudando., é 
de 1753 a 1756, tendo sido arrematante (pela 2a. vez) João Fer
nandes de Olive~ra. 

Informações curiosas podem ser colhidas a respeito dêste opu
lento João Fernandes de Oliveira e sôbre a extração do diamante 
nas Memórias de Joaquim FeIício dos Santos (44). Conforme opi
nião do eminente historiador Hélio Vianna, as informações con
tidas nas Memórias são em parte baseadas na "perigosa tradição oral" 
(45). Encontramos, também dados interessantes na História dos 
Diamantes de Augusto de Lima Junior (46). 

Até 1771 vigorou o sistema de contratação até que por inicia
tiva do Marquês de Pombal converteu-se em Real Extração ou 
Intendência dos Diamantes - sendo regulada pelo Regimento Dia
mantino, conhecido como "o Livro da Capa Verde" (47). 

O cód:ce 36 é referente à matrícula de escravos que eram 
contratados na extração do diamante, do 4.° contrato. Por êle po
demos obter informações da procedência do escravo e do valor 
que lhe foi atribuido. 

A abertura do livro de matrícula é feito nêstes têrmos: 

"O D. or Inte. te dos Diam. tes rubricará este livro fazendo sua 
abertura e encerramento e enumerando na forma do estilo, o qual 
hade servir para se matricularem os negros do futuro contrato, 
que hade principiar em 19 de Ja.o 1753 de que é adm.r José 
Alvarez Maciel - Tejuco, 2 de Dez.bro 1752 - José Ant.o 
de AI. Andr .a. 

Em cada lauda o caixa José Alvares Maciel lança a matrícula 
de cada escravo, dando as características que o identificam e sua 
avaliação. Assim por exemplo: 

M. (matrícula) José Alvz. Maciel caxa geral do contrato 
por conta da Companhia hum escravo por nome Fran. co (Fran
cisco) Maquino de idade de 14 annos, com trez riscos em cada 

(44). - Santos (Ioaquim Felício dos), Mem6rias do Distrito Diaman
tino da Comarca do Serro Frio - 3a. ed., Rio de Janeiro, 1956. 

(45). - Vianna (Hélio), Op. cit., p. 302-304. 
(46). _ Lima Ir. (Augusto de), Hist6ria dos Diamantes de Minas Ge

rais. Rio de Janeiro, 1945. 
(47). - Vianna (Hélio), Op. cit., p. 303. 
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huã das faces, que pegão da ponta da orelha, the o canto da boca, 
e toda amais cara liza avaliado em 240$000rs. Declaro que o 
escravo supra pertence ao sargento mor João Fernandes de Oliv.a 
(Anexo 7). 

À esquerda eram anotadas as baixas por fuga, morte ou baixa 
por doença, com a data, e à direita a alta do hospital. 

Verifica-se a existência de hospital, na região, onde o escravo 
recebia tratamento. 

Sendo êle mercadoria de valor, e bem cara, tinha que me
recer .cu!dados especiais. O trabalho era pesado e arriscado tomando 
freqüentes as baixas e as fugas. 

Não esquecer também as vêzes que lhe era aplicada boa dose 
de purgativo, quando havia desconfiança de que engolira alguma 
pedra valiosa. 

Sôbre os 395 escravos matriculados nêste livro apuramos o 
seguinte: 

1). - quanto à origem: 

Loanda 
nagô ............... . 
veme .............. . 
sabaru ............ . 
ladá ............... . 
angola ............. . 
fan ............... . 
courano (courã) ..... . 
monjolo ........... . 
benguela ........... . 
congo 
cravari 
gege ............... . 
timbu .............. . 

11 
47 
2 

S6 
23 
2S 
34 
25 

2 
S6 
14 
10 

1 
1 

xará 
sem nação .......... . 
tapa ............... . 
cabo verde .......... . 
oheme ............. . 
mina .............. . 
moçambique ........ . 
malê ............... . 
massangano ........ . 
zamba ............. . 
dahomé ............ . 
barban 
dossu .............. . 
maquino ............ . 

3 
10 
7 
9 

11 
11 
2 
3 
S 
1 
1 
1 

Verifica-se, portanto, a indicação do grupo ou nação como 
do mito religioso a que pertenciam os negros. Observa-se a superio
ridade numérica dos angolenses (angola-benguela) com 71 e logo 
a segu':r os sabaru com 56 em número mais reduzido do que em 
outras reg:ões, os mina com 11. Os grupos fan e malê de influência 
muçulmana cons'ituem curiosidade na região da 
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2). - quanto à idade: 

a) a idade menor: 14 anos (4 escravos) 

b) a idade maior: 60 anos (2 escravos) 

c) as maiores incidências: 

40 escravos com 25 anos 
38 escravos com 20 anos 
34 escravos com 40 anos 
34 escravos com 30 anos 
30 escravos com 18 anos 
28 escravos com 26 anos 
22 escravos com 24 anos 
21 escravos com 22 anos 
20 escravos com 28 anos. 

3). - quanto ao valor: 

Só dois escravos, Pedro Ferreiro (monjolo) e Miguel Costa 
(crioulo das minas), foram avaliados em 450$000 cada um. 

A maioria oscilava entre 250$000 e 350$000 

o menor valor observado foi de 120$000. 

Gostaríamos de poder transcrever todo êste códice, como, po
rém, seria alongar demais esta comunicação, transcrevemos apenas 
a metade em Anexo 8. 

Outros códices do Arquivo Público Mineiro foram compulsa
dos e ainda falta grande número que os poucos será examinado. 
Há um total de 1.500 códices da Delegacia Fiscal. É tarefa a 
longo prazo e requer atenção e muita paciência, em vir,ude dos 
espaços estragados . 

Na presente comunicação demos uma amostragem, apenas, de 
comentários que constituem a primeira etapa de um longo traba
lho para o levantamento quantitativo e qualitativo da mão-de-obra 
escrava africana, entrada pelo pôr!o do Rio de Janeiro e aquela 
que foi empregada na região das Minas Gerais, durante o século 
XVIII. 

• 
• 
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ANEXO 5. 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - COLONIAL - Cod. 2 p. 106. 

REGIMENTO DOS PROV.res DOS QUINTOS. 

Dom Pedro de Almeyda e Portugal Comendador 
da Comenda de S. Cosme e S. Damião de Azere da 
Ordem de Cristo do Cons.o de S. Mag.de Sargento-mor 
de Cat.a dos Seos eX.tos e Gov.dor e Cap.m General 
da Cap.nia de S. Paulo e Minas Geraes. 

Tendo consideração ao muito que convem ao Serviço de S. 
Mag.de q. D. G.de e ao bem publico dos povos destas Minas 
que as Listas que se fazem dos negros que possuem os moradores 
dellas, p.a o pagamento dos quintos, e na arrecadação delles haja 
hua tal exacção que se evite o prejuízo que se segue a huns de 
que outros occultem parte dos negros que tem e por se entender 
que ha muitas pessoas que sem atenção e athe prejuizo e obri
gação de bons vassalos, ocultão amayor ou hua grande parte dos 
seos negros, defraudando aquelles que os não ocultão. Fui servido 
resolver um Junta dos Provedores das Comarcas destas Minas se 
tornasse o expediente denomear em cada frequezia dellas hum 
Provedor de quintos que tivesse a Seu Cargo tomar exactissima a 
Conta dos negros que houvesse na d.a frequezia, e para o d.e 
effeito parece0 ordenar o Regimento seguinte p.a o bom Governo 
e direcção dos d.os Provedores. 

19 
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Santos Evangelhos, e logo o d.o escnvao assentará no princIpIO 
de hua Lauda do d.o Livro onome do Sr, ou Feitos que adminis
trar os d.os negros, os quaes se se assentarão abaixo por seos 
nomes e com declaração das terras de onde são, cujo assento será 
assignado pelo Provedor e pello Sr. ou Feitor dos negros; e na 
Lauda em frente aomodo dos Livros de Conta dos Mercadores se 
fará o nome do S.r ou Feitor dos negros para sehirem abatendo 
aquelles q semudarem do d.o destricto e descarregando os que 
morrerem, qúe constará por certidão dos Parochos jurada que 
se apresentará ao Provedor, e tambem os que fogirem cuja ave
riguação deve o Prov.or fazer tomando informação dos vizinhos 
do S.r ou Feitor dos escravos, assim fogidos, e tudo o q. setem 
dito dos negros se entenderá da mesma maneira dos Carijós e 
mulatos que forem capazes de serviço. 

3Q 

Feito o assento dos escravos do d.o destricto serão obrigadas 
todas as pessoas que comprarem negros de novo a dar entrada 
delles ao Prov.r do destricto e não o fazendo no termo de outro 
dias por Sy ou Seu Procurador, pagarão dez outavas de ouro em 
pó de que serão duas p.tes p.a o Prov.or e hua p.a o Escrivão e 
pella segunda ves perderá os negros que ocultar repartida a sua 
importância na forma do Cap.o sequinte deste Regim.o, em que 
se declara; em que se declara a a penna q devem ter como vay 
abaixo expreçado. 

Toda pessoa de qualquer qualidade ou condição q seja que 
ocultar negro o perderá sumariamente sem mais apellação nem 
agravo e o Provedor dos Quintos do destino remeterá ao da fa
zenda Real da Com.ca o auto feito pello seu Escrivão, juntam.os 
com o negro, ou negros que sobregarem, aos quais se arrema
tarão em praça e da importância delles se dará hum quarto agem 
denunciar, outro p.a o d.o Provedor dos quintos do qual dará 
ao seu Escrivão dez outavas e as outras duas p.tes serão p.a as 
despezas dos proprios deste governo. 

Eporque não he justo que os negociantes que vem do Rio de 
Jan.o, Bahia, e outras p.es com negros p.a venderem nestas Minas 
paguem quintos. Hey por bem declarar q os taes negociantes 
logo que entrarem nas Minas com negros para venderm apre
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lhe dará Carta de guia, e abaixo della se fará hua Lista de todos 
os negros, aqual assignará o Provedor da fazenda Real, junta
mente com o tal negociante, o qual será obrigado a aprezentalla 
aos Provedores dos quintos dos districtos por onde for, aos quais 
dará conta dos negros que vender, e a pessoa que lhos comprou, 
para que o d.o Provedor o declare assim na d.a Carta de Guia, 
e sucedendo que os d.os negociantes não ventas os negros que 
trouxerem dentro de quatro mezes, no fim delles serão obrigados 
a dar entrada ao Prov2 do destricto onde se acharem, debaixo da 
mesa a penn~ a que vay declarada no Cap.o antecedente. com a 
mesma aplicação, e para que não haja engano nesta matr.a o 
Provedor terá no seu destricto pessoas confidentes que comverd.es 
o avizem detudo p.a dar a providencia conveniente e necessar.a 
p.a se evitarem semelhantes descaminhos. 

Tambem darão entrada ao d.o Provedor todas as pessoas que 
se mudarem com negros do destricto donde aotes assistirem, e que 
se entende tanto ao Prov do destricto, de onde sahem, como ao do 
destricto donde então; a este p.a os encarregar no seu Li.o, e 
aquelle p.a os descarregar, e sempre levarão certidoens do Prod 
do destricto de onde sahirem, porque conste que pagarão, ou 
devão fiança aos quintos, p.a q não suceda ficarem com os pa
gar, ou pagarem duas vezes. 

Serão exceptuados de se assentarem nos d.os Livros x aquelles 
escravos que contar são incapazes por seos annos, eachaques, ou 
doenças contimidos, ou algua outra impossibilid.o de fraqueza 
que os prive de serviço util, e assim mesmo aquelles que são de 
menor idade sem forças para tabalhar, porque emtodos estes es
cravos senão considerada que conveniente seja p.a deUes po
deram pagar, e se exceptuarão também todas as negras, e escra
vas que servirem de porta a dentro, e as questiverem nas vendas 
públicas, e todas as demais se assentarão no 1 Q na mesma forma 
q os escravos p.a pagarem igualm.te, e que tudo sobred.o ficarã 
aprudente Conduta do Provedor, p.a q sem faltar ao Contheudo 
neste Cap.o tenha Cuid.o deq com este pretexto senão escusem 
alguãs pessoas de lhe dar conta de todos os negros q tiverem ca
pazes de serviço, e sempre será conveniente que os q não forem, 
os mande o d.o Provedor vir perante Sy 
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Achando qualquer Provedor dos quintos que o dono dos ne
gros que vem dos portos maritimos para estas minas, vende al
guns no seu destricto âpessoas q toeão ao destricto de outro Prov 
lhe farã avizo, declarando o nome da pessoa p.a q a procure, e lhe 
faça dar entrada dos negros q houver comprado. 

Qualquer senhor de negros ou Feytor, não so deve dar entra
da dos seus negros, mas declarar ao Provedor os dos seos socios, 
e amigos que tem junto ou em sociedade em outro destricto. ou 
em qualquer forma que seja p.a vir a noticia do d.o Prov, o qual 
serã obrigado a mandar fazer lista de todas as vendas, e logeas 
que houver no seu destricto, p.a com a dos negros as remeter aos 
officiaes a Cam.ra, ou de tocar, quando por elles forem pedidas. 

lOJ 

Tendo o Provedor noticia de que no destricto de outro se 
achão negros sobregados lhe fará avizo, e assim se comunicarão 
mutuam.te os Provedores huns com os outros p.a que no modo 
possivel se evitem todos os descaminhos, e se castiguem as pessoas 
que sobregarem escravos para que manifestos todos fique mais 
suave entre os moradores destas minas a Contribuição dos quintos. 

Q.do Provedor nomearã Meirinho e escrivão p.a deligencias 
da sua obrigação, os quais vencerão sellarios pelas q fizerem as 
pessoas que primr.a ves requeridas não pagarem os quintos na 
forma que por despacho meu fuy servido declarar, e poderão an
dando nas suas deleg.os usar de armas defezas, não obstante o 
bando que mandei publicar: porq. a resp.o dos d.os offs o hey 
por despensado, com declaração que não uzarão das d.as armas 
senão hindo em deligencia, fora della quando as tragão incorrerão 
nas pennas do d.o bando. 

12' 

Todos os officiaes de justiça e guerra de qualquer graduação 
que sejão darão todo o favor e ajuda que pellos d.os Provedores 
dos quintos e a seos officiaes pedida em ordem ao bom effeito 
das deligencias dos seus officios confinação que todo o official 
que duvidar das ad.a ajuda e favor, e não estiver ao mesmo 
tempo ocupado em alguã deligencia por ordem minha, ....... . 

• 
• • 
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ANEXO 8. 

Livro de Matrícula do IV Contrato dos Diamantes - 1752/57 
Arquivo Público Mineiro - Códice 36 - D. F. 

Ao D.or Inte.te dos Diamantes rubricará este livro fazendo sua abertura e 
encerramento e enumerando na forma do estilo, o qual ha de servir para se 
m~tricularem os negros do futuro contrato, que ha de principiar em 19 de Ja9 
1753 de que é adm.or José Alvares Maciel - Tejuco 2 de Dez.bro 1752. 

José Ant9 de Andrada. 

Livro destinado a matrícula de esc. citados no Contrato dos Diamantes 
numerado e rubricado por mim .................. 

N9 de Mal. NOME PROCEDo IDADE VALOR BAIXA 

1 Incarnação Loanda 25 300$000 M. 1754 
2 Francisco N. Veme 18 280$000 M. 1752 
3 Antonio Loanda 16 290$000 
4 João N. Veme 18 300$000 
5 Antonio N. NagÔ 20 310$000 
6 Francisco N. Tapa 22 290$000 M. 1755 
7 Joaquim N. Tapa 22 280$000 M. 1754 
8 Antonio N. Tapa 23 280$000 
9 João NagÔ 19 270$000 F. 1754 

10 Francisco NagÔ 24 290$000 
11 João N. Veme 26 270$000 M. 1757 
12 Francisco N. Sabam 26 310$000 F. 1753 
13 Antonio N. Sabam 28 270$000 F. 1754 
14 João NagÔ 25 270$000 F. 1753 
15 Francisco NagÔ 26 280$000 F. 1753 
16 Antonio NagÔ 24 300$000 F. 1755 
17 João NagÔ 20 280$000 F. 1753 
18 Antonio Cobu 23 300$000 
19 Francisco N. Sabam 25 315$000 F. 1757 
20 João NagÔ 18 270$000 M. 1758 
21 Francisco N. Sabam 18 300$000 F. 1754 
22 Antonio Lado 18 285$000 F. 1755 
23 João NagÔ 24 320$000 F. 1755 
24 Francisco N. Loando 15 260$000 M. 1754 
25 João Lado 25 320$000 
26 Antonio N.Oheme 26 290$000 M. 1754 
27 Joaquim NagÔ 26 290$000 F. 1753 

OBS. 
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N9 de Mat. NOME PROCEDo IDADE VALOR BAIXA 

28 Francisco Nag8 22 330$000 M. 1753 
29 Antonio Loando 24 310$000 F. 1754 
30 Domingos Sabam 22 320$000 F. 1756 
31 Manoel Sabam 20 320$000 F. 1756 
32 João Ohéme 18 280$000 F. 1754 
33 Francisco Sabam 23 300$000 F. 1756 
34 Antonio Sabam 26 290$000 M. 1756 
35 Domingos Nag8 20 270$000 
36 Antonio Nag8 25 270$000 M. 1757 
37 Francisco Angola 18 300$000 F. 1753 
38 João Loanda 15 280$000 M. 1753 
39 Manoel Loanda 20 280$000 M. 1753 
40 Francisco Nag8 18 270$000 
41 Domingos Sabam 30 280$000 F. 1754 
42 Antonio Nag8 15 260$000 
43 Manoel Sabam 18 280$000 F. 1754 
44 Antonio Sabam 18 290$000 
45 João Nag8 24 290$000 M. 1756 
46 Domingos Nag8 26 290$000 
47 Francisco Mina 16 270$000 F. 1753 
48 João Nag8 26 280$000 
49 Antonio Nag8 25 300$000 M. 1753 
50 Manoel Ohéme 24 280$000 
51 João Nag8 24 300$000 
52 Antonio Fam 24 300$000 M. 1757 
53 Domingos Sabam 20 300$000 F. 1756 
54 Francisco Fam 22 300$000 
55 Antonio Xambá 25 270$000 M. 1752 
56 João Loanda 20 300$000 
57 Manoel Sabam 22 290$000 F. 1753 
58 Francisco Loanda 25 320$000 M. 1753 
59 Domingos Sabam 26 240$000 M. 1753 
60 Antonio Nag8 22 310$000 
61 Francisco Moçambique 14 240$000 M. 1757 
62 Antonio Nagô 14 200$000 
63 João Nagô 18 270$000 F. 1754 
64 Pedro F. Guido Monjolo 35 450$000 
65 Miguel C. Guido Crioulo das Minas 28 450$000 
66 Antonio Guido Massangano 33 300$000 F. 1753 
67 José Guido Benguela 35 300$000 F. 1754 
68 Francisco Guido Angola 25 290$000 
69 José Guido Sabam 26 320$000 
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N9 de Mat. NOME PROCEDo IDADE VALOR BAIXA 

70 João Guido Nagô 40 260$000 
71 Silvestre G. Ohéme 50 200$000 M. 1755 
72 Matheus G. Angola 50 180$000 M. 1755 
73 Bartolomeu G. Angola 40 220$000 M. 1754 
74 Antonio G. Benguela 45 200$000 
75 Alexandre G. Nação 60 170$000 F. 1756 
76 Antonio G. Angola 60 160$000 F. 1753 
77 Antonio G. Benguela 25 100$000 
78 Feliz Guido Congo 45 200$000 
79 Manoel Guido Benguela 50 170$000 
80 José Guido Nação 35 100$000 M. 1753 
81 Ambrozio G. Congo 40 150$000 
82 Antonio G. Benguela 50 160$000 
83 Luis Guido Benguela 40 150$000 F. 1754 
84 Ventura Benguela 30 180$000 F. 1754 
85 Domingos G. Ohéme 40 230$000 
86 Manoel G. Dagomé 45 200$000 M. 1753 
87 Manoel Francês N. Corano 35 330$000 M. 1758 
88 Francisco Loanda (fula) 30 310$000 F. 1753 
89 Manoel Cobu 35 220$000 F. 1758 
90 Diogo Guido Nagô 55 160$000 
91 Antonio José G. Angola S/i 270$000 F. 1753 
92 Alexandre G. Clavari 40 180$000 F. 1753 
93 Antonio Guido Massangano 35 240$000 F. 1754 
94 Garcia Guido Congo 25 300$000 
95 José Guido Massangano 40 230$000 M. 1753 
96 João Guido Cobu 38 160$000 M. 1753 
97 Manoel Guido Angola 20 330$000 F. 1753 
98 Antonio G. Benguela 25 330$000 
99 José Guido N. Monjolo 36 180$000 F. 1753 

100 Diogo Guido Angola 36 280$000 F. 1753 
101 Manoel Benguela 28 300$000 
102 Salvador G. Angola 38 230$000 F. 1753 
103 Manoel G. Benguela 38 180$000 M. 1753 
104 Francisco G. Massangano 25 200$000 F. 1753 
105 Inácio Guido Criollo Bahia 20 300$000 F. 1759 
106 Thomé Barbam 25 250$000 
107 Francisco Congo 30 300$000 F. 1754 
108 Antonio Angogla 20 310$000 
109 Ventura Fam 40 280$000 
110 Gaspar Fam 40 280$000 
111 Thomé Ohéme 40 300$000 



- 487 

NQ de Mat. NOME PROCEDo IDADE VALOR BAIXA 

112 Caetano Sabam 30 330$000 
113 Simão Courã 40 250$000 
114 Miguel Sabam 30 280$000 
115 Andre Ladã 30 300$000 
116 Antonio Courã 45 180$000 M. 1755 
117 Angelo Ladã 45 250$000 
118 Sebastião Fam 30 280$000 
119 Baltazar Courã 35 200$000 M. 1757 
120 Lourenço Sabam 28 250$000 D. 1753 
121 José Nagô 18 240$000 F. 1753 
122 Joaquim Sabam 16 260$000 F. 1753 
123 Antonio Cabo Verde 20 290$000 
124 Joaquim Cabo Verde 24 280$000 
125 Ambrozio Cabo Verde 25 300$000 
126 José Cabo Verde 29 300$000 M. 1753 
127 Manoel Ohéme 18 330$000 
128 Domingogs Sabam 16 290$000 M. 1753 
129 Antonio Tapa 20 330$000 
130 Antonio Mina 14 250$000 
131 Francisco Fam 16 260$000 
132 João Nagô 20 300$000 
133 Domingos Nagô 18 300$000 
134 Manoel Sabam 18 330$000 M. 1755 
135 Manoel Angola 45 190$000 F. 1753 
136 Sebastião G. Angola 40 200$000 M. 1755 
137 José Criollo de 

Pernambuco 25 320$000 F. 1753 
138 Pedro Cabo Verde 48 160$000 D. 1757 
139 Manoel Sabam 29 260$000 
140 Matheus Fam 35 280$000 F. 1754 
141 Paulinho Fam 28 240$000 
142 Caetano Fam 38 230$000 F. 1753 
143 Felizardo Courã 25 340$000 F. 1755 
144 Joaquim Sabam 29 220$000 F. 1756 
145 José Fam 30 160$000 
146 João ClavarÍ 30 240$000 
147 Francisco Sabam 29 330$000 
148 José Cobú 29 280$000 
149 Miguel Congo 29 230$000 
150 Ventura Cabo Verde 26 300$000 
151 Manoel Congo 30 180$000 F. 1753 
152 Felipe Benguela 30 290$000 
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N9 de Mat. NOME PROCEDo IDADE VALOR BAIXA 

153 Afonso Benguela 30 300$000 
154 Matheus Angola 30 270$000 M. 1756 
155 Antonio Mina 35 280$000 F. 1753 
156 Ventura Benguela 40 280$000 F. 1753 
157 Francisco Congo 20 260$000 
158 Antonio Benguela 25 310$000 
159 José Angola 25 310$000 F. 1754 
160 José Benguela 28 290$000 
161 João Benguela 32 290$000 
162 João Benguela 28 280$000 M. 1757 
163 Manoel Benguela 25 300$000 
164 Caetano Mina 28 310$000 
165 Manoel 8enguela 26 280$000 
166 José Sabam 34 290$000 
167 José Ladã 20 300$000 
168 Salvador Sabam 18 280$000 
169 Antonio Angola 24 290$000 F. 1754 
170 Francisco Cobú 40 200$000 
171 Miguel Nagô 25 280$000 M. 1758 
172 Crist6vão Fam 28 300$000 
173 Caetano Ohéme 30 300$000 M. 1756 
174 Feliz Ohéme 35 300$000 
175 Antonio Sabam 25 320$000 
176 José Fam 24 250$000 M. 1755 
177 Domingos Congo 20 250$000 
178 Francisco Ohéme 28 280$000 F. 1753 
179 Simão Angola 18 300$000 
180 Domingos Nagô 20 330$000 
181 João Cobú 32 290$000 M. 1756 
182 Damião Courã 35 280$000 
183 João Angola 25 280$000 F. 1753 
184 André Nagô 20 320$000 
185 Francisco Tapa 24 340$000 
186 Tamás Tapa 18 320$000 M. 1754 
187 Benedito Tapa 20 350$000 
188 José Nagô 18 340$000 
189 Clemente Benguela 26 300$000 
190 João Benguela 25 320$000 
191 Gaspar Benguela 26 320$000 
192 Feliz Massangano 45 240$000 
193 João Nação 25 340$000 F. 1753 
194 Joaquim Loanda 40 280$000 
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N9 de Mat. NOME PROCEDo IDADE VALOR BAIXA 

195 Pedro Congo 25 280$000 
196 Domingos Benguela 28 320$000 
197 Luiz Fam 35 260$000 F. 1754 
198 Miguel Fam 32 290$000 M. 1752 
199 Luiz Fam 50 180$000 F. 1754 
200 Francisco Fam 40 230$000 M. 1753 
201 Antonio Mina 18 300$000 M. 1755 
202 Francisco Mina 20 330$000 
203 José Barbã Mina 20 330$000 
204 Antonio Mina 20 300$000 F. 1753 
205 Pedro Mina 15 280$000 F. 1753 
206 José Loanda 20 330$000 F. 1755 
207 José Mina 18 380$000 F. 1754 
208 Manoel Sabam Mina 20 320$000 
209 Manoel Dossú 20 290$000 
210 Francisco Nagô 18. 280$000 
211 Antonio Cabo Verde 14 280$000 F. 1753 
212 João Sabam 18 340$000 
213 Luiz Cobú 28 300$000 
214 José Sabam 25 300$000 
215 Francisco Mina 26 280$000 
216 Roque Cobú 22 240$000 
217 Cristóvão Cobú 36 180$000 M. 1756 
218 Felipe Mina 22 240$000 
219 Pedro fam 29 200$000 
220 João Sabam 28 200$000 
221 Luiz Nagô 22 270$000 F. 1753 
222 Manoel Criollo Sertão 26 220$000 F. 1753 
223 Antonio Nagô 29 160$000 
224 Francisco Couvã 27 220$000 M. 1756 

(*). - ~te 



o LIBELO DE JOSÉ BONIFÁCIO CONTRA A 
ESCRAVATURA E O TRABALHO SERVIL (*). 

RAUL DE ANDRADA E SILVA 
do Departamento de História da Faculdade· de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo. 

o traço em geral mais ressaltado, na vida pública de José 
Bonifácio de Andrada e Silva, corresponde ao pensamento e à ação 
do Estadista, no plano político. Nas evocações do grande homem, 
o artífice da Independência, costuma quase a eclipsar ° arguto 
analista das realidades brasileiras, que nele também hav,ia. Ficam, 
assim, relegados a plano secundário os lúcidos projetos de reforma 
da economia e da sociedade de seu tempo, os quais, se concretizados 
naquele momento histórico, teriam começado a de,sprender o Bra
sil do obsoleto arcabouço colonial, com alguns decênios de antecê
denda, pelo menos. 

Curioso foi o destino dêsses projetos, que ficaram na sua for
mulação teórica, dadas as circunstâncias ocasionais, inc:usive por
que José Bonifácio foi apeado do Ministério, antes que pudesse 
atacar ditas reformas, no domínio das reallizações do seu govêmo, 
quase inteiramente absorvido pelos problemas evidentemente pre
ferenciais, que a luta pela Independência susCÍltava. Dentre tais 
escritos, constitui objeto desta Comunicação a Representação à As
sembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sô
bre a Escravatura, impressa em Paris, em 1825. Do amplo con
teúdo dêsse admirável documento, pretendemos ocupar-nos essen
cialmente do libelo articulado por José Bonifácio con' ra o trabalho 
escravo e do seu pioneirismo, na história da legislação abolicionista 
brasileira. 

* 
(*). - Comunicação apresentada na 3\1. 
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A Conjuntura da Representação. 

Regressara êle ao Brasil. em 1819, após 36 anos de ausência, 
durante os quais formara o espírito em Coimbra, onde estudou na 
famosa Universidade, já remodelada pela reforma pombalina de 
1772 ( 1). Mesmo sem atingir o nível dos centros universitários 
europeus mais adiantados, a Universidade assim bafejada pelo sô
pro modernizador da época, propiciou ao jovem estudante brasi-· 
leiro os primeiros contactos com as novas correntes do pensamento 
europeu. Cursando ais aulas de três Faculdades (Leis, Matemá
ticas e Filosofia Natural), não se contentava com o que os Mestres 
lhe ensinavam e devorava os livros mais representativos do tempo, 
os de seus autores prediletos, que êle gostava de celebrar nos poe
mas da sua mocidade; pensadores políticos, como Voltaire, Locke, 
Montesquieu e Rousseau; poetas, como Pope e Virgílio, Camões 
e Horácio; os cientistas modernos: Leibnitz, Newton, Descartes. 
Essas le;il:uras, meditadas e cotejadas com a realidade, como era 
do feitio de sua inteligência, também formada no cultivo das ciências 
naturais, essas leituras imprimiram no espírito de José Bonifácio 
a marca indelével da cultura setecentilsta, da Filosofia das Luzes, 
onde mergulham as raízes de sua concepção da sociedade organi
zada em bases racionais e de onde deriva também o seu ideário 
político, aparentado com a linha de pensamento do despotismo 
esclarecido, a saber: a monarquia, como forma do Estado, mas em 
em têrmos de liberalismo e constitucionalmente def:nida, com a 
finalidade do govêrno exerc;do em nome do "bem público", ideal 
tão caro aos inovadores políticOs do século XVIII. 

O lastro teórico dessas idéias foi completado pela fecunda ex
periência de suas viagens, através das quais José Bonifácio presen
ciou e sentiu diretamente os momentosos eventos da Revolução 
Francesa em marcha, com suas inovações e excessos, e também 
com a aplicação das medidas reformadoras, em França e noutros 
países da Europa (2). 

Com referência ao tráfico e à escravidão, José Bonifácio assis
tia na Europa, a começar pelo Portugal pombalino, ao espetáculo 
da abolição dessas negregadas instituições. E filiava-se à corrente 
do pensamento ilustrado e da campanha filantrópica, que se erguia 

(1). - Sousa (Octávio Tarquínio de), losé Bonifácio (1763-1838), pp. 
22-24, São Paulo, 1945. 

(2). - Silva (Raul de Andrada e), losé Bonifácio, Homem de Pensa
mento e Homem de Ação, pp. 50-51, in "Revista de História", nC;> 
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a favor dos direitos naturais do homem e do liberalismo econômico, 
condenando vigorosamente o trabalho escravo. 

Ora, o contraste dessas sociedades adiantadas com a sociedade 
braS'ileira de então era por demais frisante, para que deixasse de 
chocar vivamente o ânimo de José Bonifácio, como se nota em 
suas primeiras manifestações, a propósito da deprimente condição 
das duas raças de cor, logo que chegou ao Brasil. Na Metrópole 
português a, o contexto da política fomentista, decididamente em
preendida pelo Marquês de Pombal, com o fim primacia! de im
pulsionar a industrialização do Reino, ~ncluiu a supressão do tráfico 
negreiro, oriundo dos portos da América, Ásia e África, tomando
se libertos e forros os pretos e pretas entrados depois dos prazos 
fixados no Alvará de 19 de setembro de 1761; e em seguida pro
moveu a abolição gradual da escravatura, iniciada com o Alvará 
de 16 de janeiro de 1773, que prescrevia a liberdade dos nascitu
ros, a part~1l' daquela data (3). 

Ou~ra era a política de fomento ultramarino, gizada pelo p0-
deroso Min~stro de D. José I. As Companhlas de Navegação e 
Comércio, na mesma época instituídas, para que operassem nas 
Capitanias do Extremo-Norte do Brasil português, entre outras mui
tas atribuições, tinham a de ativar e promover a introdução da 
mão-de-obra escrava, de procedência africana, que supriria os 
núcleos de produção agrária, desfalcados de braços, desde que a 
liberdade do índio, também decretada, o livrava do trabalho servil. 
O incentivo à produção colonial, destinada a vivificar o intercâm
bio com a Europa, de que Portugal era o intermediário (4), toma
va imprescindível a importação de negros africanos, já que não se 
alterara a estrutura sócio-econômica da colônia. 

Com efeito, nem os estímulos das Companhias a uma diversi
ficação das produções, com vistas ao reerguimento do Norte e ao 
robustecimento dos fluxos da exportação,. puderam modificar os 
quadros tradicionais; e no Brasil-colônia se manteve e, nas plan
tações de café dos primeiros decênios do século XIX se foi revi
gorando o tipo de propriedade e a forma já assente de sua explo
ração, dentro do sistema adeqüado aos estritos objetivos, herdados 
do velho mercantilismo, a saber: o latifúndio, cultivado por mão
de-obra escravizada e destinado a monoculturas comerciáveis, para 

(3). - Cf. Novais (Fernando A.) e Falcon (Francisco C.), A E:ir1nção 
da Escravatura Africana em Portugal no Quadro da Política Econômica Pomba
lina, pp. 405-432, Comu~icação ao VI Simpósio da ANPUH, 1971. 

(4). - Cf. Dias (Manuel Nunes), A Companhia Geral do Grão-Pará 
e Maranhão (1755-1778), p. 23. Volume XXXVII da Coleção da "Revista 
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fins de exportação. Tal era o quadro de uma sociedade aristocrá,;, 
tica, dominada e dirigida por senhores de terras e de escravos, que 
José Bonifácio deparava, em flagrante oposição às transformações 
que observara, durante sua longa estada no Velho Mundo. 

Claro que lhe repugnou o melancólico espetáculo da escrava
tura, da deprimente marg:malidade s6cio-cultural em que viviam ne
gros e índios. Problema em que meditara nos seus anos jovens, ~U1 
cuja solução já pensara, durante o aprendizado de Coimbra (5). 
Por isso, nem bem· chegara ao Brasil, realizando a viagem minera
lógica pela Província de São Paulo, em companhia de Martim 
Francisco, seu irmão, no ilDÍcio de 1820, o cuidado posto nas ob
servações científicas, não exclui a indignada revolta de ambos, ao 
saberem de uma expedição que se preparava com o fim de adqui
rir bugres caiapós, nas margens do Paraná; revolta que se traduz 
em palavras incisivas: 

"A sorte daqueles índios, assim como a dos guarapuavas, no 
distrito de Curitiba, merece tôda a nossa atenção, para que não 
ajuntemos ao tráfico vergonhosos e desumano dos desgraçados 
filhos da África, o ainda mais horrível dos infelizes índios de 
quem usurpamos as terras ... ", diziam êles (6). 

Com essas idéias, na agitação dos dias que se seguiram à 
proclamação da Independência, em meio às providências que, como 
Ministro lhe incumbia tomar, para a consolidação da mesma, foi 
que José Bonifácio represen~ou à Assembléia ConstÍltuinte le 1823 
sôbre a necessidade urgente de dar início ao processo de liberta
ção e reabilitação dos negros cativos. 

* 
A Corrente de IdéiaJ1 Abolicionistas 

No último quartel do século XVIII, fôra--se deteriorando o 
regime escraviSlta, nos países europeus e nas oolônias da Grã-Bre
tanha e da França, enquanto experimentava os primeiros abalos nos 
Estados Unidos independentes. À medida que se estendia e se apro
fundava a revolução indu&trial. que as correntes do comércio ultra
marino tendiam a ampliar-se e determinavam a modernização, ainda 
que morosa, das estruturas econômicas coloniais, acentuava-se a 
incompatibilidade do trabalho escravo com as transformações em 
andamento. Por outro lado, às considerações de ordem utilitária, 
somavam-se os veementes protestos da filantropia e da solidarie
dade humana a favor dos míseros cativos. Mas, ao clamor cres-

(5). - Sousa (Octávio Tarquinio de), Ob. cit.,.p. 27. 
(6). - Idem, O Pensamento Vivo de José Bonifácio, p. 11. São 
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cente dos abolicionistas pela extinção do trá~ico e da esccavatura, 
opunha-se a redobrada resistência dos escravocratas empedernidos 
e incapazes de compreender o novo estado de coisas (7). 

Formou-se, pois, a corrente das idéias abolicionistas, que se 
revestiam de variadas modalidades de expressão, desde as apaixo
nadas apóstrofes dos fj1antropos, os ardorosos discursos parlamen
tares aos arroubos da ficção literária, às pensadas análises dos teó
ricos do movimento emanoipacionista. E os exemplos pres' igiosos 
da Europa, a campanha de William Wilberforce, e dos seus êmulos 
Grenville-Sharp, Buxton, Clarkson, dentro e fora do Parlamento 
inglês (8), a eloqüência do Duque de Broglie e dos abolicionistas 
franceses, ecoaram no Brasil. 

A essa corrente se prendem as idéias de José Honifácio, cuja 
Representação, porém, teve seus antecedentes. Já em 1758, o Dr. 
Manuel R!beiro da Rocha, presbítero" formado em Cânones, pela 
Universidade de Coimbra, lançava o Etíope Resgatado, Empenhado. 
Sustentado, Corrigido, In:tru'ído e Libertado, atacando de frente 
a escravidão, arguindo de ilegítimo o tráfico negreiro, preconizando 
a al~orria mediante resgate em d:iIlheiro por prestação de vinte 
anos de serviço. Palavras sem eco, pouco antes que no Reino 
de Portugal e Algarves, o MIlrquês de Pombal tomasse as pri
meiras medidas contra êsse mesmo tráfico. Mas, a fôrça do re
gime escravista, no quadro da economia co~onial brasileira, ar
redava semelhante reforma. 

Na pdmeira década do sécldo XIX, depois de abolir o trá
fico em 1807, lançou-se a Grã-Bretanha à luta sem quartel contra 
o comércio e a escravidão dos negros,. luta em que, aos componen
tes morais, de ordem fHantrópica, acrescentavam-'se os objetivos 
econômicos da expansão marítima e mercantil dessa potência, pe
los mercados do mundo (9). Sob a influência do ideário anti-es
oravista, na própria Ing1aterra e nas colunas do seu Correio Brazi
liense, mensáJ1io que lá editava, Hipólito José da Costa sustentava 
a necessidade de suprimir o tráfico para o Brasil e de promover 
a imigração, a fim de que se subSl1:ituisse o braço escravo pela mão
de-obra livre (10). A escravidão, êle a condenava como contrária 
ao direito natural e incompatível com o progresso; mas desaconse
lhava a abolição abrupta (11). Devia-se optar pela abolição gra-

(7). - Costa (Emília Viotti da), Da Senzala à Colônia, pp. 331-32. 
São Paulo, 1966. 

(8). - Moraes (Evaristo de), A Escravidão Africana no Brasil (Das 
origells à extillção), p. 27. São Paulo, 1933. 

(9). - Cf. Moraes (Evaristo de), Oh. cit., pp. 29-46. 
(lO). - Correio Braziliense, X, 376. Londres, 1808-1822. 
(11). - Idem, VI, 
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dual, com a simultânea imigraçEo de europeus do Norte. Além dos 
aspectos econômicos via na escravidão o veículo de vícios e cor
rupções, que aviltavam a população brasileira. E no último nú
mero do seu periódico (12), já proclamada a Independência, ad
vertia aos brasi!eiros, quanto à escolha entre estas alternativas: 

" . " ou nunca hão de ser um povo livre, ou hão de resol
ver-se a não ter consigo a escravatura". 

João Severiano Maciel da C'Os'a, mineiro de Mariana, bacha
rel em Direito por Coimbra, magistrado em Portugal e no Brasil, 
governador da Guiana Francesa ( 1808-1817), deputado à Cons
titu;nte de 1823, Conselheiro de Estado e primeiro s!lgnatário da 
Constituição de 1824, Senador do Império e Marquês de Queluz, 
homem público representativo do 1.0 Reinado, também opinou pela 
extinção do tráfico. Em 1821 dava à estampa, em Coimbra, uma 
Memória stÔbre a Necessidade de Abolir a Introdução de Escravos 
Africanos no Brasil, sôbre o Modo e Condições com que Esta Abo
lição Se Deve Fazer e sôbre os Meios de Remediar a Falta de 
Braços que Ela Pode Ocasionar. O autor denota estar familiarizado 
com o pensamento das "Luzes", formado na leitura dos "filósofos" 
e economistas libera;s do tempo. Preconizava Maciel da Costa a 
continuação do comércio de escravos por mais algum tempo, mas 
verberava, sem a veemência de José Bonifácio, a escravidão tanto 
moral, como econômicamente. Mostrava que os escravos a tal 
ponto haviam infamado o trabalho agrícola, que os homens livres 
prefer:am a penúria aos misteres rurais. E também via na escra
va;ura ta fonte do ócio, da vadiagem e da degradação moral. En
tretanto, não recomendava a abolição acelerada, por temer levan
tes dos libertos, à maneira do que ocorrera nas colônias francesas 
de São Domingos e Barbados, contra a populaç:':o branca minori
tária. Preocupava-o a e~istência indefin'(la de uma escravaria hos
til à c!asse livre, por causa de sua cond:ção social ínfima. Quanto 
ao problema da mão-de-obra, pensava em resolvê-lo com a imi
gração de trabalhadores europeus, com o aprovei',amento dos índios 
e com o incitamento dos homens livres ao trabalho. Não se es
quecia de aconselhar melho.r asSlistência aos escravos, sobretudo à 
in(ância e à maternidade. 

* 
(12). - Idem, XXIX, 574. 
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A "Representação" de. losé Bonifácio (13). 

Conformava-se com as linhas gerais do pensamento de seus 
predecessores, sendo, portanto, mais uma e:q>ressão da corrente de 
idé1as abolicionistas então proclamadas, a cé'ebre Representação 
que José Bonifácio, deputado à Constituinte, e dela ativamente par
ticipando, embora fôsse no momento Ministro de Estado, redigiu 
para a consideração da mesma Assembléia em 1823 (14) . O documen
to não chegou a ser apresentado, segundo a h1formação prestada na 
Advertência da edição de 1825 (15). No ano seguinte, apareceu 
a tradução em inglês, de William Walton reimpressa em fac-simile, 
em seguida ao texto da edição original, por Edgard de Cerqueira 
Falcão (16). 

Em seu prefácio, diz o tradutor que, no momento em que a 
questão da abolição gradual da escravatum comovia a opinião pú
blica, não podia prestar serviço mais essencial aos "antigos da hu
manidade", que divulgar os sentimentos de est~angeiros esclareci
dos sôbre tão relevante assunto. Por isso, traduzia a Representação 
andradina e a apresentava aos leitores inglêses. Acrescentava que 
a obra igualmente honrava o autor e a nação da qual, procedia, in
formando que se tratava de um brasilleiro merecedor da veneração 
de seus compatriotas; e considerava um ato de justiça tomar conhe
cido o trabalho de um homem tão notável, em prol de uma causa 
tão nobre. Aduzia não ser José Bonifácio o único brasileiro que 
pusera sua pena a serviço dos escravos, referindo o nome de João 
Severino Mlaciel da Costa e resumindo suas idéias. 

A correlação mais direta entre o texto da Representação e o 
tema do Simpósio reside na crítica do sistema de trabalho servil 

(13). - O texto da Representação pode ler-se em: Silva (José Bonifácio 
de Andrada e), Representação . .. , in "Obras Científicas, Políticas e Sociais de 
José Bonifácio ... , coligidas e reproduzidas por Edgard de Cerqueira Falcão, n, 
pp. 11 5-58. Santos, 1964 (texto integral, em edição fac-similar); Peixoto 
(Afrânio), Antologia Brasileira (José Bonifácio, o Velho e o Moço). Rio de 
Janeiro, 1920; Sousa (Octávio Tarquinio de). O Pensamento Vivo de José Bo
nifácio, pp. 39-66, São Paulo, 1944. 

(14). - A propósito da Representação, veja-se: Costa (Emflia Viotti da), 
Oh. cit .• pp. 337-40; Moraes (Evaristo de), Oh. cit .• pp. 47-48; Sousa (O. 
Tarquinio de). Oh. cit .• pp. 10-13; Nabuco (Joaquim), O ~holicionismo. pp. 
53-57. São Paulo, 1938; Rodrigues (José Honório), O Pensamento Po/ftico e 
Social de José Bonifácio. in "Obras Cientificas, Politicas e Sociais de José Bo
nifácio", 11, pp. 5-25, Santos. 1964. 

(15). - Silva (J. Bonifácio de Andrada e). Oh. cit .• p. 119. 
(16). - Walton (W.). Memoir ... , in "Obras Cientificas ... de José 

Bonifácio ...... 11, p. 159-213. Santos. 1964. Até então. a tradução inglêsa 
constituia raridade bibliográfica, que foi apenas atenuada com a referida reim
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e de seus inconvenientes econômicos. Por isso, sôbre êste aspecto 
pre~erentemente insistit"emos. Antes, porém, queremos apontar as 
originalidades que Sligularizam a Representação de José Bonifácio, 
entre os escritos congêneres que apareceram na mesma época. 

Em primeiro lugar, para logo impressionam a vibração e o 
calor humano daquelas pág:rnas, em oonstraste com o tom frio ou 
contido de outros autores e dos legisladores brasJleiros, oomo cap~_ 
tQu a fina sensibilidade de Joaquim N abuco (17). 

Por outro lado, com a fôrça e o realismo da análise dos fa
tos, ponto em que José Bonifácio se iguala aos que também versa
ram a questão da escravatura, combina-se o acento não menos vi
goroso que êle põe na denúncia dos responsáveis pelos males do 
regime servil e interessad03 em mantê-la (18). O texto assume por 
vêzes um caráter panfletário e explode em após1rofes indignadas, 
como na seguinte exclamação: 

"Legisladores, não temais os urros do s6rdido interêsse: cum
pre progredir sem pavor na carreira da justiça e da regeneração 
política ... " (19); ou nesta outra: "Homens perversos e insensa
tos! Tôdas essas razões apontadas valeriam alguma coisa, se v6s 
fôsseis buscar negros à África para lhes dar liberdade no Brasil e 
estabelecê-los como colonos; mas perpetuar a escravidão, fazer 
êsses desgraçados mais infelizes do que seriam, se alguns fôssem 
mortos pela espada da injustiça, e até dar azos certos para que se 
perpetuem tais horrores, é de certo modo um atentado manifesto 
contra as Leis da justiça e da Religião" (20). 

E carrega mais adiante na condenação moral da escravatura 
(21), apontada como estímulo à indwência, fonte de deseducação 
e aviltamento dos costumes famiJiares, depois de haver protestado, 
em serenas palavras, seus sentimen:tos humanitários: 

"Eu também sou Cristão e Filantropo; e Deus me anima 
para ousar levantar a Illinha fraca voz no meio desta augusta 
Assembléia, a favor da causa da justiça e ainda da sã política, 
causa a mais nobre e santa, que pode animar corações generosos e 
humanos" (22). 

(17). - Nabuco (Joaquim), Ob. cit., pp. 55-56. 
(1S). - Rodrigues (José Hon6rio), Ob. cit., pp. 16-17. 
(19). - Silva (José Bonifácio de Andrada e), Ob. cit., p. 125. 
(20). 
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Cumpre ainda realçar o caráter de utilidade imediata da Re
presentação, consubstanciado no projetlo de lei, que oferecia à con
sideração dos legisladores reunidos em assembléia. Não se conten
tava o Estadista clarividente em reprovar as misél1ias e os prejuí
zos econômico..;, deoorrentes do cativeiro, mas trazia a sugestão de 
provid~ncias concretas para que, sem delongas, começasse a obra 
da regeneração social do BraS:,l. E aqui se patenteia o espírito 
prá ico que, em J osé Boni~cio, oompletava a tendência pensante. 
Realmente, se nele havia o homem de pensamento, votado ao culto 
das ciências, das letras e da filosofia, havia ao mesmo tempo o 
homem de ação, preocupado com o alcance utilitário das obras 
que empreendia (23). 

Chama igualmente a atenção do leitor a amplitude de vistas 
da Representação. Como era de seu hábito, José Bonifácio n30 se 
confinava neste ou naquele ângulo do problema servil, não desli
gava do econômico o social, nem do social o ético e o político, de 
'aI sorte que a abo~ição do tráfico e da escravatura aparece como 
grande questão de ordem nacional, em correlação com as várias 
estruturas coletivas: a política, a sooia:l, a econômica. Assim é que 
na qualidade de "Cidadão Livre e Deputado da Nação", logo de 
entrada apressa-se o autor a declarar que dois objetos lhe pareciam 
ser, "fora a Constituição", essenciais ao futuro progresso do Impé
rio: a civiHzação dos índios dQ Brasil e uma nova lei, sôbre a es
crava'ura e a assistência aos cativos (24). Aí estão claramente in
dicadas as conotações en're a nova institucionalização polít!ca, ou 
seja o sistema constitucional, e as reformas que tornariam os ín
d:os e negros em c;dadãos integrados no mencionado sistema. Não 
admi6a o sábio Estadis.ta a contradição que havia numa sociedade 
em que coexistiam homens llivres e duas raças marginalizadas: in
dígenas incultos e negros escravizados. Para êle, urgia extinguir o 
regime servil, assimilar o índio e o negro ao corpo social, a fim 
de que viesse o Bras.il a ser uma nação homogênea e consolidada 
(25). Esta idéia se reitera em mais de um passo da Representação, 
em cujo remate se reafirma a incompatibiLdade da liberdade poli·
tica e do regime constitucional com a eJcistência de mas.sas ignaras 
e servis, sendo a emancipação dos escravos impresc:,ndível à susten
tação da Independ~ncia nacional (26). 

Mas, é precisamente no exame crítico do regime de trabalho 
escravo que reside o ponto de maior interêsse para esta Comuni-

(23). - Walton (William), Oh. cit., p. 163. 
(24). - Idem, p. 123. 
(25). - Prado Júnior (Caio), Hist6ria Econômica do Brasil, p. 152. São 

Paulo, 1945. 
(26). - Silva (José Bonifácio de Andrada e), Oh. 
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nicação. Sob êsse aspecto, José Bonifácio se desdobra em alega
ções e argumentos com que diligencia convencer os espíritos, tanto 
quan'o procurara comover as consciências, apontando-lhes as mi
sérias da escravidão. 

Começa ressaltando ser financeiramente mau negócio o empa
te de capitais na escravaria. Grande era a soma de cabedais des
viados para a África ou congelados, no país, em escravos 

"que morrem, adoecem e se inutilizam, e demais pouco tra
balham" (27). 

Capitais que se perdiam com a morte dos escravos, não to
talmente compensada pela natalidade de seus filhos e que não pa
gavam sequer o juro do dinheiro empregado (28). 

Por outro lado, além de convidar os senhores à inércia e ao 
conservantismo comodista, a escravidão resultava em desestímulo ao 
trabalho livre e assalariado, que com ela não podia concorrer, mes
mo sendo mais produt:vo; e,sterilizava a atividade econômica, por 
não incentivar o uso das máquinas, que poupam braços, mas são 
despresadas, pela abundância de escravos; e retardava o progresso 
dos transportes de carga, nestes empregando homens, em vez de 
carretas, tiradas por bois ou muares, além de multiplicar o custo 
da produção, por causa de vários fatôres negativos. inclusive dis
pendiosos utensílios, lembrando José Bonifádo que um só arado 
substituiria vinte escravos e vin'e enxadas (29). 

Ponro relevan'e do texto é a análise da renda dos prédios rús
ticos no Brasil, que para o autor não dependia tanto da extensão 
e do valor das terras, nem do número de braÇOs que a cultivavam, 
mas da indústria e diligência do lavrador. Ao senhor de terras é 
que competia tirar proveito da feraaidade das mesmas e dos tra
balhadores empregados. A tal resultado se chegaria pela supressão da 
escravatura, com o que se valorizaria o trabalhador rural, e os an
tigos donos de escravos se tornariam de fato mais ricos. Por seu 
turno os alforriados seriam verdadeiramente laboriosos e concorre
riam para o aumento da renda dos proprietários, atlorando-Ihes lo
tes de terra., para culttlivá-Ios e ganharem a vida (30). 

Finalmente, Os grandes malefícIos proven:entes do uso inade
qüado da terra e das derrubadas da vegetação natural eram atri
buídos ao fato de possuirem os seus donos farta mão-de-obra escrava 
e extensos latifúndios. Por isso, se a agricultura fôsse praticada por 

(27). - Idem, p. 130. 
(28). - Idem, p. 134. 
(29). - Idem, p. 135, nota 1. 
(30). 
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pequenos proprie~ários ou por jornaleiros, seriam por necessidade e 
interêsse aproveitadas as terras já desmoitadas., sobretudo as mais 
próximas das povoações, onde se achava mercado certo, preservan
do-se assim as matas virgens (31). 

Todavia, nem êsse cortejo de males e inconvenientes., nem as 
afrontas à moral e à justiça, nem mesmo a urgência das soluções 
necessárias, nem tudo isso justificaria a extinção total e súbita da 
mão-de-obra escravizada. Ao con~rário, atento à realidade e às 
contigências do momento, opinava José Bonifácio que a abolição do 
tráfico e da escravatura devia processar-se gradualmente, para que 
não se desmantelasse de chofre a produção econômica. Em mais 
de um passo da Representção, ressurge esta advertência (32), bem 
como se reitera a necessidade de amparar e educar os libertos, de mo
dos a transformá-los em cidadãos prestantes (33) . 

• 
o Projeto de Lei. 

À motivação introdutória, que se estende em longo arrazoado 
e terríveis imputações aos traficantes e senhores de escravos, segue
se o projeto de lei, destinado à Assembléia Constituinte e que con
densava os objetivo.> práticos da Representação. Depois do libelo 
acusatório, a proposta de soluções concretas. 

O proje~o tinha em mira prescrever, como o faz em seu artigo 
J, a cessaç o gradual do tl"áfico de escravQs, em curto prazo, 4 ou 
5 anos (34), e por outro lado estatUiÍr as condições da alforóa que, 
segundo nos parece, o texto configura como expediente hábil para 
estimular a abolição do cativeiro. Por isso" continha o projeto dis
pos;ções que favoreciam a formação de pecúlios dos escravos e de 
outros recursos, destinados ao custeio das manunilSSões, criando os 
Conselhos Super,iores, órgãos de vigilância da execuç-:o da lei, nas 
Capitais das Províncias. E, como med:das de aplicação imediata, 
estipulava as garantias ao dire:to dos escravos a uma assis'ência so
cial con~tante. 

O artigo 11 criava o registro público dos escravos negociados, 
tan:o os importados da África, como os já existentes no Brasil, e 
dos preços das vendas respectivas, provklência básica para a avalia
ção das al1iorrias" a qual, na falta do mencionado registro, seria 
legalmente feita por jurados, nas t~rmüs do ar ~go 111. Dêste até 
o artigo VIII, de"inem-se as condições da alforria (35). 

(31). - Idem, pp. 136-37. 
(32). - Idem, pp. 124, 126, 141 e 142. 
(33). - Idem, p. 141. 
(34). - Idem, p. 145. 
(35). - Idem, pp. 
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A manum!ssao foi relativamente freqüente no Brasil português 
e na América espanhola, mais que na América inglêsa. As leis n'ío 
proibiam a alforria e até a favoreciam, no ocaso do regime colonial, 
segundo o testemunho de Humboldt (36), convindo, entretanto, não 
exagerar nem a prática, nem os efeitos da mesma. A espécie maás 
comum foi.. provàvelmente, a manumissão resgatada pelo próprio 
escravo, que para tanto podia const~tuir o necessário pecúlio. Me
nos ocorrente era, de certo" a manumissfo gratuita, por senectude 
ou enfermidade do escravo, ou conced'da por motivos humanitários. 
Mas, no Brasi1, só aom a Lei do Ventre Livre, em 1871, foram os 
senhores obrigados a aceitlar a alforria, que aparece como um di
reito do escravo, desde que pudesse indenizar o seu valor (37). 
Assim teria sido, meio século an'es, se o projeto de José Bonifácjo 
fô~se convertido em lei do Império (38). 

Não bastava, contudo, revigorar c movimentar o institt1'o da 
manumissão. Cumpria promover a assimilação soo~al dos negros 
fiorros, tanto quanto a sua libertação. Daí, a medida consubstancia
da no art. X do projeto (39), segundo o qual a todos os forros 
que não tivessem ofício ou modo outro de ganhar a vida, a'ribuiria 
o Estado uma pequena sesmaria para cuLtivo e recursos para a ex
ploração da mesma, devendo 'udo ser pago a prazo. 

Outra modalidade de alforria, OOIIlfigurada no art. XI, consi
derava os Whos que o senhor tivesse tido de uma escrava, caso em 
que ele devia dar liberdade à mãe e aos filhos, cuidando da educa
ç~o dos menores, até os quinze anos (40). Cabe notar que, na 
prática, tal situação devia ocorrer com certa freqüência, na promis
cuidade entre ·amos e escravas, comum na vida dos domínios rurais. 
O que emprestaria maior ampLitude às manumissões, como meio de 
libertação da escravaria. 

Passa o projeto a fixar as norma legais de assis',ência e p~ 
teção aos escravos, preservando-os dos cast;gos excessivamente 
cruéis; eximindo os menores de trabalhos demasiados e insalubT'~';; 
determinando a fixação da natureza e horário dos trabalhos, bem 
como do sustento e vestuário dos escravos, prescrevendo cuidados 
especiais com referência à gravidez e à maternidade e chegando 
a estatuir a alforria das escravas que tlÍvessem cinco filhos; assegu-

(36). - Mõrner (Magnus), La mezcla de Razas en la Historia de Amé
rica Latina (Race Mixture inthe History of Latin America), p. 114. Buenos 
Aires, 1969. 

(37). - Lei do Ventre Livre, art. 49, § 29, in "O Estado de São Paulo", 
p. 26, de 26 de setembro de 1971. 

(38). - Silva (José Bonifácio de Andrada e), Ob. cit., p. 146, art. V. 
(39). - Idem, pp. 147-48. 
(40). 
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rando a liberdade de casamento dos escravos, inclusive oom pes
soas livres, e exigindo aos grandes senhores rurais que pelo menos 
dois terços de seus escravos fôssem casados; impondo a instrução 
moral e religiosa dos mesmos (41). 

Propunha-se a questão da falta de braços, que podia derivar 
da abolição gradWl!1 da escravatura. Para obviá-la, o artigo XXIV 
do proje o estabelecia que o govêrno pusesse em execução as leis 
policiais contra os vadios e mendigos, mormente sendo homens de 
côr. Medida insuficiente, de certo. Mas, ao descortino de José 
Bonifác:o não escapava a urgente conveniência de promover-se a 
imigração européia. Tanto assim que, malgrado o lapso de não 
inc:uir no seu projeto de lei dispositivos concernentes a essa ma
téria, o in!iatigável Ministro, no tumulto das atribulações que o as
soberbavam, em plena luta pela Independência, escrevia a Caldei
ra Brant, nosso enviado diplomá ico em Londres, solicitando-lhe que 
providenciasse a vinda para o Brasil de pe!o menos uns 

"seiscentos cultivadores inglêses e com a maior brevidade 
possível" (42). 

Em janeiro do ano seguinte, podia êle comunicar 3J José Bo
nifácio que haviam partido cinqüenta trabalhadores, a que se se
guiriam mais duzentos, dois meses depois. 

Para enobrecer as manumissões, o dia em que se celebrassem 
teria o caráter de solene festividade pública. E seria distinguido 
pelo govêrno com títulos de benemerência e com as mercês e con
decorações que requeresse, o senhor que desse alforria a mais de 
oito famílias escravizadas e lhes distribuísse terras e utensílios (43). 

O art. XXVIII, a tí'ulo de incentivo do trabalho entre es
cravos, atribui a ao govêrno o estabelecimento de caixas econômi
cas, em que os depósitos pecuniários, resultantes daquele trabalho, 
seriam postos a render. E os artigos XXXIX e XXX dispunham 
sôbre os recursos da Caixa de Piedade, que recolhia os fundos pú
blicos, destinados ao pagamento das manumissões, inclusive o pe
cúlio dos escravos que o não deixassem a herdeiros necessários e 
não o legassem, morrendo sem testamento (art. XIII); a esse fun
do, adicionavam-se as verbas minuciosamente fixadas nos dois ar
tigos citados (44). 

(41). - Idem, pp. 148-51, arts. XIII a XXII. 
(42). - Veja-se a carta de 26 de dezembro de 1822, do futuro Marquês 

de Barbacena a Antônio V. Meirelles Sobrinho, residente em Liverpool, apud 
Sousa (Octávio Tarquínio de), losé Bonifácio (1763-1838), p. 208, São Paulo, 
1945. 

(43). - Silva (José Bonifácio de Andrada e), Ob. 
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As normas finais do projeto (arts. XXXI e XXXII.) criavam 
os órgãos que fiscalizariam a execução da lei: na Capital de cada 
Província, um Conselho Superior Conservador dos Escravos, for
mado pelo Presidente da Província, o Bispo, o Magistrado civil 
de maior graduação e dois Conselheiros provinciais; nas Vilas e 
Arra!ais, as Mesas compostas do Pároco, do Capitão-Mor e de um 
Juiz ordinário. Das decisões das mesas, haveria apelação e agra
vo para o Conselho. E seriam Procuradores e Fiscais natos os 
Juízes e Andadores das Irmandades e Confrarias dos homens de 
côr, nas capitais, vilas e arraiais do Império (45). 

A Representação fecha com mais uma exortação vibrante 
aos legisladores do Império, um apelo candente aos 

"traficantes de carne humana" e aos "senhores injustos e 
cruéis", 

rematando com a incisiva advertência: 

"Generosos cidadãos do Brasil, que amais a vossa Pátria, 
sabei que sem a abolição total da escravatura Africana, e sem a 
emancipação sucessiva dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará 
a sua independência nacional, e segurará e defenderá a sua libe
ral Constituição; nunca aperfeiçoará as raças existentes ... " (46). 

* 
Sentido Histórico da Representação. 

O projeto não estava isento de algumas concessões à tradição 
da propriedade de escravos (47). Entretanto, tal como foi ar
quitetado e, se convertido em lei, teria dado início a uma das re
formas estruturais, necessárias à modernização da sociedade e à 
ruptura dos vínculos que ainda a mantinham presa aos quadros 
arcaicos do passado. Uma das reforma&, 
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priedade territorial, mediante nova legislação de sesmarias (49). 
bem como a incorporação dos silvícolas à sociedade civilizada (50). 

Não se restring:u êle a teorizar sôbre a abolição, mas, em 
perfeita coerência com suas idéias, passou das cogitações à ação 
prática, já promovendo a entrada de lavradores europeus no Bra
sil, como anteriormente se mencionou, já dispensando o concur
so do braço escravo, para arrotear "com gente livre e alugada", 
o sítio dos Outeirinhos, em Santos (51) , à maneira do que fi
zera na quinta do Almegue, arrendada em Portugal, perto de Coim
bra (52). 

Caberia, então, considerar se o próprio José Bonifácio, caso 
tivesse permanecido no govêrno, efeituaria esta e as outras refor
mas que delineou. Os fatos parecem indicar que não. Porque o 
conluio de fôrças que o derrubou (53) não o teria permitido. 
Sugeriu Joaquim Nabuco a indagação seguinte: até que ponto as 
conhecidas idéias do grande Ministro sôbre a escravidão, idéias 
tão contrárias aos interêsses da aristocracia dos dos senhores de es
cravos, concorreram para que êle fôsse afastado do poder e brusca
mente se encerrasse sua carreira pública. Tema que merece abor
dagem mais profunda. Uma coisa, porém, é certa: o Ministro que 
não titubeava em apontar os males sócio-econômicos do latifúndio· 
e preconizar a abolição da escravatura, não podia contar com a 
simpatia, menos ainda com o apôio político dessa aristocracia do
minante e dos comerciantes que se locupletavam com o tráfico ne
greiro (54). 

Outro indício veemente reside no agudo contraste da Consti
tu'ção de 1824, outorgada pelo Imperador, com o projeto mais li
beral de Antônio Carlos, que não chegou a ser votado, antes da 
dissolução da Constituinte, e que incluia, por influência de José 
Bonifácio, o preceito referente à 

(49). - Silva (José Bonifácio de Andrada e), Lembranças e Apontamen
tos. " aos Deputados por São Paulo (às Côrtes de Lisboa), in "Obras Científi
cas, Políticas e Sociais de ... 11, p. 99, Santos, 1964. Rodrigues (José Hon6-
rio), Ob. cit., pp. 20-21. 

(50). - Silva (José Bonifácio de Andrada e), Apontamentos para a Ci
vilização dos lndios Bravos ... , in "Obras Científicas, Políticas e Sociais de ... ", 
11, pp. 103-114, Santos, 1964. 

(51). - Sousa (O. Tarquínio de), Ob. cit., pp. 207-208. 
(52). - Neiva (Venâncio de Figueiredo), Resumo Biográfico de losé 

Bonifácio de Andrada e Silva, p. 29, Rio de Janeiro, 1938. 
(53). - Rodrigues (José Hon6rio), Ob. cit., pp. 6 e 19-20. Nabuco 

(Joaquim), Ob. cit., p. 191, refere a posição dos negreiros contra os Andradas. 
(54). - Nabuco (Joaquim), Oh. 
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"emancipação lenta dos negros e sua educação Teligiosa e in
dustrial" . 

No texto constituiconal, elaborado pelos Conselheiros de Es
tado, que D. Pedro nomeara para desempênho dessa tarefa, não 
há menção à escravatura (55). A propriedade de escravos ficava, 
assim, sancionada pelo silêncio. 

Eram tão fortes os interêsses representados por êsse tipo de 
propriedade, que mesmo o tráfico de negros permaneceu no Bra
sil até o meado do século XIX, a despeito das persistentes e agres
sivas pressões da Grã-Bretanha, contra o prosseguimento dêsse co
mércio (56). 

Ass:m, o jôgo das fôrças adversas à reforma da propriedade 
escravocrática e territorial dominou o período de relativa estagna
ção das manifestações abolicionistas, até por volta de 1850, quando 
se decreta a proibição do tráfico. Mas, ainda por essa época, ex
ternam-se as resist~ncias dos grandes proprietários, em São Paulo. 
no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, ao parcelamento das terras, 
preferindo êles manter a integridade de seus latifúndios, com o tra
balho dos escravos ou de parceiristas europeus (57). E mesmo 
em 1871, quando se desencadeava a campanha pela liberdade de 
ventres das escravas, os impenitentes adversários da abolição pre
viam as mais perigosas conseqüências que adviriam da lei que a 
decretasse, à custa da ruína da propriedade rural e da miséria pú
blica, fomentando ainda a revolta da escravaria (58). 

Tais reações demonstram que, do momento da Representação de 
José Bonifácio ao da Lei do Ventre Livre, não mudara a menta
lidade escravista o irredutível e retrógrado conservantismo que 

(55). - A Constituição de 1824, sem dizer palavra sÔbre a escravidão, 
mencionava duas vêzes os libertos: no art. 6, 19, para declará-los cidadãos; e 
no art. 94, 29, para os excluir do direito de votar em segundo grau; êste artigo, 
veio a ser revogado, informa Joaquim Nabuco, Ob. cit., p. 53. Tal como a nossa 
de 1824, a Constituição norte-americana de 1787 reconhecia a escravidão; e ia 
mais longe quanto ao tráfico, pois o seu art. I - seção 9, proibia o Congresso 
de o abolir, antes de 1808, ano em que realmente foi suprimido. A escravidão, 
porém, subsistiria até 1865. 

(56). - Opina Celso Furtado, em Formação Econômica do Brasil, p. 
117, Rio de Janeiro, 1959, que o "govêmo britânico,escudado em sólidas ra
zões morais e impulsado pelos interêsses antilhanos que viam na persistência da 
escravatura brasileira o principal fator de depressão do mercado de açúcar, usou 
inutilmente de todos os meios a seu alcance para terminar com o tráfico transa
tlântico de escravos". 

(57). - cf. Handelmann (Henrique), História do Brasil, lI, pp. 984-
-85 e 987, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1931. 

(58). - Costa (Emília Viotti da), Ob. 
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continuava a julgar inexeqüível a abolição, tal como em 1823. De 
sorte que, ainda em 1880, notava Joaquim Nabuco, confirmando 
a visão econômica de José Bonifácio, a decadência das proprie
dades em que se implantara a escravatura (59); e mais adiante, 
citando agora um conceito emitido na Representação, o mesmo 
autor o corrobora, com referência aos combatentes da guerra do 
Paraguai, em sua maioria descendentes de escravos, reproduzindo 
o que dizia José Bonifácio, em 1825: 

" ... nunca (o Brasil) formará, como imperiosamente o deve, 
um exército brioso e uma marinha florescente", 

mantendo-se a escravidão (60). 

No entanto, teria êsse quadro sócio-econômico mudado subs
tancialmente, caso a reforma da estrutura do Brasil rural hou
vesse pelo menos começado, na ocasião em que o Estadista do 
nosso primeiro govêrno independente alertava a consciência nacio
nal, quanto à urgente necessidade de abolir a escravatura, de mo
dificar o velho sistema da concessão e posse de desmedidas sesma
rias, de encetar o processo assimilador do negro e do índio à so
ciedade livre, mediante adeqüada legislação sôbre tais matérias. 

Que a substituição da mão-de-obra escrava pelo trabalho li
vre e assalariado era possível, demonstra-Q o exemplo do próprio 
José Bonifácio, ao entregar o cultivo de suas terras a "gente alu
gada", em Portugal e no Brasil, conforme acima foi assinalado. 
Igualmente o comprova, outro fato coevo, ocorrido nos ,Estados 
Unidos, onde a expansão colonizadora no rumo de Oeste, acelera
da depois da Independência, em sua maior extensão foi obra de 
cultivadores livres, emigrados da Europa e do prt6prio Leste norte
-Americano. Por que não tentar aqui semelhante experiência? Bas
taria promover a imigração, e Jose Bonifácio deu um passo em tal 
sentido fazendo vir agricultores inglêses, atraindo-a com a aquisição 
de terras pelos imigrantes. Só em relação à cegueira da aristocra
cia latifundiária e escravocrata, só por causa do atraso do meio, 

(59). - Nabuco (Joaquim), Ob. cit., p. 145. 
(60). - Idem, p. 188. 
(61). - Distinguem-se como continuadores da corrente de idéias anti-es

cravistas, depois de 1825, José EI6y Pessoa da Silva, que publicou em 1826 a 
sua Memória sôbre a Escravatura e Projeto de Colonização dos Europeus e 
Pretos da África no Império do Brasil; e Frederico César Burlamaque, autor 
da Memória A nalítica do Comércio de Escravos e Acêrca dos Males da Escra
vidão Doméstica, aparecida em 1837. Cf. Costa (Emflia Viotti da), Ob. dt., 
pp. 340-48. 
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aferrado a uma ordem social anacrônica, pareciam aventurosas e 
prematuras as reformas que Jose Bonifácio ardentemente desejara 
iniciar. 

Não passou, todavia, do plano teórico a Representação andra
dina sôbre a escravatura. Alinhada com as demais contribuições da 
primeira metade do século XIX (61), constitui uma das matrizes 
da legislação emancipadora dos escravos. E ficou entre os marcos 
mais eloqüentes e representativos da história do pensamento abo-; 
licionista, no Brasil (62). 

* 
* * 
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fácio de Andrada e Silva. Rio de Janeiro, 1938. 

(62). - Veja-se a síntese histórica dessa legislação, de 1825 a 1871, em 
Nabuco (Joaquim), Um Estadista do Império, 11, pp. 16-54, São Paulo, 
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14). - Novaes (Fernando A.) e Francisco C. Falcon, A Extinção da Es
cra~'atura no Quadro da Política Econômica Pombalina, VI Simpósio 
da ANPUH. Goiânia, 1971. 

15). - Peixoto (Afrânio), Antologia Brasileira - José Bonifácio o Velho e 
o Moço. Rio de Janeiro, 1920. 

16). - Prado Júnior (Caio), História Econômica do Brasil. São Paulo, 1945. 

17). - Rodrigues (José Honório), O Pensamento Político e Social de José 
Bonifácio, in "Obras Científicas, Políticas e Sociais de José Bonifácio 
de Andrada e Silva", lI, Santos, 1964. 

18). - Silva (José Bonifácio de Andrada e), Representação à Assembléia 
Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sôbre a Escra
vatura, in "Obras Científicas, Políticas e Sociais de José Bonifácio de 
Andrada e Silva", coligidas e reproduzidas por Edgard de Cerqueira 
Falcão, 11, pp. 115-58. Santos, 1964. 

19). - Silva (Raul de Andrada e), José Bonifácio, Homem de Pensamento 
e Homem de Ação, in "Revista de História", nQ 55, pp. 47-60. São 
Paulo, 1963. 

20). - Sousa (Octávio Tarquínio de), José Bonifácio (1763-1838). São Paulo, 
1945. 

21). - Idem, O Pensamento Vivo de José Bonifácio. São Paulo, 1944. 

22). - Walton (William), "Memoir Adressed to the General, Constituent 
and Legislative Assembly of the Empire of Brazil", translated from the 
Portugúese by ... in "Obras Científicas" ... , li, p. 159-213. Santos, 
1964. 

* 
* • 

INTERVENÇOES. 

Da Prof.a Helga I.L. Piccolo (ICHL/UFRS. Pôrto-Alegre. Rio 
Grande do Sul). 

Diz que solicita apenas uma informação: é comum afirmar-se 
que a pressão contra a permanência de José Bonifácio no Minis
tério de D. Pedro I, do qual pediria exoneração e que seria defi
nitiva em meados de 1823, prende-se, entre outros motivos, à sua 
declarada pos'ção anti-l:scravista visível já nas Instruções dadas aos 
deputados paulistas às Côrtes Portuguêses e principalmente no seu 
projeto à Assembléia Geral Constituinte e Legislativa no Império. 
Haver:a um fundo de verdade em tudo isso? 

• 
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• 
Do Prof. Ernesto Cassol (Centro Universitário do Alto-Uruguai. 
Erexim. Rio Grande do Sul). 

Indaga: 
1 ). - Em que base se verifica a Condenação Moral da es

cravidão? Ético-filosófica? Religiosa? 
2). - Que ressonância social tinha esta Condenação Moral 

da escravidão, em particular da Igreja como Instituição e dos seus 
membros? 

3). - José Bonifácio considera que "não se consolidaria a 
Independência do Brasil, nem se salvaguardaria sua Constituição 
liberal, sem abolição do tráfico de negros e a emancipação suces
siva dos escravos". Caso isso tivesse sido realizado em que novas 
estruturas econômicas assentaria o Império? 

• 
Do Prof. Alcindo José Checon (FFCL/Lins e Tupã. São Paulo). 

Disse que gostaria que o Autor explicasse com maiores deta
lhes uma informação contida à pág. 2 do resumo distribuído: 

"O trabalho servil concorria para o mau uso da terra e da 
vegetação natural, que só lucrariam em ser utilizadas por pequenos 
proprietários e jornaleiros". 

Parecia-lhe que o mau uso da terra e da vegetação decorria 
do sistema da economia colonial, ou seja a grande propriedade mo
nocultora voltada unicamente para o mercado consumidor externo, 
dentro do qual o trabalho servil foi exig~ncia ou conseqüência. 
Por outro lado, a substituição do trabalho servil pelo assalariado, 
mas dentro do mesmo sistema de economia colonial, não trouxe 
melhoria quanto ao uso da terra nem quanto à vegetação natural . 

• 
Do Prof. Diores Santos Abreu (FFCL/Presidente Prudente. São 
Paulo) . 

Diz que depois de atacar a escrav:dão, José Bonifácio apresen
tou soluções num projeto de lei. 

Pergunta, pois: 
O ponto básico para ajudar os forros seria apenas dar-:hes 

um pedaço de terra? Ou haveriam outros auxílios? 
Um pedaço de terra seria suficiente? O liberto não continua

ria à margem do processo econômico brasileiro de exportação? 
• 

Do Prof. Roberto Machado de Carvalho (FFCL/ltú e Moe
ma. São Paulo). 

Disse que o Prof. Raul de Andrada e Silva apresentou como 
resumo da sua Comunicação a conhecida "Representação 
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bléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sôbre 
a Escravidão" de José Bonifácio, e, em seguida, distribuiu em al
guns itens os aspectos fundamentais do trabalho do ilustre santista, 
o qual, diga-se de passagem, para evitar qualquer mal entendido, 
que o considera, em sua modesta opinião, o maior estadista da 
Independência. 

Solicita excusas ao Prof. Raul de Andrada e Silva, mas pre
tende levantar algumas questões um tanto objetivas, e que talvez 
sejam revestidas de uma certa deselegância. 

1). - O Autor refere-se a um Resumo de Comunicação, 
no qual se lê apenas a parte que é tôda devida a José Bonifácio 
de Andrada e Silva. E a outra parte, isto é, a do Prof. Raul de 
Andrada e Silva, referente ao menos a um comentário próprio, pos
sivelmente é crítico, dada a perspectiva do tempo histórico decor
rido, ao analisar-se hoje o processo da nossa Independência. Por
que o Autor privou o plenário da sua argumentação? 

2). - De acôrdo com essa introdução, pergunta agora? 

a). - A Representação de José Bonifácio, no referente ao 
trabalho escravo e trabalho livre, estaria de acôrdo com a nossa 
realidade sócio-econômica por' ocasião da Independência política? 

b). - O ilustre Andrada com sua conhecida formação euro-
péia não aproximava as suas idéias liberais, referentes à escravidão, 
do figurino europeu, distante de uma realidade brasileira? 

c). - Não acharia o Autor que os homens da Constituinte 
de 1823 e posteriormente o Conselho nomeado pelo Imperador para 
outorgar a Constituição de 1824, deixaram a questão do trabalho, 
porque, dada a formação política baseada nos ideais clássicos de 
liberalismo, achavam que naquele momento, o escravo era peça fun
damental nas condições reais do país? 

d). - Seria que as medidas propostas por José Bonifácio pa
ra aquela época, sobretudo no campo da assistência ao homem li
berto, teriam condições de serem colocadas em prática? 

e). - O que pensa o Autor quanto à moderação dos esta
distas do 2.0 Império em relação à gradativa abolição do homem 
escravo? Estariam errados de acôrdo com o parecer de José Boni
fácio? 

Terminando, cumprimenta o Autor por ter traz:do ao VI Sim
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* 
Da Prof.a Célia Freire d'Aquino Fonseca (IFCH/UFRJ, Rio de 
Janeiro. Guanabara). 

1). - Cumprimenta o Autor por ter trazido o tema ao Sim
pósio, pois o Projeto de Emancipação Gradual dos escravos, de José 
Bonifácio, não podia estar ausente, tratando-se do trabalho livre e 
do trabalho escràvo. Não é pela apologia a personagens históricos, 
mas acha que o Autor não chegou mesmo a fazer justiça a José 
Bonifácio. O Projeto que êle elaborou vale não só em relação à 
questão da emancipação dos escravos, com cláusulas mais avan
çadas, por exemplo, do que as semelhantes que surgirão nas Leis 
de 1871 (do Ventre Livre) e de 1885 ( dos Sexagenários). Mlas 
pontos de importância em relação a outros problemas de jimpor
tância, como por exemplo, a libertação dos capitais empregados 
no tráfico. 

2). - A frase do Autor, quando fala das estruturas e o 
que significariam na desagregação mais rápida do sistema colo
nial se as reformas apontadas por José Bonifásio fôssem adota
das, foi justamente o que não foi suficientemente explorado, como 
disse ao Autor em conversa anterior. Para se se ter idéia do que 
significam, passa a ler, aqui, as duas cláusulas mais importantes, 
em seu entender: 

"Artigo X. - Todos os homens de côr fôrros, que não tive
rem officio, ou modo certo de vida, receberão do Estado huma pe
quena sesmaria de terra para cultivarem, e receberão outrossim 
delle os socorros necessarios para se estabelecerem, cujo valor irão 
pagando com o andar do tempo. 

Artigo XI. - Todo senhor que andar amigado com escrava, 
ou tiver tido della hum ou mais filhos, será forçado pela lei a dar 
liberdade á mãe e aos filhos e a cuidar na educação destes até a 
idade de quinze annos". 

* * 
* 

RESPOSTAS DO PROFESSOR RAUL DE ANDRADA E SILVA. 

À Prota Helga I. L. Piccolo. 

Diz que acred:ta que já proporcionou alguns elementos para 
responder à solicitação da prezada Colega Helga Piccolo, mas é 
com especial prazer que acrescenta outros dados a respeito. Foi 
Joaquim Nabuco o primeiro a propor a tese, que aliás não apro
fundou e segundo a qual a posição anti-escravista de José Bonifá
cio concorreu para que êle fôsse alijado do govêmo. A idéia foi 
retomada por Octávio Tarquínio de Sousa, 



- 512-

Patriarca, e o ilustre historiador José Honório Rodrigues também 
a perfilhou, oferecendo um quadro mais amplo da combinação de 
fôrças que combatiam o Ministro reformador e amigo dos escra
vos: o grupo de portuguêses ligados ao Imperador, que odiavam 
os Andradas e eram por êles odiados, os liberais exaltados, adver
sários políticos de José Bonifácio, a aristocracia dos senhores de 
terras e de escravos, os comerciantes empenhados no tráfico ne
greiro. Um dos indícios, ou mesmo uma das comprovações mais 
frisantes está no contraste da Constituição de 1824 com o projeto 
mais liberal da Constituinte de 1823: a primeira, outorgada por 
D. Pedro e assinada pelos Conselheiros a quem o Soberano no
meara para compô-lo e elevou à dignidade de Marqueses, sequer 
menciona a escravidão, reconhecendo-a implicitamente; o segundo 
incluia o preceito sôbre a emancipação gradual dos escravos, con
cordando neste ponto com o projeto de lei que acompanhava a 
Representação de José Bonifácio a Constituinte de 1823. E, se 
atentarmos para o status social dos autores da Constituição de 1824, 
para o espirito do texto constitucional que êles elaboraram e que 
refletia os interêsses da aristocracia dominante, começamos a com
preender que dificilmente se conciliariam tais tendências com as 
idéias de reforma de José Bonifácio; e admitimos que o pensamen
reformador do Patriarca tenha realmente contribuído para a sua 
desgraça polít!ca. 

• 
Ao Prof. Ernesto Cassol. 

Responde que a condenação moral da escravatura, por José 
Bonifácio, assenta em base tanto ético-filosófica, como religiosa. Fa
lava êle em nome de Deus e dos princípios morais. Deve-se acres
centar que invocava também o Direito Natural, recorrendo assim 
a argumentos de ordem filosófico-jurídica. E quanto à condena
ção moral, não se limitava aos princípios, mas apontava os fatos 
reais, que enodoavam o convívio entre os senhores e a escravaria. 

Quanto à segunda interpelação, ocorria que vozes da Igreja 
tanto se ergu~am contra o regime servil, como a do presbítero Ma
nuel R beiro da Rocha, autor do Etíope Resgatado, quanto se ma
nifestavam em justificativas da legitimidade do tráfico e da escra
vidão, como a do Bispo Azeredo Coutinho, em sua Análise sô
bre a Justiça do Comércio do Resgate de Escravos da Costa d'A/rica. 
Cumpre, todavia, ressalvar que a Jjgreja, como instituição, não se 
pronunciou a favor da escravatura, e até a condenou, pela voz de 
alguns Papas. 
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dades médias e pequenas, e a· substituição do braço escravo pela 
mão-de-obra livre, com o recurso à imigração européia; esta real
mente começaria mais tarde, quando foi estimulada pela repressão 
ao tráfico negreiro e pelo conseqüente encarecimento do escravo. 

* 
Ao Prof. Alcindo losé Checon. 

Concorda com o Prof. Checon em que o mau uso da terra 
e da vegetação natural decorria do tipo da propriedade e de sua 
exploração no sistema da economia colonial, a saber: a grande 
propriedade monocultural, com vistas a um produto exportável. E 
realmente, não bastou extirpar o trabalho servil para que cessassem 
tais malefícios. Mas, acredita que a idéia central de José Boni
fácio está na comparação da mão-de-obra servil com o trabalha
dor livre: êste, mais propenso a lavrar a terra com cuidado, seja 
como jornaleiro assalariado, seja principalmente como pequeno 
proprietário; aquêle, o escravo, como trabalhdor forçado e bronco, 
desinteressado em conservar as virtudes da terra e da vegetação na
tural. O trabalho escravo era apontado como um dos fatôres, mas 
não único, dessa economia de desperdício que caracterizava a 
grande propriedade monocultural . 

• 
Ao Prof. Diores Santos Abreu. 

Lembra que o artigo X do projeto de lei, da lavra de José 
Bonifácio, preceituava que o Estado atribuisse aos libertos, inca
pazes de ganhar a vida por outra forma, não somente uma peque
na sesmaria, mas também os recursos necessários à exploração da 
mesma, dispondo o beneficiado de prazo para pagamento. O au
tor do projeto tinha em mira tanto a alforria, como a incorporação 
efetiva dos libertos à sociedade livre. 

Quanto a continuar o liberto à margem do processo de ex
portação, é provável que continuasse. Mas, em todo o sistema 
econômico, inclusive os de tipo socialista, nem tôdas as atividades 
produtivas se ligam ao setor das exportações, havendo aquelas cu
ja produção atende ao consumo interno. O essencial era libertar 
o escravo e levá-lo a participar da vida econômica, não mais co
mo simples "instrumento de trabalho", porém como pessoa livre 
e atuante. Seria quimérico pretender transformá-lo, de golpe, em 
grande proprietário, produtor de mercadoria exportável . 

• 
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Comunicação que as motivou. Era-lhe grato, por outro lado, lem
brar o tempo em que teve a satisfação de ter como aluno ao ProL 
Machado de Carvalho. 

Tem razão o interpelante em estranhar a ausência de um co
mentário mais extenso ao texto da Representação de José Bonifá
cio. Assim ocorreu, porque motivos alheios à vontade do interpe
lado reduziram-lhe o tempo disponível para a apresentação do seu 
trabalho. Posteriormente, sob forma impressa, nos Anais do VI 
Simpósio, a falha seria sanada, como está sendo, com a publicação 
da íntegra da sua Comunicação e das respostas aos Colegas que 
o honraram com suas intervenções. 

Passando à primeira interpelação, entende que a Representa
ção de José Bonifácio, versando uma questão momentosa, confor
mava-se com o pensamento mais adiantado do tempo, relativamen
te à escravatura, não só na Europa., mas também no Brasil e nou
tras partes da América. Se desacôrdo havia, era entre a posição 
anti-escravista de José Bonifácio e os interêsses imediatos dos se
nhores de terras e escravos. 

Parece-lhe que, se as idéias de José Bonifácio coincidiam com 
as das abolicionistas europeus, nem por isso intentou êle adotar 
figurinos estrangeiros. Ao contrário, sua Representação apoia-se 
no amplo exame das realidades brasileiras, desde os aspectos ma
teriais, como o baixo rendimento do trabalho escravo e a dilapi
dação dos recursos naturais (perda das propriedades do solo, mal 
utilizado; derrubada das matas), para o que concorria a ignorância 
do escravo e o desleixo dos proprietário!!, até os aspectos morais, 
os efeitos dissolventes do convívio entre senhores e cativos sôbre 
os costumes familiares. 

Relativamente aos membros da Constituinte de 1823, acha que 
longe de deixarem de lado a questão servil, dela trataram se
riamente: atente-se em que a Assembléia foi dissolvida antes que 
tivesse votado o seu projeto de Constituição, do qual constava o 
artigo que estatuia "a emancipação lenta dos escravos e sua educa
ção religiosa e industrial", preceito que não aparece na Constituição 
de 1824. Quanto aos autores desta última, é possível que tenham 
silenciado sôbre a escravatura, porque achassem ser o escravo peça 
fundamental, nas condições do país. Mas menos essencial seria o 
trabalhador livre, quando viesse, como veio, a substituir o escravo? 
Parece que o que mais pesou foi a falta de decisão para enfrentar um 
grave problema, sob a forma de soluções que ferissem os interês
ses da classe dominante. Tôdas essas realidades indicam, pois, que 
a abolição da escravatura e a mudança do sistema de propriedade 
territorial constituiam reforma adiantada, mas oportunã.' Urgia 



- 515-

meçá-Ia, para dar início à modernização do Brasil, sem delongas, 
mas sem grandes abalos, desde que se agisse, como propunha José 
Bonifácio, a têrmo suficientemente longo, abolindo-se gradualmen
te o comércio e a propriedade de escravos. Adiantadas eram as 
reformas, mas não inexeqüíveis, e a elas só resistiram os setores 
retrógrados da sociedade. Setores que ainda fizeram ouvir sua voz, 
em 1843, contra o projeto referente a terras devolutas, pela des
confiança que neles provocava qualquer medida concernente à pro-
priedade da terra eà propriedade de escravos, sua complementar; 
e em 1871, resistindo à aprovação de Lei do Ventre Livre. 

Pensa que as medidas propostas no projeto de lei de José 
Bonifácio, no domínio da assistência a escravos e libertos, med:das 
de que a Comunicação apresentada tratou mais detidamente, eram 
perfeitamente exeqüíveis, desde que o Estado e os particulares com
preendessem a justiça e o alcance das mesmas. Em suma, as solu
ções aconselhadas por José Bonifácio só conflitavam com a men
talidade conservadora ou estagnada, e não com as outras "condi
ções reais do país", para repetir a expressão do Prof. Machado 
de Carvalho. A prevalecer a idéia de que o escravo era imprescindí
vel, uma lei como a do Ventre Livre não viria nem no ano de 1871, 
quando, ao ser discutida, não deixou de haver quem previsse con
seqüências catastróficas, que a realidade desmentiu. 

Quanto à moderação dos que preconizavam a abol:ção gradual, 
coincide com a de José Bonifácio, em cujo projeto de lei, no arti
go I, inscreve-se a supressão do tráfico em quatro ou cinco anos, e 
só depois a libertação dos escravos existentes. 

Terminando, confessa-se sensibilizado pelo cavalheiresco cumpri
mento com que o distinguiu o Prof. Machado de Carvalho . 

• 
À Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca. 

Agradece as felicitações da Profa. Célia Freire, cujas inter
venções valem como respostas a algumas das interpelações que fi
zeram os colegas que a antecederam. 

Concorda com a ênfase emprestada pela Profa. Célia aos arti
gos X e XI do projeto de lei de José Bonifácio, bem assim com a 
sagaz observação segundo a qual, além dêstes preceitos, há con
siderações muito importantes, como as que dizem respeito à análise 
econômica do trabalho servil e que o interpelado espera ter salien
tado suficientemente, em sua Comunicação. 

Esclarece que, por. ocasião do Simpósio, 





COMENTÁRIOS SÕBRE o PROJETO DE LIBER
TAÇÃO GRADUAL DOS ESCRAVOS, ELABORA

DO POR JOSÉ BONIFÁCIO, EM 1823 (*). 
(Resumo). 

CELIA FREIRE D'AQUlNO FONSECA. 
do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Uni

versidade Federal do Rio de Janeiro (OB). 

I. - Epoca da elaboração do projeto: 

1. - Na verdade o projeto que fêz José Bonifácio para apre
sentar à Assembléia Geral Constituinte, segundo Octavio Tarquínio 
de Sousa, foi pensado e, talvez organizado, quando o autor era es
tudante em Coimbra (1). 

2. - Coimbra da época em que o jovem José Bonifácio foi 
lá estudar, aos 20 anos, e clima geral da Europa, às vésperas da 
revolução francesa. Embora muitas das. atitudes de José Bonifácio 
o mostrem como um espírito conservador, sua cultura e o ter-se 
subtraido, durante 36 anos consecutivos (2), de uma sociedade 
escravocrata como a do Brasil de fins do século XVIII e começos 
do XIx., em um país que no território metropolitano tinha aboli
do a escravidão, bem como o clima de idéias liberais em que vi
veu, próximo dos grandes centros da Europa onde permaneceu mui
tos anos, não poderia deixar de ter influido sôbre êle. g inegável 
que teria uma cultura que não seria fácil encontrar no Brasil de 
seu tempo, como uma mentalidade que devia apresentar diferenças 
consideráveis com os fazendeiros e senhores de escravos que, à 
vida tôda, tinham vivido no convívio diário da escravidão, clima 
que, no Brasil, teria de impregnar tôda a sociedade. Considerações 
que são feitas sem intuito de apologia e sem desconhecer certos 

(*). - Resumo da comunicação apresentada na 2' sessão de estudos, 
Equipe C, no dia 6 de setembro de 1971. (Nota da Redação). 

(1). - Sousa (Octavio Tarquínio de), :História dos Fundadores do Im
pério do Brasil, vol. I ~ José Bonifácio, Livraria José Olympio 
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traços, e atitudes que merecem censura, por parte de José Bonifá
cio e seus irmãos. 

3. - As considerações anteriores são que, em nossa opinião, 
podem explicar cláusulas tão avançadas de seu Projeto e que, de 
um modo geral, parecem-nos superior a qualquer outro, apesar de 
ter sido publicado em Paris, em 1825, e os projetos brasileiros que 
não foram arrancados sob pressão inglêsa no século XIX, sobre
tudo os dois mais célebres (Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexage
nários), apareçam 50 anos depois (3). 

* 
lI. - Aspectos surpreendentes do Projeto, face à sociedade 

brasileira dos começos do século XIX: 

1. - As duas cláusulas de mais importância: 

Art. X: "Todos os homens de côr forros, que não tiverem of
fido, ou modo certo de vida, receberão do Estado huma pequena 
sesmaria de terra para cultivarem. e receberão outrossim delle os 
socorros necessarios para se estabelecerem, cujo valor irão pagan
do com o andar do tempo. 

Art. XI: Todo senhor que andar amigado com escrava, ou 
tiver tido della hum ou mais filhos, será forçado pela lei a dar 
liberdade á mãe e aos filhos, e a cuidar na educação. destes até 
a idade de quinze annos" (4). 

O alcance dessas cláusulas. para uma solução realmente do 
problema da escravidão e integração na nação, não só daquele 
que foram as maiores vítimas da organização vigente, como tam
bém da classe. de homens livres sem bens nem instrumentos de tra
balho, é evidente. Os modernos trabalhos de sociólogos e antropó
logos, ultimamente aparecidos (5), podem demonstrar melhor, a 
significação que poderia ter um Projeto como êsse. Cremos que 
foi mesmo a razão principal de não ter tido nenhuma repercussão 
no Brasil da época - era contrário ao espírito mesmo da socieda
de dominante, e, portanto, prematuro para a época. 

2. '- O projeto "para a civilização dos índios bravos" demons
tra, também, a mesma intenção de integração dos indígenas à so-

(3). - "Representação à Assemblea Geral Constituinte e Legislativa do 
Imperio do Brasil sobre a Escravatura", in Obras Científicas, Políticas e Sociais 
de José Bonifácio de Andrada e Silva, coligidas e reproduzidas por Edgard de 
Cerqueira Falcão, vol. lI, Edição Comemorativa, MDCCLXIII-MCMLXIII, 
pp. 115-158. 

(4). - Idem, pp. 147-148. 
(5). - lanni (Octávio), As metamorfoses do escravo, Difusão Européia 

do Livro, São Paulo, 1962; Cardoso (Fernando Hel!rique), Capitalismo e Es
cravidão no Brasil Meridional, Difusão Européia do Livro, São 
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ciedade brasileira, e não apenas um projeto de lei a mais, a ser re
gulamentado sôbre a matéria (6). 

3. - Outras cláusulas do Projeto de Abolição gradual, su
periores a cláusulas semelhantes dos projetos posteriores (7). 

4. - Algumas partes do Prbjeto que revelam a capacidade 
política e administrativa de José Bonifácio, e o seu conhecimento a 
respeito dos problemas do país e da época. 

5. - a). - Filiação de normas e idéias, contidas no Proje
to, à antiga tradição agrária lusa e ibérica, como a Lei das Ses
marias, embora a aplicação dessas leis, no Brasil, tenha sido des
virtuada e viciada pelo sistema econômico-social existente (8), ao 
que se desenvolveu no seio de uma sociedade escravocrata, e que 
impregnou todos os quadros e setores dessa sociedade atingindo 
o todo. 

Mesmo em Portugal, aliás, a escravidão existente em esca
la crescente desde o século XV, e o espírito "imperialista" rei
nante na fase da expansão e mesmo em sua decadência, nunca 
permitiram que a Lei de 1375, citada, alcançasse os objetivos a 
que se propunha, nem tivesse tido os frutos que podiam ter sido 
alcançados. Daí as críticas que recebeu de muitos historiadores 
e estudiosos (9). 

b). - a influência de idéias emancipacionistas e legislação 
de outros países, que já tinham abolido a escravidão, no Projeto 
de José Bonifácio e em projetos brasileiros posteriores (lO). E 
preciso não esquecer que o Brasil foi o último país nas Américas 
a abolir a escravidão, e quando não mais existia o instituto na 
Europa do século XIX. A própria Espanha tinha abolido o sis
tema em suas colônias, antes mesmo da abolição realizada em Cu
ba, em 1880, o que deixava o Brasil isolado na América, como 
único país escravocrata do continente. 

(6). - "Apontamentos para a civilisação dos Indios Bravos do Imperio 
do Brasil", in Obras Científicas, Políticas e ... , ob. cit., pp. 103-114. 

(7). - Compare-se a "Representação ... ", a outros Projetos de Eman-
cipação brasileiros, em especial a Lei do Ventre Livre (1871) e a Lei dos Sexa
genários (1885). Veja-se a primeira in Livro do Estado Servil e Respectiva 
Legislação contendo a Lei de 28 de Setembro de 1871, Rio de Janeiro, Typo
graphia Nacional, 1816; a segunda in Publicação Especial Comemorativa, da 
Câmara Municipal de Petrópolis, em 12 e 13 de maio de 1971. 

(8). - Célia Freire d'Aquino Fonseca - "Sermarias no Brasil", verbete 
no Dicionário de História de Portugal, direção de Joel Serrão, Lisboa, voI. IH, 
pp. 847-848. 

(9). - Veja-se comentários em Virgínia Rau - Sesmarias Medievais 
Portuguêsas, tese de Doutoramento, Lisboa, 1946, pp. 11-14. 

(10). - Joaquim Nabuco - Um estadista do Império, voI. 11, COQlpa
nhia Editôra Nacional, São Paulo, 1936, capo 
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IH. - Conclusões: 

Apesar de não se poder falar em idéias originais no Proje
to, a propósito das cláusulas que contém, é êle enormemente 
significativo em relação às idéias sociais e políticas do grande 
estadista, e de grande interêsse para a avaliação da capacidade 
de José Bonifácio como político e estadista, capaz de ter a cora
gem e a visão de oferecer um projeto de tal alcance, no momen
to da independência do país e de sua organização inicial como 
nação independente. 

Tem também enorme interêsse o Projeto, em relação às re
percussões que teve entre os políticos e governantes do país 
( que dêle não tomaram conhecimento, mesmo no último quartel 
do século XIX), como índice de avaliação da sociedade brasilei
ra do século XIX, e da influência do sistema escravista na men
talidade e organização geral do país. Do mesmo modo, fornece 
elementos de avaliação (como aliás todo o desenrolar do proble
ma da escravidão no Brasil, sobretudo quando das lutas pelas 
leis emancipacionistas) em relação aos interêsses das c~asses e dos 
grupos empenhados na conservação do sistema, bem como de 
sua fôrça e influência no quadro geral do país. Alguns brasileiros e 
viajantes, na época, escreveriam sôbre o problema, inclusive Na
buco ( 11 ), mostrando perceber a importância da questão, mas 
essas preocupações não tiveram maiores repercussões. 

Nêsse quadro avulta a figura de José Bonifácio como estadista 
e político, e seu projeto mostra a visão que tinha sôbre os pro
blemas do país, superior a muitos de seus conterrâneos, no Bra
sil da época ( *) . 

(11). - Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, Instituto Progresso Editorial, 
São Paulo, 1949, pp. 142, 145, 187-188, 191, 197, 199-200, 230-231, etc; Minha 
Formação, Clássicos Jackson. Rio de Janeiro, 1949, pp. 262; Vilhena (Luís dos 
Santos), A Bahia no século XVIII (reedição da Recopilação de Notícias Sotero
politanas e Brasílicas, 1802), pp. 917-922; Antônio Pedro de Figueiredo, O 
Progresso, Revista Social, Litteraria e Scientifica, reedição feita pelo Govêrno de 
Pernambuco, Prefácio de Amaro Quintas, Imp. Oficial, Recife, 1950, pp. 297-
-300 (ano de 1846, tomo I), pp. 409-415, 418-423, 428, 549-551, 630-637, etc. 
(ano de 1847, tomo 11); Saint-Hilaire (Augusto de), Segunda Viagem do Rio de 
laneiro a Minas Gerais e a São Paulo (1822), (tradução), Companhia Editôra 
Nacional, 1932, pp. 38-40; Handelmann (Henrique), História do Brasil (tra
dução), Edição do Instituto Hist6rico e Geográfico Brasileiro, 1931, pp. V, 
VIII-XII, 984-990, etc. 

(*). - ~te trabalho foi examinado conjuntamente com um outro da 
mesma Autora e intitulado O Brasil Oitocentista e a Abolição (Estrutura, popu



ASPECTOS DO TRÁFICO NEGREIRO DO RIO DE 
JANEIRO (1823-1830) (*). 

ARNO WEHLING. 
do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Uni

versidade Federal do Rio de Janeiro (OB). 

OBJETIVOS E LIMITES. 

O presente estudo compreendre o comentário de trabalhos ante
riores sôbre o tema, o problema das fontes (ambos, apenas es
quemàticamente, dado não serem o tema central), um esbôço da 
situação jurídica do tráfico negreiro nos primeiros anos do sé
culo XIX e o levantamento numérico do tráfico (relação, índi
ces de mortalidade, procedência, tipos de embarcações e preços), 
completando-se com conclusões e sugestões de problemas em 
aberto. 

Como principais objetivos traçados neste estudo, temos: 

a). - Levantamento de dados numéricos absolutos no período 
tratado. 

b). - Estabelecimento dos principais percentuais relativos a: 
- Total do período considerado e variações anuais. 
- Comparações com dados existentes e já divulgados 

(Bahia) . 
lndice de mortalidade. 

c). - Estabelecimento de números absolutos e percentuais rela
tivos à origem africana. 

d). - Estabelecimento dos preços de escravos. 

e). - Conhecimento adicionais: duração das viagens, tipos de 
embarcação, produtos comerciados com a África, nomes e ativida
des dos principais traficantes e áreas de concentração. 

(.). - Comunicação apresentada na 2' 
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f). - Relacionamento posslvels, com a estrutura econOrnlca e 
suas alterações . (Caso da província do Rio de Janeiro), com o 
comércio exterior (corresponderia à metade do valor das importa
ções?), com os investimentos (qual a parcela de mão-de-obra ser
vil no custo dos investimentos?), com a situação cambial (em que 
medida o preço dos escravos acompanha a desvalorização da moeda 
na década de vinte?), e com a situação demográfica (conseqüên
cias de súbito aumento da importação de escravos) . 

Nem todos os objetivos foram alcançados, no entanto. Em 
alguns casos, foi possível chegar-se a conclusões cabais; noutros, a 
sugestões abalizadas; às vêzes, porém, não foi possível fixar senão 
uma hipótese de trabalho. 

Os limites do trabalho são, sobretudo, ditados pela escassez 
documental, obrigando-nos a explorar o mais possível as séries co
nhecidas, elas mesmo, por exemplo, incompletas a um dado fun
damental - os preços. Não foi ensaiado nenhum modêlo, nem utili
zada a técnica de amostragem porqu~, segundo nos parece, o nú
mero de variáveis que envolve o problema do tráfico, como será 
visto adiante, é tão amplo, que dificilmente encontraremos uma fór
mula ou uma microsituação ideais, isto é, neste caso, com margem 
de êrro inferior a 20% . 

Reunida a outros estudos, esperamos que a contribuição pos
sa ser útil. ao entendimento da situação nova que surge no Brasil 
do Primeiro Reinado - a monocultura escravocrata do café do Vale 
do Paraíba - e à compreensão de um fator antigo, mas que aparece 
com vigor renovado, como nunca, desde a fase ascendente da mi
neração - o investimento maciço na mão-de-obra servil . 

• 
• • 

INTRODUÇÃO. 

o problema das fontes para a HisUória do tráfico é bastante 
conhecido: a queima de documentos, mandada executar pelo go
vêrno Provisório. Entretanto, é possível fazer-se o estudo por ou·· 
tras fontes, ou pelo mesmo tipo de material - matrículas de escra
vos - em outros locais como, por exemplo, o Arquivo do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Para 
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ca. Embora complementando a pesquisa com documentos que se 
encontram na seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional (1), 
na seção Histórica do Arquivo Nacional (2) e no Arquivo Públi
co do Estado da Guanabara (3), além de memórias de contempo
râneos, sobretudo viajantes (4) entendemos melhor preencher as 
séries estatísticas com os dados dos seguintes jornais: 

a). - Semanário Mercantil, de julho de 1823 a maio de 1824.. 
b). - Fôlha Mercantil, de junho a outubro de 1824 (5). 
c). - Diário Mercàntil, de novembro de 1824 a setembro de 1825. 
d). - Fôlha Mercantil, setembro de 1825 (de 13 a 19). 
e). - Diário Mercantil, de setembro de 1825 a outubro de 1827. 
f). - Jornal do Comércio, de outubro de 1827 a maio de 1830. 

Os dados encontrados nos arquivos anteriormente citados, 
sempre incompletos, referindo-se a uma entrada apenas, serviram 
tão somente como comparação e confirmação dos noticiados. 

Ressalta-se, também, as informações de viajantes, como Walsh 
e Maria Graham (6), que algumas vêzes fornecem totais aproxi
mados aos encontrados, e as da comissão inglêsa para o tráfico 
(7), também próximos ao montante que supomos definitivo. 

Podemos classificar, portanto, como de quatro tipos princi
pais as fontes para o estudo do tráfico no Rio de Janeiro, durante 
o Primeiro Reinado: 

Tipo I. - Documentos ainda existentes nos arquivos brasileiros 
e portuguêses. No caso dos primeiros, excluindo o Arquivo do Es
tado do Rio de Janeiro. 

(1). - Como, por exemplo, o "Mapa dos Escravos Exportados de Ben
guela para o Brasil, de 1762 a 1779", ou o "Mapa dos Escravos que têm vindo 
da costa da África para esta cidade", permitindo boas comparações. Ver o Ca
talágo da Exposição de Hist6ria do Brasil. 

(2). - Diversos c6dices sôbre remessa e despacho de escravos - c6di
ces ns. 166, 184, 388, 390,424,425 e 426. 

(3). - Para o período estudado, ver os livros de Embarcações, 1822-
-1823, 57-3-18 e 1823-1828, 57-3-19. 

( 4). - Sobretudo o perspicaz Reverendo Robert Walsh, N otices of Bra
zil, Londres, 1831, dois volumes e Voyage en Amérique, em "Histoire Univer
selle des Voyages", tomo 43, Paris, 1833. 

(5). - Tornou-se bi-semanal. 
(6). - Cf. adiante, Relação Diária das Entradas. 
(7). - A documentação do Foreign Oftice é bastante completa, e foi 

publicada. No Brasil, foi divulgada principalmente pelos diversos "Relat6rios", 
do Ministério de Negócios Estrangeiros (para o período 1831-1851 há o Indice 
Analítico de Saboia Medeiros, publicado em 1938) e por A. C. Tavares Bastos, 
Cartas 
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PossIvelmente no Arquivo Público Mineiro não mais existam 
livros de matrículas dos escravos, mas apenas documentos que a 
êles se referem indiretamente. No caso dos arquivos portuguêses, 
um primeiro esfôrço neste sentido foi realizado por Edmundo 
Correia Lopes, para a exportação da costa africana ( 8) . 

Tipo 11. - Documentos divulgados pelo Foreign Office, com 
base em informações vindas do Rio de Janeiro. 

Tipo IH. - Jornais da época, com a desvantagem de noticia
rem apenas durante a fase legal do tráfico, isto é, até 1830. Per
mitem-nos, porém: 

a). - acompanhar diàriamente o fluxo do comércio negreiro. 
b). - amp'iar nossos conhecimentos sôbre o comércio Rio de 

de J aneiro-portos africanos. 
c). - estabelecer uma relação entre o total das entradas e as 

mortes ocorridas. 
d). - conhecer a duração das viagens e a tonelagem dos navios. 
e). - tomar conhecimento de fatôres intervenientes, como atos 

de pirataria. 
f) . conhecer os principais traficantes e seus prespostos, o que 

abre inúmeras vias para a História Social e pode servir 
de base para novas pesquisas em arquivos públicos, no
tariais e paroquiais. 

Tipo IV. - Informações de viajantes, não apenas quanto a da
dos numéricos, mas relativos a diversos outros aspectos do tráfico, 
inclusive mentalidade. 

* 
* * 

BIBLIOGRAFIA 

A bibliografia sôbre o tráfico, quanto à temática, pode ser 
dividida em informações de natureza econômica e estudos sôbre 
o significado diplomático da extinção do tráfico. Sem dúvida, pela 
discussão que suscitou, é muito mais extensa a segunda. 

Excluídos os estudos gerais sôbre História Econômica e es
cravidão, que, neste particular, apenas seguem os autores especia
lizados (com a exceção do trabalho de Maurício Goulart) (9) te
mos, a nosso ver, quatro bons estudiosos do assunto: Afonso Tau
nay, Brás do Amaral, Alfredo Gomes e Luís Viana Filho. 

(8). - Edmundo Correia Lopes, A Escravatura, subsídios para sua His
tória, Lisboa, 1944. 

(9). - Maurício Ooulart, Escravidão Africana no Brasil - das origens 
à extinção do tráfico, São 
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Os estudos de Afonso Taunay (la) constituiem-se no mais 
completo repositório de informações a pllóposito do tráfico, com
pletando-se com comentários interpretativos a cada uma das fases 
ou "ciclos" geográficos que estabelece, para cada século. 

O estudo de Hermenegildo Brás do Amaral (11), redigido 
para o I Congresso Internacional de História da América, procura 
situar a origem étnica dos escravos importados, já sob nítida -in
fluência dos trabalhos de Nina Rodrigues, à exceção dos coligidos 
na década de trinta, e que não haviam sido publicados à época. 
As contribuições de Alfredo Gomes ( 12) elucidam sobretudo as 
quantidades, tanto a comunicação ao IV !Congresso de História 
Nacional, como os artigos de jorna;s. 

Finalmente, o artigo de Luís Viana Filho (13): Rumos e 
Cifras do tráfico Baiano, dá boas informações sôbre a situação re
gional do comérico de escravos. 

f. de justiça acrescentar ainda dois estudos mais amplos, de 
autores estrangeiros. O clássico de Allan K . Manchester ( 14 ) 
reune as duas tendências comentadas dos estudos sôbre o tráfico, 
e se baseia em documentação brasileira, portuguêsa e inglêsa; e o 
estudo mais tecnicista - na medida em que encaremos desta for
ma o setor mais economicista da historiografia francesa ligado ao 
grupo dos Annalles - de Pierre Verger (15). 

Parece-nos, no entanto, que em matéria de colocação meto
dológica face ao assunto, mu:to há ainda por fazer, tanto no que 
respeita a interpretação, como no que tange ao próprio critério de 
seleção da informação (16). 

(10). - Afonso de E. Taunay, Subsídios para a História do Tráfico Afri
cano no Brasil Colonial, Rio de Janeiro, 1941 e os três artigos publicados em 
"Mensário" ns. 1, 2 e 3, respectivamente Notas sôbre as últimas décadas do 
tráfico, As últimas décadas do tráfico e Cessação do Tráfico, Rio de Janeiro, 1938. 

(11). - H. Brás do Amaral, Os grandes mercados de escravos africanos. 
As tribos importadas. Sua distribuição regional, tomo especial da Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1922. 

(12). - Alfredo Gomes, Achegas para a História do tráfico africano no 
Brasil. Aspectos Numéricos, in "Anais do IV Congresso de História Nacional", 
Rio de Janeiro, 1950. O artigo Os negros através dos números foi publicado no 
Correio Paulistano de 22-1, 26-1, e 2-2 de 1949. 

(13). - Luís Viana Filho, Rumos e Cifras do tráfico baiano, in "Revista 
de Estudos Políticos", n. I, Rio de Janeiro, 1940. 

(14). - AIlan K. Manchester, British Preeminense in Brazil. 1ts rise and 
decline. Chapel Hill, 1933. Ao qual podemos acrescentar o recente estudo de 
Leslie Bethel. The abolition of Brazilian Slave Trade. Londres, 1970, especial-
mente os títulos I-lU. . 

(15). - Pierre Verger, Flur et reflur de le Traite des Négres entre le 
golf de Bénin et Bahia de Todos os Santos, Paris, 
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CONCLUSõES 

Podemos estabelecer desde já algumas conclusões relaciona
da aos dados numéricos encontrados sôbre a intensidade do tráfico 
no Rio de Janeiro no Primeiro Reinado. 

As conclusões encontradas são de quatro tipos diversos: as 
informações numéricas, quantitativas; as interpretações possíveis, fa
ce aos dados já conhecidos; os novos dados a serem procurados; 
e, finalmente, as possibilidades estatísticas que se abrem para o 
conhecimento aproximado sôbre o tráfico no Período Regencial, 
onde existe um hiato de dez anos na documentação. 

* 
Informações. 

Parece-nos extremamente significativa a quantidade de escra
vos entrados no Brasil no período estudado, quanto à população 
total do País (5,1 %); da região a que se destinaram (13,2%); e 
quanto à população escrava, total (18,2%) e regional (44,9%). 

Este enorme afluxo teve, ao menos, dois aspectos fundamen
tais: o primeiro pressentido pelos historiadores econômicos, pelo 
que significava de investimento maciço em mão-de-obra - basta 
que se estabeleça a relação entre a importação do Brasil no perío
do e o comércio negreiro, contando-se o escravo entre 180$000 e 
250$000. 

Veremos que de um têrço à metade de nossas importações 
eram representadas por negros. O segundo, ligado à formação étni
ca do Brasil, acentuando-se ainda mais a taxa da população negra 
-- e parda - sôbre a branca. A inquietação que tal fato provocou, 
e a proximidade da revolta negra do Haiti, explicam os comen
tários de muitos autores sôbre a necessidade de estimular a imi
gração de modo a contrabalançar a influência demográfica do 
elemento negro. 

O crescimento da importação, a partir de 1826, é outra cons
tatação importante, pela proximidade do fim do tráfico legal. Bas
ta ver que, enquanto os de 1823, 1824 e 1825 apresentam em re
lação à média das importações, respectivamente, 0,2 e 1 meses 
positivos, os anos seguintes apresentam 5 (1826), 5 (1827), 5 
(1828), 8 (1829) e 4 (1830) meses positivos, os três últimos com 
variações altas. 

COAstata-se, 
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cados coloniais para a colocação de produ1!os. Jamais, portanto, 
a possibilidade de expandir-se um mercado interno, já que o escra
vo era mero produtor A correção do problema foi conseguida ape
nas com a imigração européia, instalando-se a pequena proprie
dade familiar, no sul. Relacionar, porém, êste fato puramente 
econômico, com a pressão da Inglaterra sôbre a questão do trá
fico, como têm ocorrido, quer nos parecer um exagêro conceitual: 
nada, na documentação existente, pode provar um desêjo mani.: 
festo do govêrno inglês em conseguir o fim do tráfico e mesmo 
da escravidão, visando aumentar o mercado interno nestas áreas, 
com o fim de colocar seus produtos manufaturados. Antes pelo 
contrário: a história da Jamaica, por exemplo, mostra-nos clara
mente de que maneira foram prejudicados os interêsses inglêses 
com a abolição do tráfico. Embora o assunto diga mais respeito 
à historiografia britânica, é preciso lembrar que o fato de existir 
uma modernidade no liberalismo inglês das três primeiras décadas 
do século XIX, não significa necessàriamente uma opinião global 
às formas conômicas antigas - inclusive o tráfico e a escravidão -
notando-se muito mais uma oposição moral e racionalista do que 
econômica. 

Outro fato que precisa ser relacionado a êste afluxo de es
cravos é a razão pela qual seu preço manteve-se estável inicial
mente, e depois continuou aumentando, a despeito dos grandes 
contigentes. A única explicação é o igualmente extraordinário au
meníP de produção da região, sobretudo Rio de Janeiro e o 
sudeste mineiro, o que torna a relação exportação de produtos 
agrícolas/escravos (melhor, pela fidedigneidade dos dados do Ique 
a produção/escravos) um ponto de partida útil para futuras pes
quisas. 

O índice de mortalidade médio encontrado, de 5,1 %, alterou
se somente nos dois últimos anos, devido à necessidade de transpor
tar a maior quantidade possível de pessoas, restringindo-se pela 
metade as condições de segurança das viagens (11,7% em 1829 e 
14,1 % em 1830). 

A duração das viagens pode ser colocada, de acôrdo com os 
dados existentes, entre 25 e 40 dias, para os navios procedentes 
da África Ocidental, e 45 a 50 dias, para aquêles vindos da Costa 
Oriental. 

Os principais traficantes são conhecidos, destacando-se espe
cialmente pelo montante de seus negócios, João Alves da Silva Pôr
to, Joaquim Antônio Ferreira Alves, Antônio Tavares Guerra e 
os associados Inácio Gonçalves e Cia., Francisco José Guimarães 
e Cia. e Domingos Fernandes Alves e Cia.. O 
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representaram no comerCIO do Rio de Janeiro, entretanto, somente 
será conhecido após pesquisas específicas e busca a outro tipo de 
fontes, mesmo porque geralmente não se limitavam ao comércio 
negreiro. 

A dificuldade em estabelecer os preços dos escravos entrados, 
à falta de dados, não pode, entretanto, impedir-nos de colocar entre 
120$000 e 200$000 ou mesmo 180$000 e 250$000 o preço do 
escravo no Valongo, enquanto aquêle já desimpedido orçaria por 
250$000 a 350$000. 

Trata-se, evidentemente, de uma aproximação, sujeita à re
formulação provocada por novas pesquisas. 

O tipo de embarcação mais utilizado para o tráfico, foi sem 
dúvida, o bergantim. Secundàriamente, e pelas quantidades, os 
brigues, as escunas, os navios, os brigues-escunas, as sumacas, as 
galeras e os patachos. No total, ocorreram 493 entradas de navios 
negreiros no pôrto do Rio de Janeiro. 

O comércio com a África, já tão ativo desde o século XVIH, 
foi ainda mais estimulado neste período, com a freqüência das 
viagens. Importava-se, além do escravo, esteiras, marfim, cêra 
e azeite vegetal, e exportava-se aguardante, açúcar, tabaco, carne 
sêca, farinha e couros. 

Comparando-se a importação do Rio de Janeiro com a de 
Salvador no mesmo período, constatamos a ascendência que a iCôr
te já possuía sôbre aquela região, representando a importação baia
na apenas de 25 % a 35% da carioca. 

No que respeita à localização, o escravo entrado era levado 
para as Províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e 
Espírito Santo. O grande consumidor, a província do Rio de Ja
neiro, tinha como concentração mais significativos as áreas que 
correspondem a São João Marcos, Vassouras, Barra Mansa, Re
sende e Paraíba 
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Pernambuco com escravos: o tráfico inter-provincial só vinga
garia mais tarde. Da costa ocidental, originavam-se os navios de 
Benguela, Cabinda, Ambris, Luanda, Rio Zaire, Molambo e Ca
congo. Da costa oriental, de Quilimane, Lourenço Marques e 
Inhambane . Predominavam, dos primeiros, Benguela e Cabinda, e 
dos segundos, Quilimane. 

... 
Aberturas e Discussões. 

O campo sempre vasto da interpretação limita-se, no caso 
do conhecimento histórico, pelo fato e pela abordagem. Aqui, por
tanto, mais do que afirmação, há sugestões conclusivas e dúvidas 
em aberto. 

Em primeiro lugar, o aspecto mais importante: qual o papel 
das entradas ocorridas, no período estudado, do ponto de vista dos 
investimentos? Pode-mos supor, com um grau de aproximada cer
teza, a participação do tráfico nas importações - de um terço à 
metade. Não podemos ainda, no entanto, entender o seu signifi
cado quanto ao conjunto dos investimentos - na agricultura, no 
comércio e na industria. Para êste período, parece-nos, mais do 
que para 1850, deve-se considerar a opinião de Joaquim Nabuco 
sôbre o vulto dos capitais ligados ao tráfico. 

Em têrmos de África, das guerras locais e dos deslocamentos 
de população, a grande quantidade de escravos exportados demons
tra alterações significativas na população, principalmente da costa 
ocidental. 

Mais po que qualquer outro estudo, a pesquisa sôbre o trá
fico negreiro pode nos informar, também, sôbre a melhoria das 
condições de navegação, do século XVIII para o século XIX, já 
que envolve problemas como o da tonelagem, velocidade e venti
lação de porões. 

Quanto à História Social, o estudo dos contatos de trafican
tes com outros comerciantes e figuras de proa da vida política 
e da sociedade da época - como o sugerido pela leitura do ba
lanço do engenho de Brajaherimduba - pode abrir novas vias 
para a compreensão dos grupos de pressão existentes, das relações 
com os diversos escalões do poder público e com a própria men
talidade de determinados setores da população. 

Finalmente, um aspecto que demandaria também maior desen
volvimento: a maneira pelo qual o Rio de Janeiro vai estabelecen
do uma ascendência economica sôbre o restante do País, e que 
será um traço essencial para a compreensão do Império e da pri
meira década da República Velha . 

... 
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Documentação. 

Conforme comentamos anteriormente, o problema do tráfico 
ainda pode ser melhor estudado, bàsicamente, a nosso ver, sob dois 
aspectos: o da descoberta de novas séries, como procuramos fazer, 
e do seu relac:onamento com o conjunto da vida econômica -
produção, preços, capital, circulação, investimentos, rentabilidade, 
etc. Em ambos os casos, mas sobretudo para o segundo, existem 
poss:bilidade amplas, nos arquivos citados" aos quais poderíamos 
acrescentar os diversos tipos de registros existentes nos cart1Órios. 
Claro está que, no caso dêstes últimos, dificilmente poder-se-ia 
adotar outra técnica que não a de amostragem, com todos os ris
cos que ela envolve quando aplicada ao passado dos quais o menor 
é o da seleção errada por diferentes critérios de importância, no 
caso específico das relagões do tráfico com o restante da vida eco
nômica. 

Em verdade, a organização da série estatística, mesmo quando 
acompanhada de alguns esforços interpretativo, não permite a inte
ligência do fato. Sàmente a segunda etapa do trabalho - o re~acio
namento do tráfico com o conjunto da vida econômica e o seu 
signif:cado político na primeira metade do século XIX - pode ser 
considerada uma contribuição historiográfica, a menos que a quan
fôsse considerada por si só inteligível. É, portanto, da reunião 
das contribuições factuais existentes e das primeiras interpretações 
esboçadas com novas pesquisas documentais sôbre aspectos parti
culares como os acima assinalados, é que poderemos esperar um 
conhecimento mais global do assunto. 

* 
Possibilidades Estatísticas. 

É fora de dúvida que o tráfico no período regencial repre
senta uma incógnita para a historiografia econômica. Conhecen
do-se, porém os dados do Primeiro Reinado, e comparando-os com as 
informações do Foreign Office para a década de 1840, não pode
ríamos chegar a conclusões aproximadas para o contrabando que 
se seguiu à extinção do tráfico legal? 

Para que os totais aproximados não se tornassem em mer;! 
extrapolação aritmética, seria preciso que estabelecêssemos uma série 
estatística com base em algum dado conhecido. ~ste 
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a). - O levantamento dos variáveis incidentes sôbre a questão do 
tráfico nos períodos melhor conhecidos: 1823/1831 e 1840/1850. 
Compreender-se-ia os números do trafico, a quantidade de entradas 
de navios, a exportação de café e açúcar pelo pôrto do Rio de Ja
neiro, o consumo local, os índices de mortalidade e natalidade, a 
produção individual, etc ... 

b). - O estabelecimento de tôdas as relações possíveis entre as, 
variáveis, para que se alcançasse uma relação-síntese entre o número 
de escravos entrados e a produção agrícola, sobretudo do café. 
c). - A projeção desta relação-síntese para o período regencial, 
em que são conhecidos apenas os dados relativos à produção agrí
cola, representando o tráfico a incógnita. 

Claro está que um trabalho dêste tipo não pertenceria apenas 
ao historiador, mas também tendo a assessorá-lo especialistas em 
economia, sociologia, estatística, cálculo de probalilidade e técnicos 
em computação. Envolve, obviamente, muitos riscos, pois qualquer 
relação estabelecida com margem de êrro excessiva, ou qualquer 
item esquecido ou menosprezado condiziria por sua vez a um êrro 
maior, que comprometeria tôda a série. De qualquer modo, seria 
sobretudo uma tentativa válida no sentido de superar o fôsso exis
tente entre o Teórico ou Metodológico· da Historia e o historiador 
meramente empírico, o primeiro propondo inovação recaonalizadas 
e celebrinas, o segundo prêso às técnicas trad:cionais por temor ao 
êrro e horror às generalizações. 

* 
* * 

INTERVENÇOES. 

Da prof.a Miridam Brito Knox (lFCS/UFRJ. Rio de Janeiro. Gua
nabara) . 

Solicita explicações sôbre a conclusão chegada pelo autor quan
to ao percentual de importação. 

* 
Da Prof. a Lucinda Coutinho de Mello Coelho (lFCS/UFRJ. Rio 
de Janeiro. Guanabara). 

Faz várias sugestões ao Autor para o aproveitamento de 
documentação que encontrou em suas pesquisas. 

* 
* * 
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RESPOSTAS DO PROF. ARNO WEHLING. 

À Prof. Miridam Britto Knox. 

Inicialmente agradeceu as referências elogiosas ao seu traba
lho. A seguir esclareceu as questões propostas. 

No que se refere aos números utilizados, afirmou que a base 
"100" corresponde a 2.431, média aritmética das entradas men
sais. Quanto ao. problema do preço dos escravos na praça do 
Rio de Janeiro, observou que a variação de 120$000 e 200$000, 
para as diversas idades, não sofreu alteração com o grande aflu
xo, pois a necessidade de mão-de-obra aumentava, devido à ex
pansão da agricultura fluminense e mineira. Por outro lado, lem
brou que se deve observar que o escravo liberado, oscilava d~ 
250$000 a 300$000, ou mais, se tivesse alguma especialidade (ca
so das atividades especializadas nos engenhos, e dos escravos "de 
ganho" na cidade e no Rio de Janeiro) . 

* 
A Prota Lucinda Coutinho de Mello Coelho. 

Agradeceu as observações sôbre as séries do tráfico para 
outros períodos e sugeriü a conjugação de esforços para estabele
cer uma série de algumas dezenas de anos. Com a documenta
ção existente no Arquivo Nacional e na seção de Manuscritos 
da B~blioteca 



CONSIDERAÇOES EM TORNO DA INTERPRETA
ÇAO DE LEIS ABOLICIONISTAS NUMA PROVíN
CIA FRONTEIRIÇA: RIO GRANDE DO SUL (*). 

HELGA I. L. PlCCOLO. 
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul e do Depar

tamento de História da UNISINOS. 

o Rio Grande do Sul, por sua situação geográfica e condi
ção de região fronteiriça teve no passado um envolvimento 
quase constante nas lutas platinas que marcaram profundamente 
a sua evolução histórica. As lutas transcenderam as campanhas 
militares propriamente ditas'; seus efeitos afetaram a vida políti
ca, econômica e social rio-grandense. A vizinhança com a Repú
plica Oriental trouxe implicações que chegariam a entrar no ter
reno das leis, sua interpretação e aplicação. É o caso específico 
das medidas legais relacionadas com o problema da escravidão. 

A escravidão abrangia princípios de liberdade e de proprie
dade. 1'as a liberdade não era vista apenas como um "estado" 
mas também como um princípio jurídico. E em tôrno do "gozar 
de liberdade", ou seja, ser um indivíduo livre e o "ter liberdade" 
para fazer algo, assumir uma posição, defender uma idéia etc., 
criaram-se problemas, houve questões que envolveram autoridades, 
atr~buições dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e que fo
ram até a apreciação e julgamento das ptlõprias instituições monár
quicas. 

o presente trabalho gira em tôrno de pronunciamentos feitos 
no decorrer dos trabalhos da Assembléia Legislativa Provincial do 
Rio Grande do Sul, no ano de 1866, quando pedidos de informa
ção são dirigidos à presidência da província 

("'). - Comunicação apresentada na S\l sessão de estudos, Equipe D, 
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"relativamente a um atentado que chegou ao meu conheci· 
mento, praticado contra o direito de propriedade e contra o di· 
reito de liberdade de alguns cidadãos residentes no município de 
Bajé" (1) e "a respeito de um fato que ataca e fere gravemente 
os direitos de propriedade, de segurança individual e de liberda· 
de de alguns cidadãos" (2). 

Embora nesses pronunciamentos os destaques sejem as medi
das de caráter abolicionista adotadas tanto no Uruguai como no 
Brasil, o pivô de tudo foi uma parda, cuja condição de livre ou 
escrava se discutiu à luz daquelas medidas (3). 

A escravidão no Rio Grande do Sul é assunto já abordado de 
diversos ângulos por inúmeros· pesquisadores. O sociólogo Fernan
do Henrique Cardoso, afirma com muita propriedade: 

"A importância relativamente pequena do escravo na orga· 
nização do trabalho do Brasil Meridional tem sido acentuada 
por todos os autores que se preocuparam com o problema. A 
existência generalizada de escravos também tem sido ressaltada, 
por outro lado, por quase todos. Cumpre, entretanto, distinguir 
áreas e momentos históricos da região que se designa comumente 
como o Brasil Meridional para que estas afirmações ganhem 
sentido" (4). 

Segundo Edison Carneiro: 

"Esquemàticamente, podemos dizer que a escravidão no Bra· 
sil deu três tipos de trabalhadores - o negro de campo, o negro 
de ofício e o negro doméstico, êste último produzindo, secundà· 
riamente, nas cidades, o negro de aluguel e' o negro de ganho". 

"Não há rigor de seriação cronológica no aparecimento dês· 
ses tipos e subtipos de trabalhadores. Muitos dêles, dependendo 
de época e lugar, coexistiram, de maneira que não podemos 
considerá·los como camadas ou grau sucessivos". ........ "O 
negro doméstico proliferou principalmente nas cidades - e nelas 
serviu como sinal de riqueza e de poder do senhor" (5). 

(1). - Sessão de 12 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa
do Silvestre Nunes Gonçalves Vieira. 

(2). - Sessão de 23 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa
do Pedro Maria Amaro da Silveira. 

(3). - Ibidem. 
(4). - Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Bra

sil Meridional. Difusão Européia do Livro. São Paulo, 1962. 
(5). - Edison Carneiro, Ladinos e Cri%s. Editôra Civilização Bra

sileira S. 
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A'guns dêsses tipos aparecem nos citados pronunciamentos e 
deitam alguma luz sôbre a sociedade escravista no Rio Grande do 
Sul do século XIX, sociedade esta tão bem dissecada pelo já cita
do sociólogo (6): 

- "Esta parda a muitos anos que vivia alugada em Bajé por 
seus senhores e ultimamente estava alugada a um português de 
nome Martins. tste português que vivia com ela em concubinato 
público e notório concebeu o desêjo, teve vontade de libertá-la ... ". 
"Foi nessa ocasião que uma senhora que naquele momento se 
constituiu o órgão de uma família desvalida de orfãs, que vivem 
quase na indigência, apresentou-se no meu escritório e fazendo-me 
ver a injustiça que pesava sôbre ela, por lhe haverem tirado tal
vez a uma escrava de cujo aluguel ela e suas irmãs viviam. 
Eu, comovido pelo sentimento de simpatia que a desgraça sem
pre inspira ... " (7). 

- "Em 1837 quando a província do Rio Grande estava em 
luta com um partido dissidente, os brasileiros queriam estabelecer 
suas xarqueadas em Montevidéo e os que não eram xarqueadores 
queriam amparar a sua propriedade, porque o nosso govêrno não 
lhes dava meio de garantia alguma, porque o partido dissidente 
os libertava e chamava-os às armas" (8). 

- ". .. durante a Revolução desta província muitos xarquea
dores da cidade de Pelotas, xarqueadores muito notáveis foram 
estabelecer-se em Montevidéo e encontraram ali grandes dificul
dades de braços para suas xarqueadas" (9). 

- ". o. que é verdade que a parda Claudina se conserva em 
seu poder como escrava, porque julga que possui o melhor di
reito para isso; mas que é tratada do melhor modo exigido pelos 
sentimentos de humanidade" (lO). 

Também se infere, da leitura, que o possuir escravo não era 
necessàriamente sinal de abastança; podia muito bem significar ape
nas, um determinado status. 

Qual seria o pensamento do partido liberal, então majoritário 
na Assembléia Legislativa, aproveitando inclusive o caso para ata .. 
car as. autoridades constituídas, dando a êle feições políticas? 

(6). - Oh. citada, capo 11. 
(7). - Sessão de 23 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa

do Pedro Maria Amaro da Silveira. 
(8). - Sessão de 12 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa

do Silvestre Nunes Gonçalves Vieira. 
(9). - Sessão de 27 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa

do Silvestre Nunes Gonçalves Vieira. 
(lO). - Sessão de 24 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa
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Lembremos que a Revolução Farroupilha foi feita pelos libe
rais e que o govêmo revolucionário republicano chegou a convocar 
uma Assembléia Constituinte que a 8 de fevereiro de 1843, em 
Alegrete, aprovava um projeto de Constituição que, -devido à guer
ra, não chegou a ser aprovado. 

A exemplo da Carta de 1824, o projeto de Constitu'ção era 
omisso quanto à escravidão e o seu artigo 222, com pequenas al
terações, consagrava o que estava disposto no art. 179, n.o 22, 
da Constituição Imperial: 

"O direito de propriedade é sagrado e inviolável, e ninguém 
pode ser privado dêle, senão conforme a lei. Se o bem público 
legalmente verificado exigir o emprêgo da propriedade do cida
dão, será êle previamente indenizado do valor dela. A lei mar
cará os casos em que terá lugar a exceção, e dará as regras para 
se verificar a indenização". 

Encerradas as operações militares, o art. 4.0 da proposta de 
pacificação - proposta aceita a 1.0 de março de 1845, quando 
através de proclamação o Barão de Caxias selava o tratado de paz 
afirmado em Ponche Verde a 25 de fevereiro de 1845 - conside
rava 

"livre e como tais reconhecidos todos os cativos que serviram 
na Revolução". 

o regime escravocrata enquanto persistiu no Rio Grande do 
Sul- e persistiu até 1884, quando da libertação dos escravos na pro
víncia - foi atacado e defendido. Em têrmos genéricos, os ata
ques foram muito menos radicais do que as defesas. 

Durante os trabalhos legislativos de 1866 - ano que centra
liza nossas atenções - não há nenhum discurso incisivo em prol 
da adoção de medidas anti-escravistas. A possível perda de um 
escravo era uma injustiça, uma desgraça, na palavra de um depu
tado lib~ral; mas ninguém, da tribuna, lembrou a desgraça do es
cravo. Uma única vez, se ouviu: 

"Não sou apologista da escravidão; simpatizo com as idéias 
do século XIX e desejava mesmo ver acabada esta triste condi
ção, porém pelos meios convenientes. Não combato o princípio 
da liberdade, combato apenas a violação da Constituição, os ata
ques que se fazem ao direito de propriedade, os ataques que se 
fazem ao direito de liberdade do cidadão" ( 11) . 

(11). - Sessão de 27 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa
do Silvestre Nunes Gonçalves Vieira. 
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Mas estas palavras mostram que a maior ênfase não está no 
atacar a escravidão e sim no defender o direito de propriedade e 
essa seria a tônica de todos os pronunciamentos. Senão vejamos: 

- "Dizem os informantes da liberdade que esta parda nas
ceu no Estado Oriental e que, pelo fato do nascimento, ela é 
livre. É isso o absurdo maior que se pode praticar, quando se 
trata do direito de propriedade, um direito tão sagrado como 
êste" (12). 

o Sr. chefe de polícia se julgou habilitado a mandar 
a São Gabriel buscar essa escrava para depositá-la nesta capital 
arrebatando assim essa propriedade. Oh! se êste fato passar sem 
que seja impugnado com tôdas as fôrças. do direito, daqui em 
diante ninguém se julgará seguro em sua propriedade. O sr. che
fe de polícia será o senhor dela quando muito bem quiser" (13). 

- "O objeto de meu requerimento não é uma questão que 
afete os interêsses dêste ou daquele cidadão; é uma questão que 
ataca e fere gravemente os direitos de tods os brasileiros, os direitos 
individuais garantidos pela constituição do Império. 

São estas razões que eu tinha para mandar o meu requeri
mento à mesa e eu espero que esta Assembléia composta de mem
bros tão conspícuos do partido liberal, tome as providências que 
a gravidade do negócio reclama, representando ao governo geral 
contra semelhantes abusos e violações da lei" (14). 

"É por ventura o sr. chefe de polícia que nos há de arredar 
agora essa propriedade estabelecendo uma doutrina anárquica? 
Isso é insuportável porque equivale a uma Revolução na provín
cia" (15). 

"Era fundadas nesse aviso (de maio de 1856) que as autori
dades constituidas entendiam que deviam de um momento para 
outro, com um rasgo de pena mutilar a nossa propriedade, que 
deviam e podiam de um momento para outro inutilizar um outro 
cidadão que porventura pudesse contrariar aqueles que longe de 
trilharem o caminho da virtude procuravam satisfazer as vingan
ças, saciar paixões, paixões filhas do ódio e do despeito. 

(12). - Sessão de 12 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa
do Silvestre Nunes Gonçalves Vieira. 

(13). - Ibidem. 
(14). - Sessão de 23 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa

do Pedro Maria Amaro da Silveira. 
(15). - Sessão de 27 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa
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Agora foi essa questão aventada de nôvo; aventada porque 
uma autoridade talvez não sabendo das circunstâncias imperiosas 
porque passou a província do Rio Grande do Sul, dos aconteci
mentos mesmos de nossa história, veio estabelecer ·um princípio 
perigoso, um princípio de desapropriação baseado somente na 
vontade e autorizado por um rasgo de pena, filho da inexperiên
cia ou da má vontade de alguém" (16). 

Disso se conclui, como o fêz Fernando Henrique Cardoso: 

"Do ponto de vista jurídico é óbvio que, no sul como no 
resto do país, o escravo era uma coisa, sujeita ao poder e à pro
priedade de outrem ... " (17). 

E diante do caso como se comportou na Assembléia o partido 
conservador? A leitura do único pronunciamento a respeito, mostra 
qUe a preocupação não foi a de tomar posição quanto à escravidão, 
quanto ao direito de propriedade e sim defender as autoridades -
autoridades pertencentes ou nomeadas pelo partido então situacio
nista, ou seja, o conservador: 

- "Mas porque o nobre deputado na dedução que fêz envol
veu autoridades que não tem a menor culpa dos atos de prepo
tência praticados para com o nobre deputado (advogado dos se
nhores da parda), eu vi-me na indeclinável obrigação de pedir a 
palavra para arredar dessas autoridades uma semelhante acusa
ção que por ventura pudesse pesar sôbre elas e qualquer mau 
juízo que se possa fazer a respeito de sua integridade. 

Mas nas suas apreciações ou o nobre deputado não quís de
duzir verdadeiramente todos os fatos que se deram com referên
cia a sua pessoa, ou então, por uma paixão, que é natural, o no
bre deputado envolveu injustamente pessoas que não tem a me
nos culpa nestes seus sofrimentos" (18). 

- "Eu sou o primeiro a confessar as minhas nenhumas ha
bilitações; sou o primeiro a acreditar que realmente sou o menos 
competente para me encarregar de defesas como esta, que dando 
luz, escoimou a autoridade das acusações injustas; sou o primeiro 
a confessar as minhas poucas habilitações. Resta-me porém o 
consolo de ter sido ao menos aquêle que, apreciando devidamente, 
como aprecio, os serviços prestados à nossa província pelo sr. 

(16). -'- Ibidem. 
(17). - Ob. citada, capo 
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chefe de polícia, as suas muitas habilitações e as suas belas inten
ções, fui também aquêle que levantou em seu favor a voz para 
defendê-lo" (19). 

Isso, no entretanto, não significa que os conservadores no Rio 
Grande do Sul tenham sido abolicionistas convictos. Basta ler os 
pronunciamentos feitos, na Assembléia, após a promulgação da lei 
do Ventre Livre, quando alguns deputados lavraram o seu protes
lO, também em nome do princípio do direito de propriedade. 

Como se pode provar que o partido liberal deu ao caso uma 
feição política Ainda da leitura dos pronunciamentos: 

- "Propalava-se o boato, corria a voz nesta capital que o de
putado pelo 29 distrito, e advogado em Bajé, não vinha tomar as
sento porque estava envolvido em um processo crime de reduzir 
à escravidão pessoa livre e talvez a esta hora prêso. tsse boato 
tomou tal corpo que a minha chegada a esta capital não deixou 
de surpreender a uns e de causar desapontamentos a outros; sur
preendidos foram aquêles que de boa fé e sinceramente acredita
vam na veracidade da notícia que corria; o desapontamento foi 
daqueles que calculadamente propalavam êsse boato, daqueles que 
tinham concebido e posto em execução o plano pouco digno de 
trabalhar a todo transe para impedir a reunião dessa Assembléia; 
daqueles a quem não convinha de forma alguma o meu compa
recimento nesta casa, daqueles finalmente que não recuaram ante 
o procedimento pouco decente, pouco decoroso, e até mesmo 
cínico de fugirem dessa Assembléia depois de terem assistido a 
sua instalação.... Eram êsses homens que transigiam com os 
seus deveres, que transigiam com o mandato da província, que 
transigiam com os brios dela, que se encarregaram de propalar o 
boato a que me tenho referido" (20). 

- "Agora, porém se passasse êste precedente o que se se
guiria? Antes de poucos dias nós teríamos muitos cidadãos res
peitáveis metidos nas enxovias, nesses cemitérios dos vivos, por
que a quadra é excelente para aquêles que dominam a situação sa
tisfazerem seus caprichos e o de seus corifeus políticos; basta di
zer: fulano é nosso contrário e tem escravos que outrora estive
ram no Estado Oriental, e preciso pô-lo na cadeia porque o cri
me não admite fiança, vá portanto o sr. fulano para o xadrez e 
instaure-se o processo já e já" (21). 

(19). - Ibidem. 
(20).- Sessão de 23 de novembro de 1866, pronunciamento do deputa

do Pedro Maria Amaro da Silveira. 
(21). - Sessão 
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Infere-se, também, que casos dessa natureza - ser um indi
víduo livre ou escravo - eram assuntos excelentes para serem ven
tilados em época de eleição, porque ao defender a posição assu
mida pelas autoridades, o deputado conservador Moraes Jr. trou
xe à baila um caso de redução à escravidão ocorrido em 1861 na 
província de Pernambuco que foi levado ao conhecimento do go
vêrno central e tendo D. Pedro II decidido a respeito, o presi
dente da província 

" . .. independente de haver sentença, considera essa escrava 
e a seus dois filhos livres, mandando que fôsse manutenidos na 
posse da sua liberdade e que o promotor público instaurasse o com
petente proceso" (22). 

A isso respondeu o deputado liberal Silvestre N. G. Vieira: 

"Talvez em vésperas de eleição". 

Ao relatar o caso da parda Claudina - pivô de todos os 
pronunciamentos - o deputado liberal, Pedro Maria da Silveira, 
defensor do estado de cativeiro dela, foi aparteado pelo seu corre
legionário Gaspar Silveira Martins nos seguintes têrmos: 

" ... se (as justificações) não fazem prova, não provam na
da, apenas podem servir de documento eleitoral". 

o certo é que, além de serem os casos de redução à escravi
dão transformados em polêmicas políticas, o Rio Grande do Sul ar
cou com a conseqüência de sua situação limítrofe, que proopiciou 
o estabelecimento de brasileiros no vizinho Estado Oriental onde, 
a exemplo do Brasil, a escravidão era uma instituição defendida 
por uns, atacada por outros; onde leis abolicionistas não eram res
peitadas; onde a pressão inglêsa obrigou as autoridades a tomar 
medidas para abolir o tráfico. 

O caso que agitou os trabalhos da Assembléia Legislativa da 
Província do Rio Grande do Sul, durante o mês de novembro de 
1866, é bem uma prova disso. Dizia êle respeito à situação de 
uma parda - Claudina -: para o govêrno provincial ela era 
livre; para os deputados liberais não era. 

Entre os argumentos do govêrno, citamos: 

1 Q). 
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"~te irmão que se chama Rufino, comiserando-se da sorte 
da parda Claudina, quando tinha os mesmos direitos que êle para 
gozar de sua plena liberdade, procedeu a uma justificação perante 
o juiz municipal dêste têrmo e suplente Feliciano Antônio de 
Moraes - justificação em que demonstrou com muitas testemu
nhas que sua irmã que terá pouco mais de 20 anos hoje, tinha 
nascido no Estado Oriental, em casa do pai dos atuais e injustos 
possuidores, e tinha sido batizada no mesmo Estado Oriental" 
(23). 

- "Hipólito de Lemos Bittencourt, de 37 anos de idade, ca
sado, natural desta província, criador, morador nesta cidade, tes
temunha jurada aos Santos Evangelhos em que pôs sua mão di
reita e prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fôsse per
guntado . E sendo inquirido pelos artigos constantes da petição 
disse: que a parda Claudina nasceu no Estado Oriental mas não 
sabe que ela fôsse ali batizada, porque sendo nessa época mui 
criança, apenas se recorda que sua mãe saiu de casa para pro
curar êste sacramento" (24). 

2Q).- O nascimento ocorrera após 1825, o que fazia dela pessoa 
1 ivre, porque naquele ano uma lei declarou livre os ventres: 

"Ley - sobre libertad de vientres y prohibición dei trafico 
de esclavos. 

La H. Sala de R. R. (sic) de la provincia Oriental dei Rio 
de la Plata, en uso de la soberania ordinaria y extraordinaria que 
legalmente inviste ha sancionado y decreta con valor y fuerza de 
ley lo scguiente: 

19 - Serán libres sin escepción de oryén, todos los que na
cierem en la provincia, desde esta fecha en adelante, quedando 
prohibido el trafico de esclavos de pais estranjero. 

29 - Se reserva la sala formar un reglamento sobre los obje
tos de esta ley, luego que las circunstancias lo permiten. 

Sala de Sesiones - Septiembre 7 de 1825" (25). 

O deputado conservador que defende o govêmo afirma: 

"A lei de 7 de setembro de 1825 decretou no Estado Oriental 
a liberdade dos ventres. A Constituição Política do Estado Orien-



- 542-

tal, promulgada a 18 de julho de 1830, no seu artigo 131 não só 
retificou a lei de 7 de setembro de 1825 que libertou os ventres, 
como também proibiu a introdução" (26). 

Na verdade o artigo 131 está apenas versado nos seguintes 
têrmos: 

"Art. 131 - En eI territorio deI Estado, nadie nacerá escla
vo; queda prohibido para siempre su trafico y introducción en 
la Republica". 

39 ). - A lei brasileira de 7 de novembro de 1831: 

"Todos os escravos que entrarem no território ou portos do 
Brasil, vindos de fora, ficam livres. Excetuam-se: parágrafo 1 Q os 
escravos matriculados no serviço de embarcações pertencentes ao 
país aonde a escravidão é permitida, enquanto empregados em 
serviço das mesmas embarcações. Parágrafo 2Q os que fugirem 
do território ou embarcações estrangeiras, os quais serão entre
gues aos senhores que os reclamarem e reexportados para fora do 
Brasil" (27). 

4.0 ). - Aviso do Ministério da Justiça, de 20 de maio de 1856: 

"Rio de Janeiro, 20 de maio de 1856. 

lImo. Sr. 

Foi presente S. M. O Imperador o ofício de V. Ex., datado 
de 10 de dezembro do ano pp. propondo a seguinte questão: se 
um escravo residente em país estrangeiro pode entrar no Império 
e ser, não só t:onservado em escravidão, mas até mandado entre
gar a seu senhor pelas justiças do país. O mesmo Augusto Sr., 
ouvido o conselheiro pocurador da Corôa, e visto o parecer da 
Seção de Justiça do Conselho do Estado, com o qual se confor
mou, por sua imperial resolução de IOdo corrente mês, houve 
por bem decidir pela negativa a questão proposta, porquanto a 
lei de 7 de novembro de 1831, art. l Q, declara livres os escravos 
que entrarem no Brasil vindos de fora, com exceção somente dos 
matriculados em embarcações pertencentes a país onde a servi
dão é permitida e dos fugidos do território estrangeiro, os quais 
devem ser entreges ou rechaçados; sendo que: por conseqüência, 
na citada lei, está também compreendido o escravo que por or
dem ou em companhia de seu senhor, ou por qualquer razão, 
que não a fuga, sai do Império e depois volta a êle. 

O que comunico a V. Ex. em solução ao seu referido ofí
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Deus guarde a V. Ex. - José Thomas Nabuco de Araujo 
- Sr. presidente da relação da Côrte" (28). 

5.0 ). - Caso semelhante ocorrido em Pernambuco: 

" ... em Pernambuco, no ano de 1838 ou 1839, o tesoureiro 
da alfândega fêz uma viagem a Lisboa, levando em sua com
panhia uma escrava; pouco demorou-se, voltandQ. Depois de 
passados muitos anos, tantos quantos eram suficientes para a 
prescrição do crime, denunciou-se que o tesoureiro da Alfândega 
de Pernambuco tinha em seu poder como escrava uma pessoa 
que, pela lei que acabei de citar, era considerada livre: foi por 
conseguinte o tesoureiro processado, pronunciado e submetido 
ao tribunal do juri ..... sendo processado pelo Sr. Dr. Tristão 
de Alencar Araripe, magistrado provecto de meu conhecimento; 
era então advogado do tesoureiro o Dr. Feitosa. O Dr. Feitosa 
para arredar de sôbre a cabeça do seu constituinte a criminalidade, 
o que fêz? Sustentou que em tempo algum o tesoureiro da Al
fândega chamou-se à posse dessa, como tal, pelo contrátio, negou 
sempre o fato, dizendo que depois que voltou de Lisboa conquan
to ela se conservasse na sua companhia, êle não a tratava como 
escrava. 

Sendo absolvido, o juiz de direito que presidiu o juri, apelou 
desta decisão e a relação mandou submeter o processo a novo 
julgamento; por conseqüência não confirmou a sentença de ab
solvição" (29). 

E conforme o pronunciamento do citado deputado Moraes Jr.: 

"Vê-se portanto que o sr. chefe de policia e o Sr. Dr. 
Fleury (juiz municipal de Pôrto-Alegre) baseados nesta lei e nas 
decisões do governo procederam, a meu ver acertadamente". 

Argumentos dos deputados liberais, para os quais a parda 
não era livre: 

1<:». - A lei de 1825 não é lei. 

"Não é lei, porque em 1825 o Estado Oriental não era in
dependente: era província Cisplatina, que estava debaixo do do
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o seu fantasiado govêrno, e V. Ex. (o presidente da Assembléia) 
e a casa ficarão convencidos que o general Lavalleja não era go
vêrno, era um general revolucionário que tinha vindo bater-se 
conosco naquela época: 

"En la villa de la Florida, departamiento de San Joze de la 
provincia Oriental a 14 de junio de 1825, reunidos em conse
cuencia de la convocatoria espedida en 27 deI prójimo pasado 
mayo, por el Jefe interino D. Juan Antonio Lavalleja, en la sala 
destinada ai efecto, los senores nombrados para miembros deI 
Gobierno Provisorio de la Provincia a saber: D. Manuel Duran 
por el de San Joze, D. Manuel Calleros por el de la Colonia, D. 
Francisco J. Munoz por el de Maldonado, D. Loreto Gomensoro 
por el de Canelones y D. Juan F. Vasquez por el de Santo 
Domingo Soriano, ausente el senor D. Juan Pablo Laguna por 
el de Durazno ... 

Senores. Reunidos con algunos dignos patriotas, concebimos 
la feliz idea de pasar a esta provincia desde la de B. Ayres, donde 
nos habian conducido los ultimos sucesos que tuvieron lugar en 
ella, con el objecto de poner en movimiento a nuestros paisanos, 
despertar su patriotismo y atacar a los estranjeros que se consi
deran senores de nuestra patria - En numero de 33 entre oficia
les y soldados, pisamos estas playas afortunadas y puede decirse 
que una cadena de triunfos ha sido nuestra marcha ... " . 

- "Já vê que nesta ocasião era quando o general fazia revo
lução; e logo publicará a tal encantada lei, a qual se apresentou 
como baluarte da argumentação do sr. chefe de política, digo, 
polícia. Era aqui a lei filha da Revolução de 1825, qUando o 
Estado Oriental ainda era do Brasil; não se recorda o sr. chefe 
de polícia que o Estado Oriental se tornou independente em 
18"281 E que só desta data em diante é que podia legislar, exceto 
as leis espanholas que por ventura depois do convênio de paz 
fôssem postas em execução (sic) ................ esta lei vale 
tanto quanto podem valer as lei que os chefes da revolução desta 
província fizeram durante os anos de 1835 a 1845. 

E êste ato do general Lavalleja a que se deu o nome de lei; 
porém fica provado que nesse tempo o general Lavalleja não po
dia fazer leis, não podia dar liberdade, porque não era govê'!l0 
constituido, nem era chefe militar de govêrno algum; era apél1as 
um revolucionário, um anarquista, e que os seus projetos, digo, 
próprios atos não foram reconhecidos pelo govêrno legal, isto é, 
aquêle que se constituiu depois da paz de 1828" 
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- "Alem do que a lei de 1825 nunca foi reconhecida e nem 
posta em execução porque o govêrno oriental, em 13 de julho de 
1839, fêz um acôrdo com a Inglaterra para que "daquela data em 
diante não se introduzissem mais escravos na República. Se a 
liberdade era de 1830, como se argumenta, como é que em 1839 
o govêrno contratava e procurava abolir a escravidão?" (31) .. , 
como é que em 13 de julho de 1839 o govêrno oriental, tratando, 
com a Inglaterra assim se exprimiu? Art. 19 ). - O comércio de 
escravos na República Oriental do Uruguai fica por êste formal
mente declarado desde hoje em diante, total e finalmente abolido 
em toda a República ... " (32). 

- "Eu apresentei nesta casa um formal de partilha extraído 
dos autos de inventário do finado Antônio Pereira da Silva e sua 
mulher, passado na vila de Serro Largo em 1841. É uma peça 
oficial e aí estão inventariados e partilhados dois escravos, sendo 
um criolo... cuja conta de partilha foi aprovada em 22 de de
zembro de 1841 .... " Já se vê que em dezembro de 1841 os 
escravos criolos eram inventariados e partilhados no Estado Orien
tal, sem que se lhe aplicasse a lei de 1825, art. 131 da Constitui
ção, e porque não se aplicava? Porque aquela lei não vigorava e 
êste não se executava" (33). 

Apesar dessa argumentação, os liberais não deixam de reco
nhecer, de maneira implícita, que a lei de 1825 existe: 

"É verdade que os agentes do Estado Oriental dizem que há 
uma lei de 1825 que libertou os ventres escravos ..... (34). 

3.0 ). - Desconfiam e até não aceitam como verídico o nascimen
to da parda no Uruguai: 

"Dizem os informantes da liberdade que esta parda nasceu 
no Estado Oriental ... " (35). 

- "Para em meu poder um documento que prova que a par
da Claudina foi batizada nesta província na fazenda de Tristão 
Gusmão, 39 distrito do municipio de Bajé e que nasceu no cati
veiro e no cativeiro tem vivido até hoje" (36); 

(31). - Extraído do pronunciamento do deputado Silvestre N. G. Vieira, 
feito na sessão de 12 de novembro de 1866. 

(32). - Extraído do pronunciamento do deputado Silvestre N. G. Vieira, 
feito na sessão de 27 de novembro de 1866 

(33). - Ibidem. 
(34). - Extraído do pronunciamento do deputado Silvestre N. G. Vieira, 

feito a 12 de novembro de 1866. 
(35). - Ibidem. 
(36). - Extraído do pronunciamento do deputado Pedro Maria Amaro da 

Silveira 
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49 ). - A lei de 1831 não pode ser aplicada ao caso, citando 
inclusive julgamentos anteriores: 

- "Mas há quem diga e pense que nós temos lei que consi
dera com direito à liberdade o escravo que vai a país estrangeiro 
e que depois regresse ao Brasil e êstes se fundam na lei de 7 de 
novembro de 1831 quando ela diz: - que os escravos que en
trarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, são con
siderados livres; e então dizem êles: a disposição desta lei é ex
tensiva e rege também os escravos que já se achavam no Brasil; 
e portanto sendo êles do Brasil, indo a país estrangeiro e de lá 
voltando ficam livres. ~ preciso não conhecer, não' olhar para o 
texto da lei, é preciso não ter em atenção o histórico dela, para 
dar-lhe semelhante interpretação. Todos sabem que essa lei foi 
confeccionada com o intuito da supressão do tráfico dos africa
nos em virtude da pressão que já a Inglaterra nesse tempo exercia 
sôbre o Brasil. Essa lei foi feita com êsse fim e do contexto dela 
se vê que só se refere aos escravos estrangeiros que vem de fora, 
que nunca estiveram no Brasil e tanto isto é verdade que quando 
ela e a lei de 4 de setembro de 1850 que é complemento daquela 
definem quais os que devem ser considerados importadores de 
africanos, quais os autores e os cúmplices no crime de importar 
escravos africanos, falam em importadores de africanos e não 
contemplam em nenhuma de suas disposições os senhores que 
retém e conservam em seu poder os escravos que, residindo no 
Império, foram ao Estado Oriental. Ora do contexto da lei se 
depreende claramente que ela nunca teve em vista reger os escra
vos que, se achavam no Império" (37). 

- ... "esta lei é só aplicável à escravatura vinda de fora, 
aonde a escravidão não é permitida e assim, já entendeu uma vez 
esta Assembléia, bem como o Tribunal da Relação, e o Supremo 
Tribunal de Justiça, julgando duas importantes causas tratadas no 
fôro de Jaguarão, e decidiram de conformidade com os princípios 
que eu acabo de enunciar" (38). 

- "Aquêles que dizem e pensam que a lei de 7 de novembro 
de 1831 somente consigna essa exceção (excetuados os escravos 
matriculados em embarcações pertencentes a país aonde seja per
mitida a escravidão e os fugidos de embarcações ou do território 
estrangeiro), opinam que os escravos brasileiros residentes no 
território do Brasil, que por qualquer razão sairam do Império 

(37). - Extraído do pronunciamento do deputado Pedro Maria Amaro da 
Silveira feito a 23 de novembro de 1866. 

(38). - Extraído do pronunciamento do deputado Silvestre N. O. 
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e foram a pàís estrangeiro e de lá voltaram, são também livres e 
estão compreendidos na disposição da lei. Foi a opinião enuncia
da pelo nobre deputado que impugnou o meu requerimento e é a 
doutrina seguida pelos senhores chefe de polícia e juiz municipal. 
Em vista de semelhante opinião, os escravos que forem ao Estado 
Oriental, embora fugidos, embora roubados, embora impelidos por 
fôrça maior, como por exemplo a guerra, a peste ou qualquer des
tas circunstâncias imprevistas, independentes da vontade do homem, 
são livres, porque a lei não consigna outras exceções além das re
feridas e onde a lei não distingue, n6s não devemos dinstinguir" 
(39). 

5Q). - A lei uruguaia de 1837, com os avisos de 1842: 
- "Em 20 de março de 1842 era o ministério oriental que 

se dirigia ao nosso encarregado de negócios, dizendo que a Repú
blica estava ameaçada de uma invasão argentina e que todos aquê
les escravos que foram introduzidos na República, em virtude da 
lei de 14 de julho de 1837, deviam ser retirados no prazo de seis 
meses sob pena daqueles que os não retirassem perderem o direito 
a êles e com efeito em 13 de fevereiro d 1843 o general José Maria 
paz teve ordem para lançar mão dos escravos que não tivessem 
sido retirados ... " . 

"E mesmo porque não havia lei brasileira que proibisse a 
exportação dêsses escravos e sua reimportação, então a maioria 
dos habitantes desta província dirigiu-se ao govêrno da República 
pedindo uma garantia para essa propriedade e com efeito a Câ
mara e o Senado oriental decretaram uma lei regulamentar de sua 
Constituição e no parágrafo 3Q do art. 8Q estabelece a condição 
de poderem os brasileiros levar a sua escravatura indo emigrados 
com seus interêsses com tanto que os retirassem no prazo que 
lhes fôsse marcado". 

"Por conseqüência esta doutrina já tem sido sustentada nos 
nossos tribunais superiores; eu mesmo a sustentei em duas causas 
muito importantes de escravos nascidos na cidade de Montevidéo 
e outros nascidos e batisados na Vila de Serro Largo, juntando 
certidão de batismo e decidida na primeira instância subiram por 
apelação à relação do distrito e esta firmou e estabeleceu êste bom 
direito e continuando os recursos destas causas nos tribunais de 
superior instância chegaram até o Supremo Tribunal de Justiça 
que negou-lhes revista" (40). 

(39). - Extraído do pronunciamento do deputado Pedro Maria Amaro da 
Silveira feito a 29 de novembro de 1866. 

(40). - Extraído do pronunciamento do deputado Silvestre 
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- " ... se é verdade que a lei de 14 de julho de 1837, lei ori
ental e regulamentar como legislando (sic) a respeito da escravi
dão no seu art. 8Q parágrafo 3Q abre uma exceção a respeito dos 
escravos brasileiros emigrados para aquêle país, dando até prazo 
para serem retirados, restringindo somente os direitos de venda e 
alienação dêsses escravos; se é verdade que essa mesma lei no art. 
11 Q dá ao poder executivo a faculdade de prorrogar êste tempo, e 
de fato foi êle prorrogado pela lei de 20 de março de 1842 -
marcando aos brasileiros o prazo de seis meses para retirarem 
seus escravos, segue-se que as leis orientais consultavam melhor, 
protegiam e garantiam a escravidão mais do que as brasileiras, 
porque até aquela época elas toleravam e permitiam a escravi
dão (sic)" (41). 

- "Se desde 1825 não existiam escravos no Estado Oriental 
qual seria a razão pela qual em 1830 no art. 131 da Constituição 
daquele país, se estabeleceu a doutrina de libertar os ventres, dou
trina esta que o próprio govêrno reconheceu que não se podia 
executar, nem consentiu que fôsse executada e assim procedendo 
o declarou muito positivamente no preâmbulo da lei de 14 de 
julho de 1837, que assim se exprime: 

Ley - Estabelecida la tutela de los colonos africanos, el Se
nado y Camara de Representantes debiendo poner un termino a 
los abusos a que ha dado lugar la injudicion deI art. 131 de la 
Constitucion y teniendo en vista que en el caso de repertirse la 
introduccion de negros como esclavos, o de qualquier otro modo, 
son absolutamente necesarias medidas, que la humanidad exije, 
para asegurar la suerte de los que en el hecho de pisar el territo
rio de la Republica, tienen derecho a gozar de los privilegios de 
hombres libres, que la Constitucion los concede ..... (42). 

- "Em 1842 estava ameaçada a província (sic) oriental de 
uma invasão; se o govêrno oriental tinha admitido essa porção de 
escravos. .. era também preciso ser coerente com o princípio es
tabelecido em sua própria lei. .. ficando marcado o prazo de seis 
meses para retirar-se a escravatura que tinha sido introduzida em 
virtude daquela lei. .. ~tes xarqueadores de Pelotas, que são bem 
conhecidos embarcaram com seus escravos no pôrto de Monte
vidéo em navios que dali partiram acompanhados de uma canho
neira de guerra brasileira até a barra do Rio Grande. Nesses na
vios vieram não só os escravos que tinham sido introduzidos, mas 
também os que alí tinham nascido e sido batizados, sem que ne-
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nhum dos governos puzesse o menor embaraço. Desembarcados 
êsses escravos no Rio Grande seguiram para Pelotas - os que 
dali eram, e os outros a seus destinos - sendo mesmo examinados 
naquela cidade quando entraram, para verificar-se se eram vindos 
do Estado Oriental ou de outro pôrto. E como fizeram essa ve
rificação? Foi sem dúvida à vista do passaporte que as autorida
des orientais deram quando partiram de Montevidéo" (43). 

6.0 ). - A lei de 12 de dezembro de 1842 que extinguiu a es
cravidão no Estado Oriental: 

- "Ley aboliendo la esclavitud. El Senado y Camara de Re
presentantes etc. Considerando: - que desde el ano de 1814, 
no han debido reputar-se esclavos los nacidos en el territorio de 
Ia Republica; que desde julio de 1830 tan poco han debido intro
duzirse esclavos en ella; que entre los que existen por conseguinte 
con esa denominacion, son muy pocos los de uno y otro sexo, 
que deban considerarse tales, y tienen ya compensado en parte su 
valor con los servicios que han prestado; que en ningun caso es 
mas urgente el reconicimiento de los derechos que estos individuos 
tienen de la naturaleza, la Constitucion y la opinion ilustrada de 
nuestro siglo, que en las actuales circunstancias en que la Repu
blica necesita de hombres libres, que defiendam las libertades y la 
independencia de la Nacion: decretan - Art. 19 Desde la pro
mulgacion de la presente resolucion, no hay ya esclavos en todo 
el territorio de la Republica ... 

"Já se vê que a data a que se refere desta lei é do ano de 
1814 e não de 1825. Já se vê que em 1814 o Estado Oriental 
ainda pertencia à Espanha e que por essa razão o governo orien
tal não podia aplicar a citada lei de 1814" (44). 

7.0 ). - O Aviso de 1856 é ilegal: 

"~te aviso é evidentemente ilegal e contraditório: ilegal por
que declara a lei de 7 de novembro de 1831 de um modo que 
importa todos os inconvenientes que eu acabei de referir, tor
turando o sentido e pensamento dela, como se vê da sua história 
e contexto. É contraditório porque declara que os escravos que 
por qualquer razão, que não a fuga, saem do Império e depois 
voltam a êle, estão compreendidos na sua disposição. Na lei, diz 
o aviso "está compreendido o escravo que por ordem ou em com
panhia de seu senhor sai do Império e depois volta a êle" 
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ela somente excetua os escravos matriculados em embarcações per
tencentes a país estrangeiro onde a escravidão é permitida e aos 
fugidos do território estrangeiro; no entanto abre uma exceção tam
bém para os escravos fugidos do Brasil que não estão compre
endidos na exceção da lei que só fala de escravos fugidos de 
país estrangeiro. Não querendo distinguir na lei, faz depois uma 
distinção que não se contém nela. Daqui se vê que o aviso refe
riu-se eqüivocamente à lei de 7 de novembro de 1831, quando 
pela sua doutrina se vê que devia referir-se ao tratado de 1851 
que estabeleceu o princípio da devolução dos escravos fugidos. 

Todos esses argumentos servem para demonstrar a tôda luz 
que a lei e o aviso que a declarou e a ela se referiu eqüivocamente, 
não tem nem podem ter aplicação aos escravos brasileiros que 
sairam do Império e depois voltaram a êle. 

Se êstes princípios são verdadeiros o sr. chefe de polícia se
guramente não se fundou na lei; fundou-se numa má interpretação 
da lei; não se fundou num aviso legal, fundou-se num aviso ilegal 
e contraditório" (45). 

Esse aviso prestou-se à intervenção de Gaspar Silveira Mar
tins, intervenção que no fundo atingia o Imperador a quem a Car
ta de 1824 delegara privativamente o poder moderador "chave de 
tôda a organização política": 

"Essa doutrina de avisos é que tem rebaixado a magistratura." 
"Pois é o governo que decide materiais que pertencem aos tri
bunais?" (46). 

8. 0 ). - Os tratados de 1851 e as notas reversais de 1858: 

- ". .. então o que deve reger a matéria é o tratado de 21 
de dezembro de 1851 e as notas reversais de 20 de julho e 10 de 
setembro de 1858, aonde assentou-se o princípio da devolução e 
extradição dos escravos brasileiros. :este tratado ainda foi am
pliado, porquanto ali ainda acordou-se que os escravos brasileiros 
que por qualquer eventualidade, por qualquer circunstância for
tuita passassem ao Estado Oriental, como por exemplo, em segui
mento de algum animal que, disparando passasse para o Estado 
Oriental, quando esta passagem fôsse momentanea e ocasional, e 
quando fôsse em ato de serviço contínuo, nas fronteiras, aonde 
há fazendas que estão sitas, parte no território oriental e parte no 

(45). - Extraído do pronunciamento do deputado Pedro Maria Amaro da 
Sil veira, na sessão de 29 de novembro de 1866. 

(46). - Apartes ao pronunciamento do deputado Moraes Júnior .na ses
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território brasileiro, não fôssem por êste fato considerados li
vres" (47). 

- "Agora confronte-se a doutrina do tratado e das notas re
versals com a interpretação que o nobre deputado e o sr. chefe de 
poiícia pretendem dar à lei de 7 de novembro de 1831 e veja-se a 
conseqüência absurda que dali resulta. O tratado diz que êles são 
escravos e a lei diz que são livres. Ora, eu não posso crer. nem 
devo supor que o poder executivo que pela Constituição tem a 
faculdade de fazer tratados, que são aprovados pelo poder legisla
tivo, que os estadistas eminentes, signatários dêste tratado, fôssem 
até ao ponto de violar e de derrogar diretamente uma lei do Im
pério. Portanto já se vê que a interpretação extensiva que se quer 
dar a esta lei, é uma interpretação que importa em si a conse
qüência absurda que acabo de mencionar" (48). 

Em favor de seu ponto de vista os liberais ainda apresentam 
outros argumentos: 

- "Esta parda que desde o seu nascimento até a atualida
de. .. tem vivido em constante cativeiro, esta parda que nasceu 
no cativeiro e no cativeiro se tem conservado até hoje ... ". "Du
rante êsse lapso de tempo ... nunca alguém, nem mesmo no in
ventário judicial houve quem contestasse a seus senhores a posse 
mansa e pacífica que sempre tiveram sôbre essa parda. ~If'~ a 
possuíam portanto com tôda a boa fé a vinte e tantos anos" (49). 

- "Em 1861 ou 1862 não precisarei bem a data, neste mesmo 
sentido no Parlamento brasileiro se levantou uma granae questão 
entre o senhor conselheiro Paranhos e o senhor conselheiro Fer
raz; o senhor Ferraz sustentava que a lei de 1831 era inaplicável 
para o caso vertente, isto é, para os escravos que tinham estado 
no Rio Grande e foram para o Estado Oriental e de lá voltaram e 
o senhor Paranhos concordou perfeitamente neste ponto e até 
desceu a maiores detalhes; e assim o Parlamento o entendeu e 
assim o entenderam os tribunais do país" (50). 

E a prova que as divergências situam-se na interpretação das 
medidas de caráter abolicionista, está nas seguintes palavras profe-

(47). - Extraído do pronunciamento do deputado Pedro Maria Amaro da 
Silveira, na sessão de 23 de novembro de 1866. 

(48). - Extraído do pronunciamento do deputado Pedro Maria Amaro da 
Silveira, na sessão de 29 de novembro de 1866. 

(49). - Extraído do pronunciamento do deputado Pedro Maria Amaro da 
Silveira, na sessão de 23 de novembro de 1866. 

(50). 
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ridas por Silvestre N. G. Vieira e Pedro Amaro da Silveira, res
pectivamente: 

"O nobre chefe de polícia dizia na sua informação oficial: 
"quero errar com as opiniões dos ministros que referendaram os 
artigos; e eu direi ao sr. chefe de polícia e à província inteira: 
quero errar com a apreciação da lei; quero errar com as opiniões 
apoiadas nos fatos históricos e com os fatos jurídicos' (51). 

"E se o nobre deputado impugnador do meu requerimento e 
se o sr. chefe de polícia como disseram, querem e se prezam de 
errar com a doutrina do aviso de 20 de maio de 1856, eu também 
quero errar, tenho honra em errar com a doutrina consignada em 
um tratado internacional, porque, se o senhor senador Nabuco é 
um estadista distinto não lhe são somenos os estadistas signatá
rios do tratado de 12 de outubro de 1851" (52). 

Mas a leitura dos pronunciamentos feitos, permite ilações que, 
embora fujam ao tema do trabalho, nos parecem significativos por
que representam direta ou indiretamente uma análise crítica das 
instituições monárquicas. Assim: 

- "Entretanto porque em Bajé apresentou-se um indivíduo 
dando uma denúncia, o sr. chefe de polícia mandou instaurar um 
processo aos possuidores dessa escrava. Por ventura em um pro
cesso sumário, aonde os indiciados não podem defender o seu di
reito pode-se discutir a legitimidade da liberdade? Não sabe o 
sr. chefe de polícia que no processo crime o reu não pode ir além 
da contestação das testemunhas e uma pequena defesa no final 
do seu interrogatório? E que em um processo desta ordem é pre
ciso haver um embate de provas e razões? Que afeta um direito 
estrangeiro - e que êste direito não basta citá-lo é preciso pro
vá-lo ordinàriamente? Qual é a origem dessa liberdade? 1! o nas
cimento em um país aonde se diz que não se admite escravos; 
pois bem: é preciso provar que nesse país não existia a escravidão 
quando essa pessoa nasceu; como e aonde pode-se provar esta im
portante questão? 1! sem dúvida no juízo contencioso. 1! também 
preciso provar-se se essa pessoa esteve ou não na posse de sua 
liberdade, porque se sempre esteve no cativeiro não é livre e só 
pode ser depois da sentença final" (53). 

(51). - Extraído do pronunciamento do deputado Silvestre, sessão de 
27 de novembro de 1866. 

(52). - Idem, do deputado Pedro 
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Juntou a êste requerimento uma justificação, mas 
uma justificação inteiramente graciosa, visto como ela foi feita 
sem audiência e sem citação das partes interessadas. Todos sa
bem que as justificações que são feitas sem audiência das partes 
interessadas não tem fôrça nem merecem fé em juízo, não podem 
fazer prova" (54). 

- "O que porém me enche de admiração e me toma de es
panto é o procedimento do sr. chefe de polícia desta província, 
que, gozando dos foros de homem inteligente e justo, procedeu 
neste negócio de um modo que não justifica êsse conceito em que 
é tido. O sr. chefe de polícia pelo simples fundamento de um 
ofício do promotor público da comarca de Bajé em que lhe narra
va o fato, acompanhando-o apenas de uma justificação graciosa 
julga-se, digo, julgou-se autorizado a mandar arrebatar a mulata 
do poder do seu senhor e mandá-la transportar para esta cidade e 
entregá-la ao juiz municipal que imediatamente a manuteniu em 
liberdade. 

Não será isto a violação mais flagrante das leis de compe
tência, das leis de jurisdição? Não será isto a transgressão positiva 
dos parágrafos 11 e 12 do art. 179 da Constituição que deter
minam que nenhuma autoridade possa avocar causas pendentes 
nem sustá-las e que ninguém pode ser sentenciado senão por juízes 
competentes e na forma das leis? E o sr. chefe de polícia será 
competente para avocar do município de Bajé uma parda que se 
achava sujeita a uma ação civil e para transportá-la para esta ca
pital? O Sr. juiz municipal desta capital será competente para 
julgar provado o fato da liberdade, fundando-se em um documen
to que tinha sido distribuido ao escrivão de Bajé e produzido no 
juízo de Bajé? 

O sr. chefe de polícia e sr. juiz municipal exorbitaram de 
suas atribuições, invadiram a jurisdição do juiz municipal de Bajé 
que está em seu perfeito direito de reclamar por uma precatória 
que essa mulata seja devolvida ao seu município e restituida ao 
depósito em que se achava para prosseguir-se na ação civil da li
berdade ali intentada" (55). 

- "Mas esta justificação foi feita perante uma autoridade, é 
verdade, mas por testemunha que não teve parte para contestá-la 
e V. Ex. compreende bem o perigo que há quando se procede a 
inquirição de testemunhas sem que a parte prejudicada esteja pre
sente ou sem que alguém por ela conteste seu depoimento; todos 

(54). - Idem, do deputado Pedro 
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aquêles que tratam de matérias de direito, tem motivos e motivos 
valiosos, para duvidarem de provas em semelhantes circunstâncias 
porque bem sabemos que hoje no nosso país a prova testemunhal, 
conquanto seja autorizada por lei, há muitas testemunhas (sic) 

que se prestam a tudo quanto há de mau, a tudo quanto há de in
fame e mesmo porque neste ponto a imoralidade tem subido bem 
alto" (56). 

- ". .. como é que as leis estrangeiras, as leis orientais inva
dem o nosso país, e vem aqui dominar, vem aqui ser aplicadas, 
executadas por autoridades brasileiras? Não é isto além de peri
goso, eminentemente indecoroso? Não é isto constituir-se a justiça 
do nosso país, fiscal e executora da legislação oriental e os nossos 
juízes agentes do governo do Estado Oriental? 

A legislação de cada nação domina dentro dos limites do seu 
territ6rio, fora dali não tem aplicação alguma; entretanto vemos 
as autoridades brasileiras aplicarem as leis do Estado Oriental e o 
que é mais grave, aplicarem-nas com violação das nossas leis que 
garantem o direito de propriedade em tôda a sua plenitude, o qual 
s6 pode ser limitado e perdido pela forma e nos casos nelas deter
minado" (57). 

Isso prova como a vizinhança com o Estado Oriental trouxe 
situações peculiares que o govêmo central desconhecia; desconhe
cimento êsse da realidade histórica rio-grandense plenamente reco
nhecido, mas não tolerado: 

"Estava na presidencia do Conselho de Estado o senhor Fer
raz e mandou-me de lá uma carta pedindo-me tôdas as leis, de
cretos e todos os dados que tivesse para provar como o Estado 
Oriental admitiu a escravidão até o ano de 1842, porque nas re
partições não se encontrava nada disto. 

N6s deixamos muitas vêzes que se pratiquem violências con
tra os súditos brasileiros no Estado Oriental, contra os seus di
reitos, contra a sua prosperidade (sic), e isto porque estamos nes
tas descrenças para com o govêrno, deixamos de levar essas vio
lências ao seu conhecimento e quando algum deputado vem aqui 
falar nisso, logo se diz: não é da competência da Assembléia e por 
isso ela não pode tomar conhecimento. 

Não é assim; eu entendo que a Assembléia Provincial deve 
depositar nas mãos do govêrno todos os dados que facilitem a ga-

(56). - Extraído do pronunciamento do deputado Silvestre N. G. Vieira, 
na sessão de 27 de novembro de 1866. 

(57). - Idem, do deputado Pedro 
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rantia do cidadão brasileiro, tanto o residente naquela República 
como em qualquer outra parte. 

Eu não sou ninguém para firmar doutrinas minhas; mas onde 
estão tantos jurisconsultos, e alguns dêles de tanta ilustração, não 
poderia-se estabelecer uma discussão de direito aonde chegásse
mos a um acôrdo? Qual é o meio? O meio é acordar-se num prin
cípio que fique estabelecido; o meio é formular-se uma represen
tação .ao govêrno contra um ato dessa ordem e desde que a As-o 
sembléia se pronunciar por essa doutrina. está estabelecido o prin
cípio; êste é o meio que eu enxergo legal e conveniente" (58). 

Esse pronunciamento, por sua vez, envolve uma tentativa de 
valorizar a Assembléia. 

Concluindo: 

Em relação à escravidão, o certo é que havia sólidos interês
ses em jôgo, interêsses que levaralll -- na busca de apôio às idéia,> 
defendidas para garantir aqueles interêsses - à interpretações di
versas e até mesmo contraditórias. 

Parece que nas décadas de 30 e 40 houve uma tolerância maior 
em relação à escravidão. Veja-se o caso dos escravos vindos do Es
tado Oriental em 1842. Depois, a partir da década de 1850 -
influência provável da lei Euzébio de Queiroz - a posição do go
vêrno central torna-se mais rígida em relação aos escravos que vol
tavam ao Brasil, depois de permanecerem fora do território nacio
nal algum tempo. Essa rigidez comprova-se no caso, ocorrido em 
Pernambuco e na ação das autoridades governamentais na provín
cia do Rio Grande do Sul, ação que provocou a polêmica na qual 
se baseou êsse trabalho. 

* 
* * 

INTERVENÇOES. 

Da Prota Maria da Glória Alves Portal (Faculdade de Ciências. 
Fundação Educacional de Baurú. São Paulo). 

Diz que a Autora coloca como título do seu trabalho: Consi
derações em tôrno da interpretação de leis abolicionistas numa 
província fronteiriça: Rio Grande do Sul; ora, sabe-se que se tra
ta de uma época determinada (1866). Pergunta, pois: se nas 
fontes que a Autora vem manuseando - O~ 
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grandense - não há interpretações à lei de 1871 que permitissem,jun
to a outras fontes, tecer considerações? 

• 
Do Prof. Earle Diniz Macarthy Moreira (ICHL/UFRS. Pôrto-Ale
gre. Rio Grande do Sul). 

Afirma que um dos termômetros para medir-se a temperatura 
da opinião pública, em relação a medidas ou casos de interêsse 
público, é a imprensa. 

À época circulavam na Capital da Província e no interior 
algumas fôlhas. 

A título de esclarecimento puro e simples, já que sabidamen
te não é versado em História do Brasil, mas levado pelo interêsse 
despertado pela interessante Comunicação da Autora, pergunta: 

Qual a repercussão do caso da parda Claudina verificado pe
la brilhante colega nas publicações da Província? 

• 
Do Prof. Raul de Andrade e Silva (FFLCH/USP. São Paulo). 

Diz que na Conclusão, na página 555, sustenta a Autora que, 
a partir de 1850, a posição do govêrno central torna-se mais rí
gida em relação aos escravos que voltavam ao Brasil, depois de 
permanecerem fora do território nacional. Pergunta: que se enten
de por govêrno? São os gabinetes ministeriais, conservadores ou 
liberais, ou indeferentemente de uma ou outra tendência? Ou essa 
tendência governamental se deve também a influências do Poder 
Moderador ou do Imperador D. Pedro II? 

• 
Da prof.a Maria Lúcia Souza Rangel Ricci (FFCL/UCC. Cam
pinas. São Paulo). 

Afirma que gostaria de saber a po~ção da Autora na inter
pretação das influências ideológicas na área estudada, dor volta de 
1831, uma vez que lhe parece bastante razoável tal colocação, de 
não ser a questão apenas política. 

Gostaria igualmente de saber se a projeção econômica de 
Buenos Aires na região do Prata não teria também uma influência 
decisiva? 

• 
Da prof.a Stella Ribeiro Maya (ICHL/UFRS. Pôrto-Alegre. Rio 
Grande do Sul). 
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parágrafo da página 541 encontra-se uma citação que afirma isso e 
outra citação na página 544, também no último parágrafo, que nega 
o fato. O artigo 131, citado à página 541 parece-lhe não elucidar 
bem o caso. As disposições transitórias, por exemplo, não teriam 
consagrado estas leis abolicionistas, embora negando validade a ou
tros atos de Lavalleja? 

* 
Do Prof. Odilon Nogueira de Matos (FFCLjUCC. Campinas. 
São Paulo). 

1). - Diz que seria interessante verificar até que ponto os 
atos públicos da província do Rio Grande do Sul - Anais da 
Câmara, decretos, leis, etc. - poderiam confirmar certos depoi
mentos de viajantes, colonos, ou pessoas de qualquer outra nature
za, que houvessem escrito sôbre o assunto: por exemplo o caso de 
Arsene Isabele? 

2). - Teria ficado vestígio da legislação uruguaia na do Rio 
Grande do Sul apó6 a separação das duas províncias? 

3). - Até que ponto "a mentalidade escravista" do Rio 
Grande do Sul teria constituído uma dificuldade para que o traba
lho livre alí se localizasse? 

• 
* * 

RESPOSTAS DA PROFESSORA HELGA I.L. PICCOLO. 

À Prof.a Maria da Glória Alves Portal. 

Declara que das fontes consultadas - Anais da Assembléia 
Legislativa - pode-se concluir que as leis abolicionistas eram ob
jeto de discussão e interpretação no momento em que surgia um 
caso concreto que afetasse os interêsses de um ou mais deputados. 
Em 1866, um deputado liberal - Pedro Maria Amaro da Silveira 
- foi envolvido num dêsses casos, na qualidade de advogado dos 
interessados em manter a posse, como escrava de uma parda -
Claudina -, considerada pelas autoridades como livre. Isto está 
historiado na página 535, onde também se mostra que o partido libe
ral deu ao caso uma feição política. 

O caso em apreço suc:tou outro pronunciamento, a 27 de no
vembro de 1866; por parte do deputado Silvestre Nunes Gonçalves 
Vieira que a certa altura afirmava: 

"Oito 
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trina invariável na província, o lançar-se mão da propriedade pa
ra satisfazer caprichos e caprichos bem ilegítimos". 

Mas pronunciamentos dessa natureza foram poucos; não fo
ram freqüentes debates em tômo da legislação abolicionista. O 
caso Claudina ocupou parte de 4 (quatro) sessões da Assembléia, 
e nada mais. 

Sancionada a lei do Ventre Livre, voltaram a fazer-se ouvir 
na Assembléia - então dominada pelos conservadores - pronun
ciamentos a respeito. Mas deve-se tomar em consideração que 
nêsse momento o partido conservador no Rio Grande do Sul esta
va profundamente dividido em dois grupos e a Assembléia era ma
ciçamente do grupo contrário ao presidente da província - Fi
gueira de Mello - nomeado pelo gabinete conservador presidido 
pelo Visconde do Rio Branco. 

Na sessão de 23 de março de 1872, o deputado Joaquim Ja
cinto de Mendonça emitiu sua opinião sôbre a lei do Ventre Livre, 
declarando-se contrário a ela porque 

"atentou contra o direito de propriedade, garantido pela Cons
tituição" . 

E protestou contra a opinião emitida pelo presidente da pro
víncia que, segundo êle, deputado, 

"ofendeu a minoria que na Câmara dos Deputados votou con
tra a lei" (entre essa minoria estava o deputado ... ) . 

Na sessão de 6 de abril de 1872, o deputado Seve Navarro 
declarava: 

"O Sr. Figueira de Mello - presidente da província - alian
do-se em corpo e alma ao Ministério que em parte desposara idéias 
liberais e rasgara a bandeira do seu partido, tentando a todo custo 
manter-se no poder à sombra da reforma social do elemento servil, 
não podia deixar de ser suspeito ao partido conservador da pro
víncia" . 

São pronunciamento dêsse teor que se fazem ouvir em tômo 
da lei de 1871, mas não se chega - como em 1866 - a inter
pretações. 

Quanto a outras fontes, se existem - por exemplo, a impren



559 

* 
Ao Prof. Earle Diniz Macarthy Moreira. 

Dec'ara que a imprensa, sendo muitas vêzes partidária, acom
panhava os debates travados na Assembléia. 

A leitura do mais importante órgão do partido liberal - A 
Reforma - fundado em 1869 após a queda do gabinete Zacarias 
e a ascenção de ltaboraí, não só o comprova mas também mostra 
até que ponto iam os ataques aos adversários políticos, explorando 
tudo aquilo em que estivessem envolvidos. 

O mesmo vale para a imprensa ligada ao partido conservador, 
embora pelos Anais da Assembléia se possa concluir que os con·o 

servadores foram muito mais atingidos pela imprensa liberal do que 
os liberais pela imprensa conservadora. 

Em 1866, ano em que ocorreram os pronunciamentos em tôr
no da parda Claudina, apareceu O Rio-Grandense, órgão do parti
do conservador, jornal que desaparece em 1878. Apesar de uma 
intensa procura na Biblioteca Pública de Pôrto Alegre, no Institu
to Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, nos Arquivos 
de Pôrto Alegre, não foi possível encontrar os números dêsse jor
nal relativos a 1866. Mas pelas palavras pronunciadas pelo de
putado Pedro Amaro da Silveira, em parte transcritas na página 535 
pode-se admitir que a imprensa tenha tratado do assunto. 

* 
Ao ProL Raul de Andrade e Silva. 

Afirma que é evidente não só a influência mas a participação 
ativa de D. Pedro II nas decisões do Govêrno, estivesse o partido 
liberal ou o conservador no poder. Não era D. Pedro II um mo
narca que apenas reinasse, segundo os princípios parlamentaristas 
que o partido liberal queria ver obedecidos. O chamado poder 
pessoal do nosso Segundo Imperador, poder tão discutido, defen
dido por uns, atacado por outros, foi um fato incontestável. 

E no problema da escravidão é bem conhecido o empenho 
de D. Pedro II de vê-lo resolvido satisfatoriamente, sem provocar 
abalos maiores na vida sócio-economica brasileira. 

Para exemplifical a atuação de D. Pedro 11" reporto-me ao 
próprio trabalho, à página 542, n9 4 . 

• 
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A prof.a Maria Lúcia Souza Rangel Ricci. 
Declara que sabendo-se que a abdicação de D. Pedro I foi 

uma vitória liberal - ideologia então dominante nos espíritos bra
sileiros - são significativas as palavras do presidente da provín
cia Manoel Antonio Galvão no seu relatório apresentado ao Con
selho Geral da Província em 1 Q de dezembro de 1831: 

.. . .. a recordação do dia 7 de abril, que marcou para o Bra
sil huma nova éra ... " . 

Na Imprensa da época, apenas citando dois jornais - O 
Constitucional Rio-Grandense (1828-1831) e O Amigo do Homem 
e da Pátria ( 1829-1830), cujos nomes já eram indícios de sua 
orientação ideológica - o liberalismo despontava. Do primeiro diz 
Edgar Luiz Schneider; 

"A sua frente estava Vicente Ferreira Gomes, moço de 23 
anos, em plena eclosão intelectual, que debatia e sustentava, como 
doutrinador impenitente, as idéias liberais. Sobranceiro ao oficia
lismo, não se rendeu senão ao patriciado democrático, em cuja 
predicação refletiu as aspirações da alma popular, transformando 
o seu jornal em tribuna de exortação e de combate". 

o mesmo autor, no artigo do qual extraimos êsses trechos -
Imprensa Sul-Rio-Grandense nos séculos XIX e XX - assim se 
expressa a respeito do segundo jornal citado: 

"Seus artigos que desfiavam, dia ap6s dia, os ideais em cres
cente irradiação, singularizavam-se pela seriação de conceitos, den
tre os quais avultam expressões de molde a engrossarem o prose
litismo liberal" . 

Bento Gonçalves da Silva, em 25 de setembro de 1835 no 
seu Manifesto, justificando a arrancada de 20 de setembro, dizia: 

.. . .. correstes enfim às armas para sustentar em sua pureza 
os princípios políticos que nos conduziram ao sempre memorável 
sete de abril, dia glorioso de nossa regeneração e total indepen
dência" . 

Autoridade, imprensa, lider revolucioário, mostram a influên
cia irrefutável da ideologia liberal. Mas, como no resto do Brasil, 
o liberalismo era em têrmos políticos e o trabalho apresentado, 
procurou comprová-lo, uma vez que ideologia liberal e escravidão 
teoricamente não se coadunavam, mas na prática foi diferente. 

Não resta a menor dúvida quanto a projeção econômica de 
Buenos Aires na região do Prata. Agora, se essa projeção eco-
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nômica determinou a influência de Buenos Aires no Rio Grande 
do Sul, não tem condições de responder. A projeção econômica de 
Montevideo foi um fato. Nos Anais da Assembléia há muitos 
depoimentos que evidenciam Montevideo como centro polarizador 
também da economia rio-grandense. E não devemos esquecer que 
a concorrência do xarque platino ao rio-grandense, no próprio mer
cado brasileiro, foi uma das queixas maiores do Rio Grande do 
Sul ao Govêrno central. 

* 
À prof.a Stella R. Maya. 

Informa que a citada lei, promulgada pelo govêrno de Lavalle
ja, em 1825, e o exemplo típico de como uma lei era interpre
tada na defesa de pontos de vista esposados. 

() govêrno rio-grandense, pertencente à facção conservadora, 
só tinha na sessão legis'ativa de 1866 um defensor - o deputado 
Moraes Júnior. 

:E:sse, entre os argumentos usados para defender a posição do 
Govêrno no caso, invoca a lei de 7 de setembro de 1825 e acres
centa que ela foi ratificada pela Constituição Uruguaia de 1830, art. 
131. 

o deputado Silvestre N. G. Vieira, da maioria liberal domi
nante na Assembléia, e que foi um dos que condenaram o Govêr
pela posição assumida no caso, negava a Lavalleja o direito de 
fazer leis. 

Na verdade a Constituição Uruguaia de 1830, no seu arti
go 131 (Da Sección XI - Disposicione3. Generales. Capítulo 
Unico) está apenas redig"da nos têrmos transcritos: 

"En el territorio deI Estado, nadie nacerá ya esclavo; queda 
prohibido para siempre su trafico e introducción en la Republica". 

Portanto o artigo 131 não ratifica a lei de 1825, como o afir
mava o deputado Moraes Júnior. 

No entanto na Seção XII da Constituição de 1830 De la 
observación de las leyes antiguas, publicación y juramento, inter
pretación y reforma de la presente Constitución - há um artigo 
de n. 148 - aliás o único artigo do Capítu~o I dessa Seção -
que está assim redigido: 

"Se 
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A Constituição não explicita se se trata de leis espanholas ou 
das leis do Govêrno revolucionário de LavalIeja. 

Tomando em consideração o acôrdo feito com a Inglaterra 
em 1839 (páglna 511) e a lei de 12 de dezembro de 1842 (página 
515) pode-se afirmar que tanto a lei de 1825 como a Constitui
ção de 1830 não foram respeitadas no que tange ao problema 
da escravidão. 

• 
Ao Prof. Odilon Nogueira de Matos. 

D:z que: 

1 ). - Concorda com o professor que seria interessante ve
rificar essa confirmação. Seria assunto para outra pesquisa. As 
fontes que tem pesquisado - relatórios de presidentes de provín
cia e Anars da Assembléia Legislativa - são muito sóbrias ao 
tratarem do assunto. Apenas para exemplificar: na sessão de 
23 de abril de 1871, o deputado conservador Eudoro Berlink, 
referindo-se a um contrato para a introdução de colonos assim se 
expressava: 

"Nós cá temos muito mais necessidade de agricultores que 
venham rotear as nossas terras e aumentar nossa produção, do 
que de industriais que freqüentemente se tornam concorrentes dos 
filhos do país empregados em artes e ofícios. Há entre nós uma 
classe propriamente .operária que vive em condições especiais e 
nos homens livres da Europa há alguma coisa que instintivamente 
os separa dessa classe. ~ assunto melindroso por sua natureza e 
por isso deixo de tratar dêle ...... 

Nos atos públicos que conhece através da pesquisa, não há 
confirmação das palavras violentas empregadas por A. Isabelle 
para descrever a maneira pela qual eram tratados os escravos no 
Rio Grande do Sul. 

2). - Também não tem nenhum estudo a respeito e des
conhece a existência de algum que aborde os vestígios da legis
lação uruguaia na do Rio Grande do Sul após a independência da 
província Cisplatina. Pode apenas afirmar - é um estudo que 
fêz - que a influência da Constituição Uruguaia de 1830 é pal
pável no projeto de Constituição da República Rio-Grandense 
concluido em 1843, mas que devido à guerra não foi promu~gado. 

Confrontem-se, a título de ilustração, os artigos 130 da Cons
Uuição 
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Art. 130 - "Los habitantes dei Estado tienen derecho a ser 
protegidos en el goce de su vida, honor, Iibertad, seguridade y pro
piedade" . 

Art. 199 - "A Constituição da República assegura, garante e 
protege a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 
riograndenses. ~tes dire:tos tem por base a vida, a honra, a li
berdade, a segurança individual e a propriedade. Ninguém pode 
ser privado dêles. senão conforme as leis. 

Outro confrônto, entre os artigos 133 da Constitu:ção Uru
guaia e 208 do projeto: 

Art. 133 - "Se prohibe la fundación de mayorazgos, y toda 
clase de vinculaciones; y ninguna autoridad de la Republica podrá 
conceder titulo alguno de nobleza, honores o distinciones heredi
tarias" . 

Art. 208 - "Proibe-se a fundação de morgados e tôda a 
classe de bens vinculados. Nenhuma autoridade da República po
derá conceder título algum de nobreza, honras ou distinções here
ditárias" . 

Outro confrônto mais, agora entre os artigos 85 da Consti
tuição Uruguaia e 113 do projeto: 

Art. 85 - "Habrá para el despacho, las respectivas Secreta
rias de Estado, a cargo de uno o más Ministros que no pasarán de 
tres. Las legislaturas siguientes podrán adoptar el sistema que dicte 
la experiencia, o exijam las circunstancias". 

Art. 113 - "Haverá diferentes Secretarias de Estado, a cargo 
de um ou mais ministros, que não pasarão de três. A lei designará 
os negócios pertencentes a cada uma, reunindo-as ou separando-as, 
como mais convier". 

3). - Remete, para responder a essa pergunta, ao magis
tral trabalho de Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escra
vidão no Brasil Meridional. 

Mas lembra que a escravidão foi proibida nas colônias, em
bora nelas eventualmente se encontrassem escravos; e que a distri
buição das terras aos colonos europeus não foi bem vista pelos 
grandes proprietários que se sentiam prejudicados e que procura
ram, inutilmente, impedir o alastramento das co~ônias. 

E pelos Anais da Assembléia Legislativa, pode-se acompanhar 
o empênho das representantes do "povo" na introdução de colonos, 

O 





A POSIÇÃO NORTE-AMERICANA NO PROLON
GAMENTO DO TRÁFICO DE ESCRAVOS NO 

BRASIL. 
(Contribuição ao estudo do trabalho escravo) (*). 

ANTONIA FERNANDA DE ALMEIDA WRIGHT 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

Visa a presente comunicação alertar os estudiosos do assunto 
para um aspecto pouco explorado na questão do tráfico de escravos 
para o Brasil. 

O tráfico mesmo, no dizer de seus perseguidores, era a 

"raiz da árvore frondosa que alimentava a escravidão". 

Logo a revelação de documentação manuscrita que esmiuça 
o mecanismo pelo qual o tráfico, embora perseguido tenazmente 
pela esquadra britânica, conseguiu sobreviver durante o período crí
tico de 1840 a 1850, apresenta interêsse para o estudo do trabalho 
escravo no Brasil. 

Graças ao concurso do veloz navio a vela dos norte-america
nos; ao seu conhecimento detalhado dos ventos e correntes do 
Atlântico africano e brasileirO'; à imunidade de sua bandeira ao di
reito de busca exercido ostensivamente pela Grã-Bretanha, concorre
ram para ativar e alentar o fornecimento de braços escravos para o 
Brasil, motivados pelos lucros excepcionais que rendia então o trá
fico perseguido 

Outros aspectos detalhados e bastante reveladores, mostram a 
importância do papel por êles desempenhada no prolongamento de 
urna atividade fadada a desaparecer quandQ, além de outros e im-

(*). - Comunicação apresentada na 6" 
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portantes motivos, o navio a vapor fêz seu ingresso no cenano da 
-,erseguição britânica ao tráfico e os veleiros americanos encontra
ram outros fulcros de interêsse e de lucro. 

A luta da Grã-Bretanha contra a escravidão e o tráfico de es
Aavos teve, no famoso Ato passado pelo seu Parlamento em 1 ÕU I, 

o marco fundamental de uma série de providências visando terminar 
esta prática, na qual os britânicos haviam se engajado oom rara 
eficiêncita no passado. 

Desde seu início, a cruzada destinada a estancar o tráfico nas 
colônias britânicas assumiu indisfarçável caráter internacional, pois 
os que a empreenderam, sem dúvida alguma, pretenderam impri
mir-lhe o vigor necessário para transformá-la em decisão válida para 
o resto da humanidade. 

que, 
Pensando-se nas ponderações de David B. Davis, ao lembrar 

"quando o tráfico chegou a engajar seis principais nações eu
ropéias no mesmo mister durante três séculos, assumiu um alto 
grau de continuidade institucional" (1) (**), 

é fác:I compreender-se por que quem quizesse investir contra 
êle, seria normalmente orientado no sentido de agir em têrmos ex
tra-nacionais. 

V árias foram os meios pelos quais os britânicos agiram no sen
tido de emprestar a esta luta estofo ético e legal. Na prática, po
rém, ela escorou-se na sua onipresente ~arinha Real, sem dúvida, 
a mais eficiente dentre as armas usadas para impedir o comércio 
fundamentado no transporte da mercadoria através do Oceano. 

Não bastava, porém, à Grã-Bretanha, possuir uma volumosa 
esquadra, como também não lhe bastaria tão somente a convicção, 
no espírito dos componentes dessa esquadra, de que acabar com a 
escravidão era uma tarefa humanitária, filantl'ópica. 

(1). - David Brion Davis - Slavery, in (C. Vann) Woodward (ed.). 
The parative Approach to American History - Basic Books Inc. New York, 
London, 1968, 122. 

(**). - ABREVIATURAS. - CLNA - Consular Letters, National Ar
chives, Washington. - DDNA - Diplomatic Despatches. National Archives, 
Washington. - DINA - Diplomatic Instructions, National Archives, Washing
ton. - F. O - Foreign Office. Great Britain. - GD - Gaveta de número, 
acompanha nQ doc. S. R. O. - H. A. H. R. - Hispanic American Histori
cal Review. - P.R.O. - Public Record Office, London. - R.I.H.G.B. -
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. - NA - National Ar
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Os próprios campeões da luta contra a escravidão sab~am dis
to, tanto que o a!udido Ato de 1807 estabelecia oferta de prêmios 
em dinheiro, distribuído a quem resgatasse escravos traficados -
decerto com o fito de motivar mais concretamente os nobres sen
timentos de seus oficiais e marinheiros com as atraentes somas 
dêsses prêmios. 

Até 1815 havia várias outras tarefas a cumprir na Marinha 
Real; não apenas patrióticas, mas também lucrativas, pois cabia 
aos vencedores dispor dos bens dos navios capturados na guerra 
contra Napoleão, como depois também na guerra contra os Esta
dos Unidos. Portanto, até aquela data, o atrativo dos prêmios de 
captura de escravos não era o único chamariz para a marinha bri
tânica. 

Com o término das guerras, a atração dos prêmios de apressa
menta de navios negreiros tomou-se objeto de maior interêsse, es
pecialmente porque muitos oficiais e marujos britânicos, viram-se 
então, "desempregados" da noite para o dia. 

Esse desemprêgo resultava do sistema de "Comissionamento 
para dever naval", uma das formas de preenchimento dos escalões 
das fôrças navais britânicas, e através da qual a Marinha crescia 
durante períodos de guerra empregando novos oficiais e diminuía 
em tempos de paz, dispensando-os. 

Os prêmios pela captura de escravos libertados de seus crimi
nosos traficantes pareciam ser ainda mais polpudos e atraente~, prin
cipalmente para oficiais navais sem função permanente e a disputa 
para alcançar tais prêmios era considerável. 

Para que se tenha idéia do que representavam, um escravo do 
sexo masculino, encontrado em um navio capturado era avaliado, 
para propSsitos de prêmios, em 60 libras esterlinas, cada mulher. 
30 libras e cada criança, 10 (2). 

Esses prêmios eram divididos entre oficiais e marinheiros do 
navio ou navios de captura, em escala descendente, começando pelo 
Oficial em comando da nau Capitânea, Flag Ofticer, até atingir os 
demais membros da tripulação (3). f: preciso, porém, esclarecer 
que teàricamente tais prêmios eram imensamente mais atraentes 
do que na prática, pois a soma finalmente recebida pelos captores, 
no fim, encolhia consideràve'mente. E encolhia, segundo Lloyd 

(2). - Michael Lewis - The Navy in Transition (A Social History), 
1814-1864, London, Edinburgh. 1965, 234. Í5te livro serve de base para as 
considerações tecidas. 

(3). - Informações detalhadas em Cristopher Lloyd - The Navy anti 
The Slal'e 
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(4), por motivos que incluem desde o número de pessoas envolvi
das no apressamento de um negreiro, a começar pelos informantes 
e participantes, indo até o custo de Agentes, nas mãos dos quais 
os oficiais depositavam costumeiramente essas demoradas petições. 
Normalmente, êsses agentes depenavam os oficiais. Também não 
era sem importância nesse conjunto de circunstâncias relativas aos 
prêmios, a demorada investigação oficial, como ainda os esforços 
obstruídos dos grupos de pressão dos escravocratas junto ao govêr
no britânico; mais expressivos logo após a passagem do Ato de 
1807, não desapareceram depois desta data. 

O professor Lloyd faz uma ilustração dessa situação discu
tindo a contabilidade do Agente John Hinxman (5), onde o produ
to do negreiro Petite Armee, capturado pelo navio da Marinha Real 
H . M . S. Mosquito, deveria render, de acôrdo com o Ato de 1807, 
5 . 820 libras esterlinas, mesmo depois da complicada aritmética feita 
pelo Parlamento. O Agente em questão, no entanto, em suas con
tas declarou estar à disposição do capitão do Mosquito, apenas a 
soma de 2. 210 libras, quantia que foi paga ao capitão e posterior
mente dividida com a tripulação. 

Apesar dos embaraços, como os acima descritos, era considerá
vel a soma despendida pelo govêrno no pagamento de prêmios de 
resgate de escravos. 

Essa foi uma das razões pelas quais, em 1824, o Parlamento 
votou um "Ato de Consolidação", nivelando o prêmio de resgate 
em 1 O l:bras per capita para qualquer categoria de escravo. O rei 
Guilherme IV, ao subir ao trono em 1830, reduziu novamente esta 
soma, baixando-a para 5 libras. 

Vê-se, portanto, que o atrativo prêmio ia-se reduZindo gradual
mente. 

Vale a pena citar outro exemplo apresentado por Lewis (6), 
porque ilustra sobremaneira o possível impacto causado na queda 
dos prêmios pe!os novos regulamentos de 1824 e 1830. Ainda que 
se leve em consideração um pequeno reajustamento, que melhorou 
ligeiramente em 1838 os prêmios concedidos pe:o Parlamento, a 
soma de pouco mais de 5 libras, ainda era a compensação média 
por escravo apreendido. 

Um brigue brasileiro capturado em Santa Helena em 1843, 
produziu prêmios de 2. 000 libras esterlinas, das quais o capitão 

(4). - Ibidem - Aspas nossas tentando deixar claro que de resto não 
significa s6 marujos, mas também outros elementos da tripulação. como o mé
dico que não estava ainda nessa época, em nível de oficialato. 

(5). - Lloyd apud Lewis - The Navy . .• 
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recebeu apenas 252 e seu tenente, 119 libras, montando a parte 
dos marujos a pouco mais de 3 libras cada um. Mesmo sem fazer 
detalhados cálculos, para verificar o valor absoluto dêsses prêmios, 
pode-se perceber sua queda brutal de 1807 para 1843. 

Foi somente em 1854, e paralelamente com a reorganização 
da própria Marinha Britânica, que foram votados no Parlamento 
os Atos de Pagamento Naval e Pagamento de Prêmios, englobando 
todos e quaisquer prêmios 

"devido a pessoa que efetivamente os mereçam e os distri
buindo mais corretamente" (7). 

f: curioso assinalar-se que a luta em prol destas duas reforma~ 
havia sido, desde 1814, objeto de disoórdia entre o govêmo britâ
nico e Sir Thomas Cochrane, futuro Conde de Dundonald. Aqui 
está um exemplo de como o impulso reformador do famoso homem 
do mar ganhou-lhe inimigos no govêmo, inimigos entre Os quais se 
destacava o 1.0 Lorde do Almirantado, Lorde Gambier, o mais 
ferrenho. As intrigas feitas por Gambier resultaram em tremenda 
hostilidade contra o herói das guerras napoleônicas e portador da 
"Ordem do Banho". Thomas Cochrane acabou sendo prêso por 
fraude na Bôlsa de Londres, depois de um julgamento muito con
trovertido ( 8) . 

Comparando as datas de pressão britânica sôbre o tráfico, até 
sua extinção definitiva, com as datas da legislação e prática no pa
gamento de prêmios de resgate, será possível colocar melhor êste 
aspecto do problema "escravidão" em devidas proporções. O am
bito do trabalho aqui apresentado exclui a necessidade de conside
rações mais demoradas quanto a êsses dados, porém, é sempre in· 
teressante registrar a correlação acima apontada. 

Destaca-se aqui o fator "prêmio" como parte do programa de 
repressão britânica ao tráfico e à escravidão porque, no Brasil, o 
tráfico de escravos foi motivo de atrito bastante significativo, entre 
a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Principalmente levando-se 
em consideração que a posição dos Estados Unidos nesta questão 
foi, no mínimo, extremamente útil aos e:ementos interessados em 
resistir à pressão britânica para o extermínio do tráfico no Brasil. 
Até mesmo os prêmios pagos aos oficiais britânicos que capturassem 
escravos foram objetos de fricção entre os dois países, conforme 
transparece no despacho de H. Wise a J. C. Calhoum, onde Wise 

(7). - Ibidem. 
(8). - Detalhes do julgamento em E. G. Twitchett - Life of a See

man, Thomas Cochrane 10th Earl of Dundonald, Wishart & Company, Lon
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acusa os ofic:ais britânicos de atacarem afoitamente o brigue Cyrus, 
dos Estados Unidos, por ganância pelos prêmios (9). O envolvi
mento dêsse brigue no tráfico de escravos foi comprovado mai~ 
tarde, porém, naquela altura, Wise defendia seus súditos acusando 
os britânicos dessa maneira. 

Não parece haver necessidade de se discutir, com maiores 
detalhes, a posição adotada pela Grã-Bretanha em relação ao trá
fico no Brasil, já que e~a é bastante conhecida (10). Seria bom 
lembrar qu;: além de maior distância física, entre o escravo das co
lônias inglêsas no Caribe, e seus senhores, de modo geral houve 
maior dureza no trato pessoal, do que no Brasil e nos Estados Un:
dos. Contudo, isso não implica na admissão de que fôssem os mes
mos, os motivos para tal circunstância repetir-se nos dois últimos; 
pois a distância física tem também seus graus e gêneros, e a se
melhança de alguns Qetalhes não implica na semelhança do todo. 
Nesse complexo problema é deveras importante para a argumenta
ção que se segue lembrar que para os britânicos, a imagem da ins
tituição da escravidão, estando sujeita a calcar-se no modêlo de suas 
colônias, tendia a ser mais desumana, se não estarrecedora. 

Sumamente relevante é observar as várias nuanças da posição 
americana face ao assunto escravidão, mostrando como ela evoluiu 
até o ponto de se transformar em mais um motivo de atrito com 
a Grã-Bretanha; e, sobretudo, assinalar o abrandamento dêste atri
to a partir da dé-:.:ada de 1850. 

Em primeiro lugar, a escravidão existiu nos Estados Unidos, 
como no Bras], para o f~m precípuo de prover braços, quer para o 
trabalho de desbravamento, quer para o cultivo dos solos de am
bas as nações. Isso não seria rezão para considera-se Brasil e Es
tados Unidos neccssàr~amente aliados em caráter permanente, unidos 
pelos laços da escravidão, mesmo porque, estando em estágios econômi
cos e sociais diferentes, os problemas ligados a essa instituição evo
luiram de maneira desigual nos dois países. 

Tanto a defesa como o ataque do instituto da escravidão fo
ram objeto de longas explanações, consftuindo volumosa literatura, 
particularmente copiosa no Sul dos Estados Unidos (11). 

(9). - H. Wise a J. C. Calhoun, 11 de outubro de 1844, DDN A . 
(lO). - Além da bibliografia brasileira mais antiga e da americana mais 

recente, detalhado exame do assunto é feito no recém-saído livro de Leslie 
Bethell - The Abolition of the Brazilian Slave Trade. (Britain, Brazil and The 
S/ave Trade Question: 1807-1869). University Press, Cambridge, Great Britain, 
1970. 

(11). - Nícia Vilela Luz -
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Esse tipo de literatura sulina, conquanto não destinada a exa
minar a escravidão no Brasil, pelo menos deve ter fornecido al
guns argumentos preciosos para os seus defensores no país, mesmo 
porque, há evidência que seus argumentos foram sugeridos ao~ 
dirigentes brasileiros por diplomatas americanos (12). 

Os relatos de viajantes, em regiões onde havia o instituto dó.. 
escravidão (13) oferecem, decerto, interessantes pontos de referên
cia para os estudiosos empenhados em demonstrar o que se pen
sava da escravidão (lU como a viam seus contemporâneos, quer no 
Brasil, quer nos Estados Unidos. No entanto, novamente concor
dando com Brion Davis, todos êstes relatos sofreram o impacto 
dos preconceitos ou dos valores culturais do narrador, fato impossí
vel de ser ignorado pelos interessados em achar subsídios para o 
estudo da escravidão nas informações de viajantes. 

O mesmo poderá ser dito dos diplomatas e outros informantes 
americanos ao fazerem seus relatos. visando por o seu govêrno a 
par do que se passava com a escravidão no Brasil, ou tomando pro
vidências sôbre súditos de seu país implicados nela; ainda, final
mente, fornecendo aos brasileiros argumentos favoráveis à escravi
dão. 

Aos valores culturais e morais de ordem geral, capazes de 
caracterizar os sentimentos nacionais e profissionais dêsses homens, 

(12). - Instruções Diplomáticas com ordens específicas para dar argu
mentos ao govêrno brasileiro, em J. C. Calhoun a H. Wise, 20 de maio de 
1844, DINA. (Série IV). ParticularmelJte reveladora da coincidência entre a 
argumentação dos diplomatas norte-americanos e a dos defensores do regime 
escravocrata no Brasil, é a Instrução de Abel P. Upshur, Secretário de Estado 
por breve espaço de tempo, do Presidente John Tyler (Virgínia, 1841-1845). 
Num apanhado bastante objetivo da posição americana, Usphur recomenda a 
George H. Proffit, substituto do Ministro Hunter no Rio de Janeiro, lembrar 
que a "instituição da escravidão existe em 12 Estados da União Americana e que 
o maior poder marítimo do Mundo (Grã-Bretanha) está engajado em destruir 
tal instituição em uma parte do nosso continente. :É difícil imaginar que motivos 
teria a Grã-Bretanha para uma tal campanha além do desêjo de destruir com
petição dos produtos agrícolas baseados em trabalho escravo, com os de certas 
colônias suas, baseado no trabalho livre. Tão grande esfôrço da parte de tão 
grande nação não pode ser meramente atribuído à filantropia"... Abel P. 
Upshur a G. H. Proffit, 1Q de agôsto de 1843, DINA. (série IV). 

(13). - Viajantes foram examinados no trabalho já aqui citado, Da 
Senzala à Colônia de E. Viotti da Costa, onde outros escritos contemporâ
neos são consultados ao mesmo tempo. Na Pesquisa bibliográfica feita por B. 
Stein, "Brazil Viewed from Selma, Alabama, 1867" ela estuda o relato de Ioel 
E. Mathews, Brazil, Rellections on the Character 01 the Soi!, C/imate, lnhabitants 
and Government, Selma, Ala, 1867. ~se relato, e comparado com o de outros 
viajantes e neles sua autora procura ver a ligação entre a propaganda para 
atrair imigrantes do Sul dos Estados Unidos para o Brasil e o retrato feito da 
escravidão nas duas décadas de cinqüenta e sessenta. Barbara Stein, "Brazil 
viewed from Selma; Alabama, 1867, a bibliography of the Survey", separata, The 
Princeton University 
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é preciso levar em conta, sobretudo no caso norte-americano, a va
riada gama de valores resultantes também de características políticas 
e regionais. Circunstâncias desta natureza foram, conforme o di
plomata, produto das tendências localistas, que nos Estados Unidos 
carregavam grande pêso, a ponto de se tomar difícil, a quem tra
balha nesse assunto, deixar de sucumbir à tentação de ver nas pecu
liaridades dos missivistas o "abre-te sésamo" para a análise da 
posição tomada por êste ou aquêle diplomata, em diferentes épocas, 
ou mesmo, em certos casos, pela própria administração em Wash
ington. 

Documentação volumosa, em que pesem possíveis dificuldades 
de outra natureza, por vêzes representa um auxílio decisivo para 
a afeição da realidade ou fa'sidade da cond:ção atrás descrita, co
mo elemento capaz de influenciar na linha política do pais. 

Não é difícil diferenciar-se, pela comparação dos diversos Des
pachos e Instruções Diplomáticas, a providenciar ocasional e descon
tinuada devido às mudanças de govêmo ou às preferências do mis
sivista, daquelas outras medidas, caracterizadoras de uma linha po
lítica. Isso continua a ter validade, ainda mesmo quando a aludida 
linha evolui ou se transforma de qualquer outra maneira. 

Eis porque, no caso "tráfico-escravidão", nas relações entre o 
Brasil e Estados Unidos, é possível apontar-se umas tantas reali
dades, arguir certas aparências de realidade, e, finalmente, chamar 
a atenção para determinados pontos que parecem significativos, 
como se fêz atrás com o caso dos "prêmios de captura". Não pa
rece essencial tirar conclusões maiores dos aludidos fatos, mesmo 
porque um estudo especial e mais aprofundado no assunto, leva
ria à deriva o tema central do presente trabalho, que impõe aná
lise de outros aspectos mais patentes ao problema agora tratado 
ou seja: a participação americana no tráfico e o quase atrito an
glo-americano no Brasil na década 1840/1850. 

Sem desejar insinuar ordem de importância e mais a título 
de abrir o assunto, considerar-se-á, agora, a questão transporte, de 
vez que êste é um aspecto essencial do prob~ema 
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perseguidores. Quer o suposto negreiro perseguido estivesse ou não 
transportando escravos, situação que variou conforme o estágio 
das já aludidas medidas de repressão, êle precisava fugir; iludir· a 
vigilância de seus captores. 

Willian Hunter, escrevendo a John Forsyth, em 1837, refere-se 
ao fato de que 

"os inglêses aborrecem êsse país como aos demais, com suas 
exigências sôbre a escravidão, ou seja, o tráfico. Mr. William 
Fox coroou seus labores aqui com a negociação de um tratado 
reforçando o esquema britânico de considerar indícios de culpa 
pelo carregamento de certos produtos, como excesso de água ou 
arroz, etc. .. Aqui está um importante princípio nos tratados (in. 
ternacionais) derrubado: a liberdade do trânsito de mercadorias. 
:É evidente que isso afeta todo o nosso comércio, pois qualquer 
navio levando carga mista pode ser tomado, como preparado para 
a exportação de gêneros para a África ... " (14). 

Percebe-se claramente nesse documento, o argumento esssencial 
da resistência norte-americana à atitude britânica. Essa "liberdade 
de trânsito" de seus navios, defendia sempre com unhas e dentes 
pelos Estados Unidos, era uma oportunidade óbvia demais para não 
ser aproveitada pelos negreiros portuguêses e brasileiros. 

Os que se aprofundaram no assunto escravidão, sem dúvida 
já atentaram demoradamente para a correlação entre o progresso 
na construção naval acompanhada de desenvolvimento no comércio 
de transporte, e a liderança e eficiência nos países que comandavam 
o tráfico de escravos. 

No decorrer do século XIX, Portugal e os traficantes portuguê
ses, insistiam em primeiro obter concessões dos britânicos, para de
pois, burlar as proibições britânicas contra o tráfico de escravos 
através do Atlântico para o Brasil; Portugal de há muito já não 
comandava o tráfico Atlântico, podendo-se dizer o mesmo do seu 
comércio de transporte. 

O Ato de 1807, e, mais definitivamente, a série de convenções 
feitas após 1815 com outros países envolvidos no tráfico, resul
taram na míngua e depois no estanco, de importantes mercados 
consumidores de escrravos. Resultou disso também, disponibilidade 
de certos elementos que faziam parte da trama anteriormente arma
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Já é por demais conhecido o fato de Portugal envidar os mais 
fantásticos esforços para escapar à pressão britânica contra o trá
fico, como também conhecido o atrito resultante dessa obstinação 
portuguêsa, herdada depois pelo Brasil, junto com os liames que 
ataram a Independência brasileira à aquiescência portuguêsa e bri
tânica. 

Como Portugal não havia acompanhado, no século XIX, o 
progresso científico, mecânico e marrítimo, essenciais ao comando 
do tráfico, os portuguêses precisavam buscar alhures o navio do trá
fico e, mais importante ainda: o navio do tráfico perseguido. Po
de-se afirmar que o tráfico perseguido foi, acima de tudo, americano. 

Escrevendo recentemente sôbre a abolição do tráfico no Brasil, 
Leslie Bethel (15) afirma que tôda a história do Brasil é iluminada, 
se não explicada pelo vaivém da disputa entre o Brasil e Grã-Bre
tanha sôbre a cessação da escravidão. 

Essa dissidência fundamental entre as duas nações, foi, por 
sua vez, objeto de sério atrito com os fornecedores do navio usa
do para escapar à repressão britânica, especialmente a partir de 1842, 
quando a Grã-Bretanha apertou o oêrco para cessar o tráfico. 

Os norte-americanos, ao fornecerem navios para o tráfico, não 
não o faziam àbviamente, ou em concerto com as autoridades ame
ricanas; mas pelo menos de 1840 em diante, elas fecharam os olhos 
a êsse detalhe, quiçá por estarem interessados em outros aspectos 
do problema, como seja o crescente anti-britanismo que a questão da 
\!scravidão causava no Brasil. 

William Hunter comenta êsse fato em 1842 (16) dizendo: 

"a razão óbvia, a mola propulsora da irritação do Brasil 
contra a Grã-Bretanha é a sua conduta contrária à escravidão e 
ao tráfico. Não se pode esperar que o Brasil adira ao esquema 
filantrópico da Grã-Bretanha para abolí-Ia... Mas êste esquema 
vem-lhe sendo imposto de maneira a dar a impressão de um poder 
estrangeiro estar regendo os problemas domésticos do Brasil, in
terferindo, de forma ostensiva, em assuntos puramente locais e 
até municipais"... "O tratado obtido por Mr. Fox, vem sendo 
causa de arrependimento dos brasileiros até hoje"... "Mesmo 
Ouseley, o sóbrio diplomata britânico que pessoalmente mostra
va-se equilibrado, estava tão cego por esta idéia que antevia uma 
nova guerra entre os Estados Unidos e Inglaterra devido à escra
vidão" (17). 

(15). - Leslie Bethel - The Abolition of lhe Slave Trade in Brazil. 
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Não era, portanto, apenas a defesa da escravidão que animava 
os norte-americanos a oporem-se aos britânicos no Brasil, como se 
pode ver claramente. Era também a diferença de objetivos, de prin
cípios' em matéria de direito internacional e comercial, entre outras 
razões. 

Opondo-se ao direito dos inglêses de impedirem o trânsito de 
navios de bandeira americana, nem sempre significou que preten
dessem favorecer à continuação do tráfico de escravos para o Brasil, 
mas, na verdade, o fizeram. A razão essencial de sua resistência ao 
impedimento do livre trânsito de mercadorias, e todos os outros ân
gulos dessa razão essencial, não alteram a fato fundamental de que 
os portugu~ses e brasileiros, engajados no tráfico, tiraram dela o 
maior proveito. Um Império colonial como o português, que ten
tava sobreviver a seu modo, possuia, no que ainda lhe restava da 
África depois das investidas de outros concorrentes europeus, e no 
Brasil, apesar da Independência, dois polos de um circuito de rique
zas a alentar a sua debilitada estrutura política. 

A pressão britânica contra o tráfico era de molde a atingir exa
tamente êste sustentáculo. Não é difícil imaginar que isso poderia 
ter levado a Grã-Bretanha a não exercer, desde o início, uma pressão 
decisiva contra o tráfico português, pelo menos até o final das guer
ras napoleônicas. Existiam outros motivos ponderáveis para isso, 
como já foi visto. Um dêles constitui-se no fato conhecido do Im
pério colonial português ser um império marít~mo, todo êle cons
tituído por "posições" preciosas para os britânicos. Liquidar econô
micamente êsse Império, seria, além do mais, qualquer coisa se
melhante a matar "a galinha dos ovos de ouro". 

No entanto, o impacto da pressão britânica, depois de 1815, 
poderia ter sido capaz de liquidar até com o mais obstinado dos 
desejos de sobrevivência. Não o foi, não porque os britânicos dei
xassem de desejá-lo continuamente, mas também porque os meios 
usados pelos traficantes, como pelo govêrno do país que tanto de
pendia do braço escravo, foram suficientemente ardilosos e efetivos. 

Atende-se, porém, para a própria situação do problema repres
são ao tráfico na política interna da Grã-Bretanha: depois de 1815 
êle modificou-se, havendo fases mais e menos agudas, durante as 
quais o govêrno britânico reforçou, ou abrandou, a pressão sôbre 
o tráfico brasileiro supondo-o, por exemplo em 1824, em vias de 
extinção ou já extinto. Tôdas essas circunstâncias descontadas, não 
explicariam, mesmo ass:m, 
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tudo isso, extinguiu-se o tráfico no Brasil somente na década de 
1850. Não acabou, devido a tratados ou leis que até então ha
viam permanecido "letra morta", mas na realidade dos fatos que 
o levaram ao ponto final. 

No exame dos fatôres que até 1850 contribuiram para mantê
-10 aceso, Bethel menciona ràpidamente a participação norte-ame
ricana, oferecendo certos argumentos a êsse respeito mencionados 
anteriormente, inclusive por L. Hiil, em trabalhos publicados res
pectivamente em 1931-1932 e 1933 (18). 

Se o esquema, pelo qual vem sendo tratado aqui êste assun
to, dispõe de validez suficiente para que seja pelo menos conside
rado uma boa possibilidade, a realidade da contribuição norte
americana para o tráfico brasileiro pode e deve ser abordada de 
maneira mais cuidadosa (19). 

Os incidentes relativos a navios de bandeira norte-americana 
suspeitos de prática de tráfico, discutidos nos Despachos Diplomá
ticos, cujos manuscritos examinamos cuidadosamente, comprovam 
a necessidade de um estudo mais demorado da participação norte
-americana no tráfico brasileiro. 

Dentro dêste vastíssimo tema, o presente estudo limita-se a 
substanciá-Io na medida necessária para elucidar êsse ângulo essen
cial na caracterização da disputa por êle gerado entre Grã-Breta
nha e Estados Unidos, no Brasil. 

Parece de utilidade, no entanto, a elaboração de um pequeno 
apanhado de como e porque navios de bandeira norte-atpericana 
estavam em condições de entrarem, e entraram, no tráfico de es
cravos para o país. L. Bethel afirma que a bandeira norte-ameri
cana apareceu no tráfico estrangeiro em 1835, implicada no tráfico 
cubano e que de 1838 em diante surgem relatos da mesma La
tureza no tráfico brasileiro (20). 

A aceitar-se a afirmação de A. P. Whitaker, que consultou 
documentos comerciais, relatório americanos e também os arquivos 
de Montevideo, o comércio de escravos africanos foi um fator im
portante para o desenvolvimento inicial das relações econômicas 

(18). - L. Hill - Diplomatic Relations Between the United States and 
Brazil, North Carolina, 1932, e "The Abolition of the African Trade to Brazil" 
in H. A. H. R., Xl (1931), 169-97. Bethel refere-se ao fato à pág. 189, ci
tando na nota 2, estudo mais detalhado de H. G. Soulsly, The Right of Search 
and the Slave Trade in Anglo American Relations, 1814-62, Baltimore 1933, que 
não tivemos oportunidade de consultar. 

( 19). - ~te assunto foi lembrado por Nícia Vilela Luz, que considerou 
estudá-lo, quando pesquisava documentação diplomática americana, anos atrás. 

(20). 
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dos Estados Unidos com Montevideo (21). Logo, os norte-ameri
canos, entraram no comércio de escravos do Atlântico Sul muito 
antes de 1835-1838. 

E o caso de perguntar-se: e o Brasil, sobretudo após 1808? 
Nessa longa rota, nenhuma parada para refrescamento, nenhuma 
arribada, nenhuma "carga" despachada pelos muitos negociantes 
portuguêses de Baltimore? Negócios dessa natureza dificilmente são 
documentados, mas aqui vâo alguns subsídios para êsse fim. 

Em 10 de março de 1815, Thomas Sumter, desesperado com 
falta de instruções de Washington, escrevia uma espécie de circu
lar ao 

"Ministro Americano em Londres, ou Paris, ou qualquer 
outro Ministro Americano que negociava a paz de Ghent" (22). 

A tônica principal nesse documento era, naturalmente, o pe
rigo, da preponderância comercial britânica nos mercados brasilei
ros. O item seguinte é uma análise do quanto se fazia necessário 
ao Brasil e à América Espanhola, a preservação da escravidão e 
do tráfico, e o quanto do trabalho escravo dependeria a indepen
dencia do continente. Vê-se, portanto, que o virginiano Sumter era 
favorável a esta instituição no ano em que o tráfico abaixo do 
Equador foi declarado ilegal. 

Em 25 de fevereiro de 1815, em ofício dirigido ao Marquês 
de Aguiar, Sumter denunciava o fato de as fragatas britânicas Niger e 
Laurel haverem içado a bandeira americana, na tentativa de captu
rar um negreiro português em Pernambuco (23). E por demais 
sugestivo o que há detrás da ação dêsses marinheiros britânicos. 
Obviamente tentavam ganhar o seu prêmio e lançar a culpa nos 
Estados Unidos. Mas também poderiam ter usado a bandeira ame
ricana para não assustar a navio negreiro português e, assim, pegá-
10 mais fàcilmente. 

O mesmo Thomas Sumter, em 23 de novembro de 1817, es
crevia a J ohn Quincy Adamshi sôbre a celeuma causada pela viagem 

(21). - A. P. Whitaker - Os Estados Unidos e a Independência ... 15, 
onde afirma que, em 1805, 22 cargueiros de inscrição americana entraram no 
pôrto de Montevidéo e dêstes, 11 trouxeram carga de escravos da África. Em 
1806, num total de 30 navios americanos, 20 eram negreiros. A maioria dos 
portos do Atlântico norte-americano, estava ligada a êsse tráfico, mas o prin
cipal era Baltimore. 

(22). - Sumter aos Ministros americanos na Europa, 19 de março, 1815, 
DONA. 

(23). - Sumter ao Marquês d'Aguiar, 25 de fevereiro de 1815, DONA. 
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do Ontário em 1817 e pela missão Bland-Graham - Rodney. 
Entre as desculpas sugeridas como despistamento a ser usado nos círcu·
los políticos do Rio de Janeiro, Sumter espalhou a notícia de que o 
Ontário iria transportar escravos índios para as costas Sul ameri
canas (24), não precisando para onde. Interessante esta sua idéia 
de espalhar um tal boato. Por mais imaginação que pudesse ter, o 
\Telho e experimentado Sumter, em tôda sua correspundêncIa revela 
uma lucidez impressionante e, resolvendo ape~ar para um tal argu
mento, deve, pelo menos, tê-lo imaginado uma cortina de fumaça 
plausível. 

Sumter referiu-se, em sua correspondência diplomática, várias 
outras vêzes, ao assunto escravidão no Brasil. Em 25 de março 
de 1818, escrevendo a Adams, reve!ava sua apreensão diante do 
comentário do Ministro inglês no Brasil, de que importantes deci
sões haviam sido feitas sôbre a abolição do tráfico (25). Trata
va-se evidentemente da convenção anglo-portuguêsa sôbre o tráfico, 
sendo a morosidade da correspondêcia responsável pela ignorância 
de Sumter, mas não por sua apreensão. 

Em 1819, John Graham, já então nomeado para substituir 
Thomas Sumter no pôrto do Rio de Janeiro, escreve a J. Q. Adams de 
Baltimore, onde aguarda transporte para o Brasil. Nesse documento 
(26) é discutida a captura dos navios portuguêses Monte Alegre, 
Globo e Felix que foram também trazidos aos pôrtos americanos. 
Parte d;a carga de alguns dêsses navios era de escravos. A questão 
da armação ilegal de navios nos estaleiros americanos é longamen
te d:scutida, não ficando totalmente esclarecido principalmente se 
tais navios, usados para o tráfico, haviam sido construídos em es
taleiros americanos, mas têm-se a impressão de que êsse é um dos 
fatos não discutidos na missiva, porém suspeito, sobretudo por pro
ceder de Baltimore (27). 

Mais próximo da data admitida por BethelI como sendo a 
dos primeiros casos concretos de envolvimento da bandeira ame
ricana no tráfico brasileiro, em agôsto de 1837, William Hunter 
escrevia ao Secretário John Forsyth sôbre a opinião dos brasileiros 
quanto à política anti-escravista da Inglaterra. 

(24). - Sumter a Adams, 23 de novembro de 1817, DONA. 
(25). - Sumter a Adams, 25 de março de 1818, DONA. 
(26). - 10hn Graham a John Appleton, Encarregado de Negócios e Se

cretário da Legação nomeado, aguardando viagem para o Brasil, a John Quiney 
Adams, Baltimore, 20 de abril de 1819, DONA. 

(27). - Ibidem. John Graham não declara aí expllcitamente que os 3 
navios foram construídos nos Estados Unidos. Apenas discute o assunto cons
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":É por fruto de motivos políticos, pensam os brasileiros, e 
contra os interêsses agrícolas e comerciais do Brasil" (28). 

Hunter, no entanto, ouvira dizer que o consultor dos trafican
tes era o próprio Montezuma, o Ministro da Justiça no Brasil. 

"Agora Montezuma acaba de interferir na Alfândega, forçando 
o navio português Especulador (no original Especulator) proce
dente de Liverpool e em viagem para Montevidéu, a ser obrigado 
a pagar 1.642 por cento de taxas, embora o navio entrasse em 
franquia no Pôrto do Rio de Janeiro, declarando estar em trân
sito. Fôra, no entanto, apontado como equipaddo com gêneros ex
portáveis para a Africa" (29). 

o assunto desperta indignação de Hunter que repete a maledi
cência contra Montezuma e prevê sua queda (30). Bethell men
ciona a captura do Especulador em 1839, feita pelo navio de sua 
Majestade Britânica Electra (31). Mais de dez anos após a Con
venção de 1824, pela qual os Estados Unidos se comprometem 
com a Grã-Bretanha a ajudar a reprimir o tráfico, continuava a 
haver não apenas reação contra o direito de busca da parte dos 
norte-americanos, mas surgiam vários outros aspectos do problema 
que resultavam, como já foi visto, em impedir a convenção de fiUn· 
cionar como arma contra o tráfico. 

A denúncia de Lorde Aberdeen em carta ao Almirantado, ali
nhado entre os motivos essenciais da continuação do tráfico bra
sileiro em 1842 (32) a 

"Capitulação britânica diante dos Estados Unidos, quanto ao 
direito de busca" 

é, de fato, uma realidade insofismável (33). 

(28). - William Hunter a John Forsyth, 29 de agôsto de 1837, DONA. 
(29). - Ibidem. 
(30). - William Hunter a John Forsyth, 29 de agôsto de 1837, DONA. 
(31). - Detalhes em Leslie Bethel - The Abolition ... 149. 
(32). - Ibidem, 180-191. 
(33). - O motivo pelo qual Lorde Aberdeen mencionava a palavra capi

tulação é simples. A convenção de 1824 com os Estados Unidos foi o re~ul
tado de um longo impasse que não ficou resolvido na paz de Ghent (1815) ao 
encerrar-se a' guerra de 1812. O direito de busca era totalmente recusado pelos 
americanos aos britânicos. Para perseguir o tráfico era necessário dar busca. 
pois o tráfico perseguido é uma atividade secreta, disfarçada. Em 1824, ficou 
convencionado entre os dois países que pessoas suspeitas de tráfico, sendo sú
ditos americanos, seriam julgados pelos tribunais americanos. O mesmo acon
tecia com navios de bandeira americana. Estavam a salvo do policiamento bri
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Naquele mesmo ano foi feito com os norte-americanos o tra
tado Webster-Ashburton, assinado em 9 de agôsto de 1842, em 
Washington; nêle ficou assentado que os norte-americanos contri
buiriam, com wn esquadrão, para o policiamento das costas oci
dentais africanas. Por êsse tratado ficava, porém, bem claro, que 
um navio usando a bandeira americana não poderia ser vistoriado. 

Como o uso ilegítimo dessa bandeira era bem difícil de ser 
estabelecido, já que o navio não podia ser vistoriado, a venda 
ou aluguel do navio e de tripulação americana para o traficante 
português ou brasileiro era fàcilmente realizada, operação concre
tizada na Africa ou mesmo no Brasil. 

O caso do Sr. Souto, negreiro notório, suspenso de funções 
de Vice-Cônsul americano logo ap~s a chegada de Henry Wise 
ao Brasil, elucida bastante a perfeição a que chegaram os negrei
ros na sua articulação com os americanos, chegando a conseguir 
até uma nomeação como essa, a fim de melhor exerceI seu negó
cio (34). 

Ademais, o direito de levar a julgamento os crimes de trá
fico envolvendo cidadãos e propriedade norte-americanos, em seus 
próprios tribunais, preservado no tratado Webster-Ashburton, tor
na a repressão efetiva um processo desesperadamente moroso e 
complicado. Além disso, era relativamente fácil escapar de um 
tal julgamento, custando as despesas legais; e mesmo outros acer
tos ilegais, quantias até razoàvelmente baixas, em certos tribunais 
nos Estados Unidos, principalmente levando em conta os lucro,> 
fabulosos do negócio. 

Um famoso traficante norte-americano de nome Driscoll, pe
gado em flagrante, perseguido na Bahia, inclusive pelos oficiais na
vais americanos, declarou, quando interrogado na Legação dos Es
tados Unidos no Rio de Janeiro, que em Nova Iorque era facílimo 
escapar ao julgamento, gastando apenas 1. 000 dólares (35). 

Sinais da prodigalidade com que os negreiros gastavam seu 
d:nheiro surgem a todo instante na correspondência diplomática. E o ca
so do Mallk-Adéle, cujo Capitão, um certo Nunez, espanhol naturalizado 

(34). - H. Wise a 1. C. Calhoun, 11 de outubro de 1844, DDNA. 
Nesse Despacho Wise recomenda a dispensa de Souto e esclarece que êsse cida
dão era Vice-Cônsul americano em "Santa Catherine" desde 1827. 

(35). - DriscolI é mencionado em post scriptum em 8 de maio de 1845, no 
Despacho de H. Wise a James Buchanan de 2 de mesmo mês e ano, DONA. 
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americano, ao ver-se perseguido pelo Capitão da Marinha dos Esta
dos Unidos J. Goldsburgh, Capitão do U. S. Enterprise, na Bahia, 
convida o Presidente daquela província e outras autoridades para 
um lauto jantar à bordo do Mallk-Adéle. Depois disso, é impossí
vel Goldsburgh arranjar permissão das autoridades baianas para 
prender Nunez, com o fito de levá-lo a julgamento nas côrtes ame
ricanas, ou apreender seu navio (36). 

:E:sse caso foi muito espinhoso para William Hunter, pois qua
se houve um incidente sério, tendo Aureliano lhe mandado uma no
duríssima, quando ficou sabendo pormenores do caso que o fizeram 
mudar o teor das comuriicações seguintes com o Ministro america
no. No correr dessa correspondência fica-se a par de que Nunez 
era mais do que traficante, era pirata, segundo o depoimento do 
Capitão do H.M.S. Alert, S. Barr, que o encontrou em alto mar 
em seguida ao saque de um vaso espanhol, do qual tirou sete mil 
dólares de prata (pesos espanhóis). Nunez levava a bordo um in
glês de nome Curry, residente na Bahia, cujo passaporte estava ra
surado (37). Abordado pelo A lert com a desculpa de verificar O 

cronômetro, o Adéle resistiu a tiros e foi vencido. Trazido para a 
Bahia pelo Capitão inglês, o Cônsul Americano foi notificado e, 
tentando tomar depoimentos de Nunez, recebeu ordem de prisão e 
foi prêso pelas autoridades brasileiras na Bahia. O navio fôra com
prado em Havana semanas antes. Carregava, porém, papéis apa
rentemente em ordem para ir a Palma de Maiorca e usava a ban
deira americana, a mesma da nacionalidade de seu Capitão (38). 

Ouseley, o representante britânico, envolveu-se com denodo 
neste assunto. O problema de extradição foi discutido e, após de
tenção no Rio de Janeiro, acusado de pirataria, finalmente, Nunez 
escapou. Levava uma carta de crédito da casa americana Maxwell, 
Wrigth e Co., carta de crédito para dólares espanhóis (39). Wrigth 
J r. era o Cônsul americano no Rio. 

Não era de admirar tanta audácia da parte do Capitão do 
Mallk-Adéle, quando o próprio Wise, cinco anos depois, em 1845, 
reconhecia que: 

(36). - WiIliam Hunter a John Fosyth, outubro de 1840 (dia pouco 
legível no microfilme), DONA. 

(37). - Curry embarcou em N. York. 
(38). - Nunez não falava inglês. Quando abordado pelo Alert usava ban

deira mexicana. 
(39). - Anexos ao mesmo despacho, 1 a 12 (depoimentos, notas a Au

reliano Sousa Coutinho, Correspondência com Ouseley). Dep. Capo Samuel 
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"no Brasil s6 há três meios de ganhar dinheiro que valha a 
pena: o tráfico, a escravidão ou a propriedade de uma casa co
missária de café" (40). 

Mais ainda, quando êsse mesmo diplomata argumentava a pro
p6sito do navio Porpoise, outro caso de tráfico, que de nada valia 
perseguir marinheiros americanos, pois os negreiros tinham "o go
vêrno no' bo~so" sendo recebidos em casas de homens influentes 
(41). Nesse despacho, onde comenta o caso do Porpoise, coloca 
um post-scriptum: 

"21 de Fevereiro: Tôrres deu um baile ontem, Manuel Pinto 
da Fonseca lá estava em grande estilo" (42). 

Tôrres era José Carlos Pereira de Almeida Tôrres, Visconde 
de Macaé, Ministro da Justiça do 59 Gabinete do Império. 

Wise andava então irritado, ansioso e decepcionado. As elei
ções de seu país, em 1844, trouxeram-lhe algumas surpresas, a 
começar com a nomeação do candidato democrático James K. Polk 
e sua vitória. Os whigs sulinos apeavam então do poder, em fa
vor dêsse novo herói do Tenessee. Seu amigo J.C. Calhoun em brevt! 
deixaria o Departamento de Estado. James Buchanan, velho compa
nheiro de J ackson, democrata como êste, seria o novo Secretário. 
Buchanan, embora reconhecesse os males da escravidão, achava os 
abo'icionistas americanos perigosos. Favorecia, porém, a política de 
não intervenção nesta questão em outros países. A correspondên
cia de Wise com Buchanan, mostra, principalmente, ação por de
mais zelosa do diplomata americano no Brasil, dado o envolvimen
to de seus compatriotas no tráfico brasileiro. 

No documento que vinha sendo analisado e a propósito do 
qual achou-se importante fazer alguns esclarecimentos quanto à po
lítica interna dos Estados Unidos, Wise recomendava também um 
policiamento mais efetivo da marinha americana nas costas brasi
leiras, com vistas a solução do problema. 

Os "palácios flutuantes", como Wise denominava o esquadrão 
americano na África Ocidental, mofando dêles, eram demasiada
mente grandes para perseguir os pequenos e rápidos navios que fa
ziam o tráfico (43). Em 1845-1846, não faz mais blague. Sua 
atitude parece ter mudado bastante quanto ao tráfico. 

(40). - Henry Wise a James Buchanan, 9 de dezembro de 1846, DONA: 
(41), - Wise a J. C, Calhoun (último despacho antes da saída de Ca

lhoun), 18 de fevereiro de 1845, DD.NA. 
(42). - Ibidem. Post-Scriptum. 
(43). - Henry Wise a J. C. Calhoun, 11 de outubro de 1844, DONA, 
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:Bste era mesmo feito em navios ligeiros, brigues americanos 
como o Cyrus e Leonidas (depois D. Ana), sumacas como a Feli
cidade e a Sooy que, por sinal, também mudou de nome, mas as 
letras grandes pintadas nas quatro velas ainda podiam ser lidas e 
foram citadas, naturalmente, como evidência pelos inglêses. 

Além da questão do progresso americano na construção naval, 
a qual está diretamente ligada sua participação no tráfico, há ainda 
a considerar, nessa questão que era fonte de atrito entre os Estados 
Unidos e Grã-Bretanha no Brasil, o fato fundamental de que a es
cravidão pelo menos ainda dividia a opinião pública norte-america
na até o fim de década de 1850, divisão comprovadamente irre
conciliável, tanto que levou o país à secessão na década seguinte. 

Durante o período aqui estudado, houve inegável predominân
cia de elementos originários do Sul escravista na política norte-ame
ricana. :asse fato toma-se ainda mais significativo quando se con
sidera o desêjo expansionista, patente no Sul, como fenômeno bas
tante ligado aos interêsses de uma política de defesa do instituto da 
escravidão nos próprios Estados Unidos. 

Ainda quando suprimido e condenado como crime o tráfico 
de escravos no Estados Unidos, o fato da escravidão existir naque
le país e ser defendida ardorosamente por uma grande parcela de 
seu povo, era suficiente para que a posição do problema escravidão 
naquele país fôsse olhada com interêsse pelos partidários da escravi
dão no Brasil. 

Desde março de 1807 a importação de escravos era ilegal nos 
Estados Unidos. Mas esta lei teve, simplesmente, que ser suplemen
tada em 1819 e 1820, demonstração clara de haver infratores, que 
recalcitravam em observá-la; como também desêjo da administração 
em dar-lhe maior vigor. Essa resistência amricana e leis inspiradas 
em decisões tomadas pela Inglaterra, era um sentimento mais do 
que normal para aquêles que fizeram sua Independência contra 
leis, taxações e decisões que não haviam votado. 

As Convenções anglo-americanas para repressão ao tráfico, 
em 1824 e 1842, refletem muito bem essa resistência à imposições 
inglêsas, como ainda a inoperância dêstes acôrdos quanto à parti
cipação americana no tráfico estrangeiro. Tal inoperância é fruto 
de um complexo processo mental que fizera do "corso", e até da 
pirataria, atos de resistência ao "Velho Regime" 
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de 1838-1839, sôbre o Baltimore Oipper Venus, o qual com um 
investimento de 90 mil dólares, incluindo o custo do navio, vendeu 
860 negros obtendo um lucro líquido de 210 mil d61ares, pois arre
cadou 300 mil dólares no total. 

Animados pela sedução dos possíveis lucros, escudados ainda 
por tôda a série de outros circunstâncias aqui aduzidas, os norte
americanos participaram no tráfico brasileiro além do cubano (44). 
Esta participação contribuiu para marcar a posição norte-ameri
cana no Brasil, especialmente em uma das fases em que o anti
-britanismo entre nós esteve bastante aceso, ou seja, a década de 
1840. Paradoxalmente, o nosso sistema político na mesma época, 
era apontado como c6pia do "cansado sistema inglês" pelo Minis
tro Americano, em p!eno 1840 (45). 

Enquanto isso, prosseguiam em conjunto, americanos, brasi
leiros e portuguêses na faina lucrativa de continuar provendo bra
ços para o sistema servil. Trabalho individual? Um relatório di
plomático de Henry Wise, Despacho de 14 de agôsto de 1844 (46), 
comenta a captura do brigue dos Estados Unidos Cyrus de Nova 
Orleans na Costa da África, feita por um brigue de guerra britâ
nico. Explica no mesmo documento ao Secretário de Estado Ame
ricano: 

"Se eu bem entendo, a nossa posição é tal que a bandeira 
norte-americana deva ser uma proteção positiva nos seus próprios 
navios" ... "isto quer dizer, se o navio pertence aos Estados Uni
dos e está sob esta bandeira em quaisquer circunstâncias, mesmo 
quando haja escravos encontrados a bordo, é um caso passivel de 
pedido de reparação" (47). 

o próprio Wise admite a possibilidade, de 

"no caso da Grã-Bretanha continuar a exercer arrogante
mente o direito de busca", o "orgulho e vigilância norte-americana 
em favor do livre comércio sem busca, acarretarão o risco de vir
mos a acobertar o tráfico" (48). 

(44). - Temos notícia através de Nicia Vilela Luz, de estudos que com
provam a introdução de negros nos próprios Estados Unidos através da Flórida, 
após ser a escravidão ilegal. Não tivemos oportunidade de ver tais estudos. 

(45). - William Hunter a John Forsyth, 31 de julho de 1840, 
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Note-se sua oposição aos métodos, se nãos aos objetivos bri
tânicos. 

Mais tarde, em despacho do mesmo ano Wise descreve esca
brosas peripécias ligadas ao mesmo problema. Continua qualifi
cando de "verdadeira inutilidade" os "palácios flutuantes" com que 
os Estados ynidos concorriam para o policiamento das águas afri
canas de 1839 e 1847. Acusa, porém, de cínica e também deso·· 
nesta, a atitude dos oficiais britânicos, engajados no policiamento 
dos mares contra o tráfico e do próprio govêmo inglês. 

"Deixam passar as pequenas embarcações destinadas ao trá
fico", diz êle, "quando estas regressam com sua carga infame, 
caem-lhe em cima os inglêses, primeiro porque há um substancial 
prêmio em esterlinos do govêrno para os navios oficiais que apre
sam negreiros, segundo porque, muitas vêzes, não libertam os ne
gros ou os devolvem à África, porém, os transferem à colônia in
glêsa de Demerara como trabalhadores cativos, por dez anos, de
pois dobrados. Doutras vêzes, reportam os negros como mortos, 
mudam-lhes os nomes ou as marcas e os engajam em "contratos" 
sucessivos de trabalho cativo ... " (49). 

( 49). - Despacho de Henry Wise a 1. C. Calhoun de 14 de dezembro 
de 1844, DDNA., onde aparece ainda relato do desembarque de navio sob 
as côres americanas, de 800 escravos de Cabinda, em "Cape Frio". Em anexo 
de nQ 4 ao mesmo Despacho, segue um panfleto do Dr. José Alexandre de 
Mello Morais intitulado: A Inglaterra e seus Tratados, Memória. O subtítulo, 
gigantesco, é: Na qual previamente se demonstra que a Inglaterra não tem sido 
Leal até o presente, no cumprimento de seus Tratados com as Nações com 
quem tem se relacionado; e o Brasil, com a experiência pr6pria, não deve assi
nar jamais tratado de comércio algum com a Inglaterra, ou ratificar o mesmo 
que teve, embora com vantagens aparentes, por não convir à seus interêsses. 
Porém se a isto fôr obrigado, o que não cremos, seja de modo que o comércio 
se liberte dos grilhões da Inglaterra por meio de leis protectoras e lembrando-se 
sempre que aquella s6 o que exige em tratados, é a firma da Nação, para a 
seo salvo, tirar proveito em seo favor. Oferecida aos Senhores Deputados Geraes 
da Fuctura Secção Legislativa de 1845. Tipografia do Correio Mercantil de 
Vianna & CQ, Bahia, 1844. 

A diatribe contra a Inglaterra é fundamentada com argumentos que prin
cipiam no tempo de Cromwell e vão desfiando mazela sôbre mazela da pérfida 
Albion, até chegar na questão da renovação do tratado de 1827. O importante 
para nosso trabalho são as seguintes passagens: "Clamam diàriamente os jor
nais americanos contra a Inglaterra e seus tratados, fazendo ver que êste leão 
da fábula, de tudo deseja tirar partido e que a América de nada precisa da anti
ga Albion, porque seus campos, sempre bem roteados, suas fábricas em contínuo 
moto, as ciências e as artes florescendo e tudo garantido por sábias leis e go
verno protetor (grifo do autor) lastimam a sorte do Brasil que, estando em 
posição mais independente que os mesmos Estados Unidos e mais rico nos pro
dutos de gêneros coloniais, vive oprimido por seu pr6prio gosto. .. "é 
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Será tentada agora a análise de um fator muito importante 
para a avaliação da posição americana no Brasil durante a década de 
1840, fator ligado a todos os outros até aqui examinados. 

Trata-se da atitude oficial, partindo de Washington, onde há 
empenho em aproveitar dos atritos causados pelo combate ao trá
fico, nas relações entre Brasil e Grã-Bretanha, como em dar mais 
ênfase aos pontos de contacto entre Brasil e Estados Unidos. 

J ohn C. Calhoun, da Carolina do Sul, foi Secretário de Es
tado de 1Q de abril de 1844 a 10 de março de 1845. Uma das 
suas primeiras preocupações foi verificar e enviar, para o Ministro 
americano no Rio de Janeiro, oópia de tôda correspondência di
plomática recente trocada com o Brasil, já que, além dos interêsses 
políticos, também desejava dar destaque à atuação diplomática de 
Wise, de quem era amigo pessoal. 

Suas instruções à aquêle diplomata (50), incluem referências a 
cópias do tratado com o Texas, contemplado pelos Estados Unidos, 
e a mensagem presidencial recomendando a aprovação do mesmo 
pelo Senado americano. Essas instruções são categóricas e há ar
gumentação, apontando ao Ministro a necessidade de explicar a 
questão do Texas ao govêrno brasileiro. 

Calhoun não deixa a explicação por conta de seu amigo Wise 
e exclarece também como esta deve ser feita: 

"f: importante destacar ao govêrno brasileiro que tais acon
tecimentos (do Texas) não se originaram de sentimentos hostis ao 
México. Para tanto, é essencial explicar-lhe a posição britânica 
na questão, especialmente no que concerne à abolição da escravi
dão no Texas e, conseqüentemente, esclarecer o govêrno Imperial 
como a imposição britânica nos obrigou a agir como o fizemos no 
Texas" ... "f: preciso usar a primeira oportunidade favorável pa
ra convencer aos brasileiros de que desejamos cultivar relações 
amistosas com os demais países, e com o Brasil acima de qualquer 
dêles. Cumpre assegurar-lhes nosso desejo de vê-los, a todos, con
solidados em suas formas de govêrno e engajados em desenvolver 
seus grandes recursos, população, civilização e prosperidade ..... (51). 

notório ser o tráfico ilícito da escravidão um meio seguro de ganância com o 
qual pirateiam nas águas do Atlântico" ... ... "tomam os escravos aos trafi
cantes com o título de contrabando e com o propósito de os levarem a Serra 
Leôa, onde é o depósito, os preparam e dali são conduzidos para as Colônias 
das Antilhas a fim de serem empregados na lavoura, com o título de aprendi
zado". 

(50). - Instructions to U. S. Ministers, série IV - J. C. Calhoun a 
Henry Wise, 20 
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.. Nossa política é não interferir em questões internas de 
outras nações e não permitir também que outras nações o façam 
conosco. li: do mais profundo interêsse para o Brasil, adotar essa 
mesma f6rmula política, especialmente quanto às importantes re
lações entre as raças européias e africanas, situação existente no 
Brasil bem como na porção meridional de nossa União" . 

.. . " De nenhuma outra maneira, podem, as duas aludidas 
raças viver em paz e prosperidade, tanto no Brasil como nos 
Estados Unidos. 

.. . .. A política da Grã-Bretanha, é, reconhecidamente, des
truir estas relações nos dois países e no munio inteiro. Se ela fôr 
consumada, não só destruirá a paz e a prosperidade, como ainda 
resultará na transferência da produção de café, arroz, algodão, 
tabaco e açúcar dos Estados Unidos e do Brasil, para as posses
sões inglêsas acima do Cabo da Boa Esperança" . 

"Destruir a escravidão, em qualquer das duas nações, facili
taria a destruição (do mesmo instituto) na outra". 

"Eis o porque do nosso interêsse mútuo em· resistir à inter
ferência britânica em quaisquer dos dois países. e eis também por
que é importante que tanto o Brasil como os Estados Unidos se 
oponham firmemente a qualquer tentativa britânica para pertur
bar as relações raciais em nossos respectivos países" (52). 

Mais adiante, em sua longa missiva, Calhoun recomenda a Wise 
que congratule o govêmo por não aceitar a abolição da escravidão 
corno condição para a Grã-Bretanha comprar o açúcar brasileiro. 
Faz ainda a importante recomendação para que o Ministro mantenha 
o Departamento de Estado informado dos movimentos· dos agentes 
e comissários britânicos e brasileiros encarregados de tratar do assun
to. 

Em despacho de 11 de outubro de 1844, Henry Wise esclarece 
que o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Ferreira França, 
aprovara totalmente o teor da carta que seria enviada ao govêmo 
imperial explicando o tratado do Texas (53). 

Há muito pouco a se acrescentar aos comentários e recomen
dações de Calhoun, para insinuar que a escravidão era um elo nas 
relações entre Brasil e Estados Unidos. :Bles falam por si, e mos
tram corno o govêmo de Washington, em determinadas ocasiões, 
soube explorar êsse fato, na ânsia de subtrair o Brasil à influência 
européia, a britânica em particular. 

(52). - Instruções a Ministros, Calhoun a Wise, 20 
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Convém lembrar porém, que a mudança de Secretários de Es
tado, bem como a mudança de administrações nos Estados Unidos, 
comandou a veemência com que o argumento escravidão foi usado 
pelos americanos contra os britânicos no Brasil. 

A mudança da administração Tyler para a administração Polk 
não teve tanta repercussão nesta questão, como a nomeação de 
J ames Buchanan para Secretário de Estado. Enquanto secretários
anteriores, como Abel Upshur, John Nelson e Wn;iam S. Derrick, 
não fizeram diligências visivelmente interessadas com vistas à ex
tinção da participação norte-americana no tráfico brasileiro, ao 
tempo de James Buchanan a situação foi mais profundamente re
volvida. O próprio Wise, sempre mais interessado em mostrar que 
os inglêses tinham tanta culpa do mal como os americanos, e até 
mais, acabou por ser mais incisivo na repressão aos americanos 
envolvidos no tráfico. Até chegar a êsse ponto Wise entrou a 
fundo no assunto e procurou esclarecer seus meandros, deixando 
precioso depoimento sôbre como era feita a "manobra". 

Em 1 Q de dezembro de 1844, em extenso memorial dirigido 
a Mr. Halmilton-Hamilton, seu colega Ministro britânico no Rio 
de Janeiro - a quem por sinal, detestava - expôs ao arrogante "re
presentante da decadente nobreza britânica", "algumas verdades" 
sôbre o tráfico. Enviou cópia dêsse memorial ao seu govêmo, 
e desta cópia são tirados os fatos adiante expostos ( 54) . 

O memorial começa dizendo a Hamilton que 

"incidentes com várias pessoas envolvidas no tráfico brasi
leiro e, por isso mesmo acusadas de desafiar as leis americanas, 
levaram-no à conclusão de que, enquanto navios dos Estados Uni
dos eram, de fato, usados para êsse tráfico, negociantes brit8ni
cos eram os agentes diretos dos negreiros no Brasil, negociando 
as vendas' das cartas de propriedade dos aludidos navios, além 
de, ao mesmo tempo, agenciar a venda de artigos de origem bri
tânica, os quais produziam os fundos necessários para as tran
sações realizadas na Costa da África". 

"Capitais e créditos britânicos, acusa Wise, são também usa
dos para garantir, no Brasil, os pagamentos necessários ao ne
gócio' do tráfico". 

~tes, 
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to, obtidos pelo próprio Ministro americano. :l;:,ste ilustra suas 
acusações com casos concretos, e expõe, minuciosamente, como 
agiram os navios americanos Agnes, Montevidéo e Sea Eagle; 
todos êles envolvidos no tráfico africano. As peripécias dêsses 
três navios demonstram claramente o mecanismo do tráfico im
plicando não apenas americanos, portuguêses e brasileiros, como 
também firmas e negociantes inglêses no Brasil. Eis em suma o que 
relata Wise: 

o Agnes foi construido em Filadé~fia. Chegou ao Rio de Ja
neiro com cartas dos proprietários americanos autorizando seu ca
pitão a procurar nessa cidade agenciadores para a sua venda. A 
firma inglêsa "H. Wietman" através de seu dirigente Mr. Wietman, ofe
receu-se para negociar a venda dêsse navio. Essa venda foi transaciona
da com Manuel Pinto Fonseca, um indivíduo cuja ocupação de trafican
te de escravos africanos é notoriamente conhecida. O Agnes deveria 
dirigir-se a Liverpool e carregar lá produtos inglêses. De Liverpool, 
via Rio de Janeiro, tinha ordens de rumar para a Costa d'Africa. 
Saiu em 30 de outubro de 1843 dos Estados Unidos com destino a 
Liverpool, lá permaneceu vários meses atracado e sendo pago mensal
mente enquanto aguardava o momento de ir para a África. 

O agente britânico do navio, no Brasil, recebeu sua comissão 
no negócio, e os representantes americanos também a receberam, 
para garantir o pagamento mensal estipulado no trato, e reme
tê-lo aos Estados Unidos (55). 

Por volta de 5 de dezembro de 1843, o Agnes chegou a Li
verpool. Carregou pólvora, mosquetes, pixe e outros artigos co
nhecidos na Inglaterra como "artigos da Costa". As cartas captu·· 
radas no Sooy, que foi outro navio acusado de fazer tráfico de 
negros, mostram claramente a natureza e o destino dêstes artigos. 
Em 3 de janeiro de 1844, o Agnes zarpou para o Rio de Janeiro, 
consignado a negociantes americanos nesta praça. Chegou aqui "em 
franquia" e não descarregou, mas, nesse pôrto, recebeu ordens de 
seu novo senhorio, o traficante Fonseca. Tendo se demorado ape
nas 2 ou 3 dias no Rio de Janeiro, zarpou em seguida o Agnes 

(55). - Vários documentos revelam que as transações eram feitas em 
pesos espanhóis de prata, porém a carta de contrato da barca Pons feita no 
Rio de Janeiro em 5 de julho de 1845, reza explicitamente na cláusula 10: 
"qualquer dos contratantes deixando de cumprir êste contrato, pagará ao outro 
a soma de seis mil dólares espanhóis". ~sse contrato é assinado por John 
Graham, Capitão da barca Pons e pelo comerciante João Antônio de Miranda, as
sociado de Manoel Pinto da Fonseca. Anexo marcado "A", 
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para Montevidéo e de lá, para Cabinda, África, despachado a um 
tal Sr. Cunha, conhecido como preposto de Fonseca. 

Em Cabinda, o Agnes descarregou uma parte da sua carga, 
e dali velejou para o Rio Congo, e aí sim, descarregou romp:eta
mente. 

O navio permaneceu um total de seis meses na Costa d' Afri
ca, fazendo mais duas viagens entre Cabinda e o Congo. Seu 
capitão, então EugeneGodet, faleceu na Africa e o imediato as
sumiu seu comando. Entrementes, outro navio envolvido na mes
ma transação, o brigue americano Montevidéo, aportava ao Rio de 
Janeiro consignado à outra firma americana diferente da que ne
gociara o Agnes. O Capitão do Montevidéo trazia instruções para 
usá-lo para o tráfico africano, vendendo seu brigue no Rio de J a
neiro para ser igualmente entregue na África ao representante do 
comprador. 

A firma americana (56) envolvida nesta segunda transação, 
também usou o mesmo agente britânico Mr. Wietman, que por 
sua vez negociou o Montevidéo com Fonseca, no Rio de Janeiro. 

Ficou acertado que o navio carregaria mercadorias não sus
peitas para a África, ao preço de 900 dólares mensais (57), e 
que levaria a bordo certos passageiros embarcados no Brasil, cu
jas despesas seriam pagas por Fonseca. Esses "passageiros" em
barcaram em Vitória. 

Em fevereiro de 1844 o Montevidéo alçou velas no pôrto 
do Rio de Janeiro, mas com carga apropriada para o tráfico, levando 
a bordo portuguêses e brasileiros, zarpando direto para Cabinda,onde 
a carga foi entregue ao mesmo Sr. Cunha. Em junho ou julho de 
1844 êsse retomava a Vitória, Espírito Santo. 

O terceiro navio americano, o Sea Eagle também estava en
volvido nessa transação. Chegou ao Rio de Janeiro mais ou menos na 
mesma época, consignado da mesma maneira, através de Wietman, 
a Manuel Pinto Fonseca para "transporte legítimo de mercado
rias" ao mesmo preço e condições dos precedentes e também para 
ser entregue na Africa ao mesmo Cunha. 

(56). - Em despacho de 2 de maio de 1845, Wise anexa vários do
cumentos referentes aos navios aqui mencionados. A leitura dêsses anexos re
vela que as firmas americanas envolvidas nas transações são lames Birckhead e 
Cia. no caso do Montevidéo e Maxwell e Wright no caso do Agnes. Nessas 
duas firmas, os sócios principais foram os Cônsules Americanos James Birckhead 
e WiIliam Wright e seu filho Robert C. Wright. também Cônsul americano mais 
tarde. Anexos ao Despacho de Wise a James Buchanan, 2 de maio de 1845, 
DDNA. As duas firmas eram do Rio de Janeiro, com matrises nos EE.UU. 
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Levou como tripulantes, embora Wise não estivesse muito certo 
brasileiros ou portuguêses, além do Capitão Gray, cidadão ame
ricano, agente dos proprietários, ou proprietário do navio Agnes, 
no qual anteriormente aportara ao Rio de Janeiro como Capitão, lá 
ficando a espera de novas ordens. 

Quando o Sea Eagle chegou a Cabinda, lá encontrou o Agnes 
que fôra vendido a Fonseca antes de partir e (ôbviamente) lhe es
tava sendo entregue na África. 

Quando a entrega do navio foi efetuada na África, os passa
geiros que viajavam do Brasil no Sea Eagle transferiram-se para o 
Agnes, no qual os escravos foram amontoados em esteiras, sem 
ocuparem as costumeiras repartições a êles destinadas. 

A bandeira americana foi então retirada, o nome do navio ras
pado e a tripulação americana foi transferida para o Sea Eagle, 
permanecendo em Cabinda, à espera do brigue Montevidéo, que de
veria chegar do Brasil. O Agnes fez vela a 9 de setembro de 1844 
com o nome raspado e com 500 escravos a bordo que foram de
sembarcados próximo a Cabo Frio. 

O Montevidéo, finalmente, chegou a Cabinda com a carga usual 
destinada ao tráfico, agenciado pelo mesmo inglês Wietman, as.
segurado por firma americana e entregue a Cunha, tendo igualmen
te sido pago por Fonseca no Brasil. 

A tripulação brasileira, embarcada em Vitlória, tomou posse 
do Montevidéo e o mesmo procedimento repetiu-se quanto a ban
deira dos Estados Unidos, papéis e nome, sendo sua tripulação ameri
cana também transferida para o Sea Eagle, que nesta altura estava 
super-tripulado de americanos. O Ex-Montevidéo zarpou para Ca
bo Frio e lá desembarcou 800 escravos. 

O Sea Eagle foi então despachado para Vitória, Espírito Santo, 
com as tripulações americanas do Agnes e do Montevidéo. No en
tanto, em Vitória, o Cônsul Souto havia sido destituído de suas 
funções e por isso o Sea Eagle ao chegar, não pôde desembarcar 
as tripulações dos outros navios em Vitória, que era seu pôrto de 
destino (58). 

O Sea Eagle foi obrigado, por isso, a seguir viagem para o 
Rio de Janeiro, onde Souto foi prêso e os marinheiros americanos, 

(58). - O brasileiro José Souto era Vice-Cônsul americano em Vitória, 
tendo sido nomeado em 1827. Henry Wise anulou sua nomeação em 1844 e 
dá notícia dêsse fato em seu relatório de 11 de outubro de 1844, Henry Wise 
a J. C. Calhoun, DONA. Pelas datas é possível perceber-se porque os tri
pulantes do Sea Eagle foram surpreendidos com sua ausência em Vitória. Seu 
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envolvidos na tramóia, enviados aos Estados Unidos, depois de 
prestarem seus depoimentos, sob juramento, na Legação america
na. 

Wise, depois de relatar todos êstes detalhes, segue argumen
tando a Hamilton-Hamilton: 

"Os produtos e o crédito dos negociantes e industriais britâ
nicos são extendidos liberalmente aos mercados portuguêses e bra
sileiros a prazo longo". ... "As mercadorias britânicas a que me 
refiro, são embarcadas em um ou mais navios, e destinadas a 
um certo número de pequenos negociantes do retalho, cêrca de 
20 ou 30 por vez". 

g voz corrente que se lBis navios fôrem capturados ou des
truidos, os comerciantes britânicos sofrerão, sendo essa a razão 
dos cruzadores britânicos também deixá-los passar, e o govêrno 
britânico nada fazer para deter o embarque de escravos na África; 
pois deseja, na realidade, monopolizar o comércio africano e ex
cluir os Estados Unidos dêsse comércio ...... 

Face a tantos detalhes fornecidos pelo próprio documento, 
não há muito mais o que comentar sôbre a parte desempenhada 
pelos americanos no mecanismo do tráfico brasileiro recalcitrante. 

Interessa apenas, para completar a linha de raciocínio inicial, 
lembrar o detalhe de que os negreIros brasileiros e portuguêses 
iam à perfeição de possuirem firmas nos Estados Unidos, caso de 
Figueira and Company de Fortunato Figueira e outros cidadãos 
americanos naturalizados, com sede em Nova Iorque (59). 

No Despacho de 12 de agôsto de 1839, William Hunter dá 
conta do caso do pedido de reparação da barca Mystic, cujo capi
tão era Benjamin Clarke, e que foi detida na Bahia durante a 
revolução de 1837 (60). Entre os anexos ao despacho de Hunter, 
deve ter figurado originalmente cópia da carta de naturalização de 
Fortunato Figueira, cidadão português que comprou a barca ame
ricana Mystic em leilão, na Flórida, mandando-a reparar depois em 
Nova Iorque (61). . 

Esse último detalhe é mencionado no texto do relato diplomá
tico, enquanto as outras explicações estão nos documentos anexos. 
Em Nova Iorque, a Mystic foi preparada para o tráfico e, posteri
ormente, essa mesma embarcação foi acusada como suspeita de 
estar engajada nesta atividade no Brasil. 

(59). - W. Hunter a John Forsyth - 12 de agôsto de 1839. DDNA. 
(60). - Ibidem e anexos. 
(61). - A carta de naturalização é 
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J á foi esclarecido que o fato dos marinheiros envolvidos no 
tráfico serem despachados para julgamento aos tribunais dos Es
tados Unidos, não significava que fôssem, necessàriamente, con
denados por aquêles tribunais. 

Da mesma forma não foram tomadas, quer pelo govêrno de 
Washington, quer pelo seu representante no Brasil, med:das rea'men
te enérgicas contra firmas como John S. Gilmore e Cia. de Salvador, 
Bahia, Marwell e Wright e James Birckhead e Cia. do Rio de 
Janeiro, tôdas firmas americanas implicadas no tráfico e na qual 
trabalhavam como sócios ou empregados, cônsules americanos. 
Alexander Tyler, nomeado cônsul na Bahia em 1840, em corres
pondência trocada com Henry Wise, tôda ela despachada em cópia 
ao Departamento de Estado, revela como principal consignatária 
de navIos negreiros na Bahia, exatamente a John S. Gilmore e 
Cla ( 62). Um particular interessante é o fato do jovem J oseph 
Ray também ser sócio desta firma. Como Joseph Ray pai, fa
leceu em 1849, a pessoa mencionada no documento como "o jovem 
Ray" (63), deve ser o filho do Cônsul pernambucano que fôra 
acusado de envolvimento nas revoluções de 1817 e 1824. 

O Cônsul Alexander Tyler foi levado a se demitir de John 
S. Gilmore e Cla, em 1845. Vários casos de navios suspeitos de 
tráfico, tais como o brigue Sooy e a barca Washington e o brIgue 
Albert of Boston exibiram de tal forma o escandaloso comporta
mento da firma Gilmore que o Ministro americano compeliu seu 
Cônsu' em Salvador a explicar-se e finalmente demitir-se da fir
ma em questão. 

A situação dessa firma era, porém, muito complexa e o envol
vimento de cônsules americanos não se limitou a êsse caso espe
cífico do Cônsul Tyler. 

Em 1838, quando o velho Cônsul geral americano da Bahia, 
Woodbridge Odlin, faleceu, G. R. Forster, anteriormente Cônsul 
em Pernambuco, assumiu aquêle pôsto consular. Forster era tam
bém sócio de J ohn S. Gilman na firma J ohn S. Gilmore e Cia 
da Bahia (64). 

No ano seguinte, no Rio de Janeiro, o Cônsul português João 
Batista Moreira foi demitido sob acusação de ser o agiota dos ne
greiros (65). Um 
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rém, garantia de que o tráfico deixasse de contar com o apôio de 
negociantes muito bem postos em funções diplomáticas. 

N o entender de Wise, eram extremamente versáteis aquêles 
que dominavam o tráfico. Suprimentos enterrados na areia, com
partimentos para escravos desmontáveis, e uma série de outros 
estratagemas, eram usados para que o lucrativo comércio continuas
se a atraiar novos adeptos. Além do mais, argumentava o Ministro 
americano, para que punir pobres e ignorantes marinheiros quando 
os comerciantes britânicos exportam mosquetes e pólvoras para a 
Africa, onde a guerra entre tribos produz escravos postos à venda, 
e comerciantes britânicos no Brasil financiam sua compra? (66). 

Todos os detalhes aqui apresentados revelam fatos a propó
sito da participação americana no tráfico, que apontam para duas 
real:dades indiscutíveis. Uma delas é que o tráfico brasilelro atraiu 
individualmente tanto americanos como comerciantes inglêses, 
por um motivo fundamental: êle era exeqüível e lucrativo. Nunca 
é demais lembrar que tais circunstâncias foram propiciadas pela 
resistência americana às imposi.ções britânicas. 

J á que essa resistência permitia aos negreiros safarem-se da 
perseguição ao tráfico, resolvendo, ao mesmo tempo problema fun
damental do seu ramo de negócio - o transporte - o uso do 
navio norte-americano e a participação norte-americana no tráfi
co brasileiro, são assuntos extremamente elucidativos na aprecia
ção do desafio que os americanos opuseram à preponderância bri
tânica no Brasil até 1850. 

Aliava-se, por meio do navio americano, o avanço da técni
ca naval dos Estados Unidos ao comando do tráfico pelos portu
guêses nessa época, preenchendo, exatamente, a lacuna que teria 
dificultado sua procrastinação, dado o arrôjo da repressão britânica, 
precisamente na década de 1840 (67). 

E difícil encontrar ângulo mais expressivo na diversidade de 
ação entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos no Brasil, durante 
a primeira metade do século XIX, do que o resultado da posição 
norte-americana no tráfico brasileiro, posição que foi adquirindo 
maior proeminência com o avançar da década de quarenta. 

(66). - Wise a Hamilton-Hamilton, anexo Despacho 14 de dezembro de 
1844, Wise a Calhoun, DDNA. 

(67). - A carta confidencial de Wise a Calhoun, datada de 12 de ja
neiro de 1845 revela intromissão dos britânicos até no problema da escravidão 
dentro dos Estados Unidos através de Documento que surrupiou dos britânicos. 
Trata-se das Instruções de Lorde Aberdeen a seus cônsules nos Estados Unidos 
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Em 1849, essa proeminência elangueceu, precisamente na data 
em que começava o rush do ouro na Califórnia, e de 1850 em di
ante, com seqüelas esporádicas, vai desaparecendo a participação 
norte-americana, juntamente com o próprio tráfico brasileiro, que 
então pràticamente estancou. 

• 
* * 

INTERVENÇOES. 

Da Prof. a I gnez Garbuio Peralta (FFLCH/USP. São Paulo). 

Diz que a atividade anti-escravista inglêsa, como a Autora 
afirma na pág. 2 da sua Comunicação, além de levar em conta a 
volumosa esquadra britânica, contava com a convicção dos com
ponentes dessa mesma esquadra para acabar com a escravidão, con
siderando-a uma tarefa humanitária e filantrópica. 

Pergunta, pois: as autoridades britânicas tinham mesmo essa 
convicção? Caso a resposta seja afirmativa, como se explica o ca
so da colônia de Demerara? 

Indaga ainda: qual a atuação dos diplomatas britânicos em 
relação à escravidão no Brasil? Parece-lhe que no Brasil o huma
nitarismo e a filantropia eram colocados em segundo plano. 

* 
Do Prof. Miguel Archdngelo Nogueira dos Santos (FFCL/UCGo. 
Goiânia. Goiás). 

Afirma que gostaria de saber se o patrocínio americano sô
bre o tráfico clandestino brasileiro significava apenas um interêsse 
comercial imediato ou se haveria já intenções imperialistas de man
ter a estrutura escravocrata favorável ao sub-desenvolvimento bra
sileiro? 

* 
* * 

RESPOSTAS DA PHOFESSORA ANTONIA FERNANDA DE 

ALMEIDA WRIGHT. 

À Prof. a 19nez 
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planação mais objetiva dos interesses britânicos na repressão ao 
tráfico brasileiro. 

Na questão da conVlcçao das autoridades britânicas é fácil 
lembrar o exemplo de Palmerston cujo empênho contra o tráfico 
brasileiro ·atendia muito mais à interêsse políticos de natureza in
terna na Grã-Bretanha do que ao sentimento humanitarista. :Bsse 
mesmo político, como é sabido, tolerou o tráfico inglês de ópio 
para a China, conhecendo os malefícios por êle trazidos. 

Quanto à colônia britânica de Demerara está bastante explí. 
cito na comunicação o fato de haver lá interêsses ponderáveis de 
plantadores adeptos do sistema escravista. Os contratos sucessivo'! 
de trabalho realizado por negros libertos redundavam em virtual 
escravidão. 

Humanitarismo e filantropia são valores ponderáveis na re
pressão ao tráfico de escravos, porém, é evidente que não foram 
as únicas molas propulsoras do fenômeno . 

• 
Ao Prof. Miguel Archângelo Nogueira. 

Diz que as intenções imperialistas norte-americanas relativas 
ao Brasil naquele período não implicaram necessàriamente, em ten
tar manter estruturas favoráveis ao subdesenvolvimento brasileiro. 
Isso continuou a ser verdade durante longo período de nossa his~ó





o TRABALHADOR ESCRAVO EM GOIÁS NOS 
SÉCULOS XVIII E XIX (*). 

GILKA VASCONCELOS FERREIRA DE SALLES 
do Departamento de Geografia e Hist6ria do Instituto 
de Ciências Humanas e Letras da Universidade Fede

ral de Goiás. 

VISÃO GERAL DA ECONOMIA DA CAPITANIA E PROV!NCIA 
DE GOIÁS: MINERAÇÃO, LA VOURA E PECUÁRIA. 

A expressão sócio-econômica da Capitania e Província de Goiás, 
no decorrer do século XVIII, flexiona-se, inicialmente, com o perío
do mcn..:antilista dos interêsses europeus. Na fase fisiocrática que se 
esboça, a partir das últimas décadas dos anos setecentos, desvincula
se do surto metalífero, pelo exaurimento das minas, e insinua-se, 
débil e lentamente, na economia agropecuarista do século XIX. 
Adquire certa estabilidade pelos meados do último século e somen
te vai representar alguma realidade dos ideais progressistas liberais, 
a partir do século XX. 

A produção açucareira do litoral levou para o Cenrto-Oeste 
a demanda do braço escravo indígena, para sustentar o lucro d::Js 
canaviais e outras produções adjacentes. A procura do escra
vo indígena, concomitante à do metal, inaugura, para Portugal, 
a fase abundante de sua economia metalífera. Correspondeu ao 
período de conquista e colonização do centro do Brasil. 

A expoliação absorvente e sugadora do minério propiciou o 
povoamento e determinou a ocupação da terra; possibilitou colo
nização, construção e organização administratlivas a fim de que os 
desvios e contrabandos fôssem evitados. Em razão do lucro, o 
aventureiro vê-se obrigado à voltar-se para a produção agrícola 
a fim de subsistir nos locais de sua atividade. 

(*). - Comunicação apresentada na 5\1. 
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A linha ascencional do metal dinamizou-se, na Europa, em 
melhores técnicas industriais e incrementou, na América, maiores 
trocas de produtos tropicais. 

Ao período mercantilista, a fisiocracia veio a se suceder, e no 
ato de insinuar-se, a revolução sócio-econômica européia vibro I! 
seus reflexos no Brasil. Perecendo as últimas esperanças de al
~um milagre que renascesse da exaustão das minas auríferas, a 
agricultura e o pastoreio vão corresponder, no centro-oeste, à fa
se de assentamento e construção efetiva, do que ficou do espólio 
das riquezas anteriores. Nesta éra que surge, os esforços dos po
voamentos não apenas satisfazem às exigências dos grupos diri
gentes metropolitanos, mas voltam-se, também, para o progresso 
próprio. Nascem, em decorrência, ampliações estruturais pela aber
tura de meios de comunicação mais numerosos e dilatados com o 
litoral, anteriormente restritos e canalizados em poucas vias, para 
maior segurança da fiscalização e o impedimento de extravio de 
riquezas. 

A produção agro-pecuária exigiu trocas locais e exportação di
versificada e irradiada. Novos surtos migratórios repovoam as re
giões antes auríferas, a procura de terras de cultura. Os povoamen
tos continuam com requerentes de novas sesmarias, imigrando com 
suas famílias e escravos. Dirigem-se para o sudeste e sudoeste da 
Capital do antigo centro minerador. 

* 

A MINERAÇÃO. 

Objeto de ocupação efetiva quando o litoral já presenciava 
quase dois séculos de formação, a sociedade do centro-oeste não 
diferiu, em linhas gerais, dos primeiros núcleos de povoamento bra
sileiro. As levas de aventureiros das entradas escravistas eram 
constituidas de elementos reinóis, paulistas, baianos, nortistas em 
geral, indígenas e africanos, em organização hierárquica flexível. 
O chefe das bandeiras paulistas, donos de sesmarias, pertencentes 
ao patriciado rural, traziam nas fileiras de seus componentes 
de aventura, os costumes coloniais portuguêses, sua formação 
religiosa e o sistema escravocrata. 

Os interesseiros do fulcro aurífero da época vieram impregna
aos 
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o ano de 1726 é o marco da imp!antação efetiva da econo
mia goiana. Bartolomeu Bueno da Silva Filho, naquela data, en
controu ouro na região que se denominou Ferreiro, antevisto an
tes por seu pai. Iniciou-se, logo após, a corrida para o povoado 
de Santana, onde os mais ricos fulcros auríferos se encontravam. 

No decorrer das duas décadas posteriores, os principais cen
tros de mineração foram: Barra, Ouro Fino, Santa Cruz, Jaraguá, 
Meia Ponte, Natividade, Arraias, Chapéu, Cavalcante, Tocantins, 
Trairas, Água Quente, Rio Claro e Pilões, havendo fontes diaman
tíferas nos dois últimos povoados. 

A partir de 1745, surgem, ainda, Conceição, Pilar, Crixás, 
Guarino, Desemboque, Corumbá, Santa Luzia, Bonfim, Caldas No
vas e Anicuns (1). 

Os núcleos populacionais que se concentravam nas regiões 
enumeradas, não se formaram, inicialmente, com o próposito de 
se radiçarem. Os centros de mineração povoavam-se de choupa
nas de proprietários, cujas repartições assim se apresentavam, se
gundo Andreoni: O descobridor das minas tinha a primeira data 
devido ao seu achado e como mineiro; logo vinha a que pertencia 
ao Rei e ao Guarda-Mor. As outras eram distribuidas por sorte. 
As datas inteiras eram de 30 braças (medida correspondente a 
2 m2 .) em quadra (2). 

O candidato à data deveria solicitá-la ao superintendente. A 
porção que cabia ao Rei, logo seria vendida à maior oferta (3). 

A posse de escravos e capital para a exploração das minas 
era requisito necessário para obtenção de propriedade. Não havia 
impedimento, entretanto, de que outros componentes em ativida
des laterais, como a do comércio, do artesanato e de outros ofícios es
tabelecessem nas regiões auríferas, enriquecendo-se de acôrdo com 
sua habilidade e sorte. 

Em Goiás, por direito de descobridor, Bartolomeu Bueno da 
Silva Filho foi investido do cargo de Superintendente das Minas 
por provisão de 8 de agôsto de 1728. João Leite da Silva Ortiz, 
seu companheiro, recebeu o cargo de Guarda-Mor. Foram, assim, 

(1). - ALMEIDA (Victor Coelho), Goiaz, usos, costumes, riquezas na
turais. Goiânia, Imprensa Gráfica da Revista dos Tribunais. 1944, pág. 7. 

(2). - DICIONARIO PRATICO ILUSTRADO. Lello & Irmãos. Pôr
to. 1959. 

(3). - ANDREONI (João Antônio), Cultura e Opulência do Brasil. 
Introdução por Alice P. Canabrava. São Paulo. 
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estabelecidos os primeiros cargos administrativos das minas, sob a ju
risdição da Capitania de São Paulo. 

Em tôrno dos rios Vermelho e das Almas cresceram, como 
cogumelos, os primeiros aglomerados humanos. Às margens do 
primeiro rio fixou-se a capital da futura Capitania e ladeando o 
segundo, a cidade mais importante, M~ia Ponte, de onde partiu o 
primeiro núcleo de rebelião chefiada por Manuel Rodrigues Tho
mar e de cujas conseqüências começa a declinar a boa sorte do 
clã dos Buenos. 

A grande produção aurífera de Goiás durou em média 60 anos 
( 4), tempo suficiente para deixar os vestígios da prosperidade pas
sada nos esqueletos de povoados abandonados, com poucos mora
dores, empobrecidos e desanimados, em tôrno da faiscação das mín
guas auríferas que sobejaram. Aquêles elementos que se fixaram 
à terra, explorando a agricultura e a pecuária, sobreviveram com 
algumas vantagens, ressentindo-se, entretanto, a sua economia, de
vido aos espaços vazios que permeavam entre uma e outra proprie-
dade, um e outro povoado. . 

A imprevidência da Corôa, que durante todo o período aurífero 
legislou em causa própria, não animou a exploração concomitan
te de outras fontes de renda que viessem a substituir a extinção 
do ouro. A lavoura só era permitida para suprimento local de 
subsistência. A lei que extinguiu o direito de plantação de cana
-de-açúcar e o fabrico de aguardente, deu grande golpe a incipiente 
produção agrícola das regiões auríferas (5). Extinguindo-se o metal 
e a impossibilidade de produção açucareira, aliados ao impôsto de ca
pitação, com exigências de contribuição em ouro, houve rarefação 
dos povoados, e desanimaram novos influxos migrat6rios. A popu
lação remanescente foi aumentando pelo impulso normal de multi
plicação, com debilidade e lentidão. 

No decorrer do século XVIII, várias expedições dirigiram-se 
ao Norte à procura de ouro. Amaro Leite chegou ao rio das Mortes 
onde descobriu vestígios de metal. Não tendo levado ferramentas, 
não pôde explorar suas pesquisas. Mais tarde, no local de seus 
achados, foi fundado um arraial com seu nome. Outros centros 
auríferos vão surgindo, na segunda metade do mesmo século, na 
região centro-norte. 

(4). - SOUZA (Pe. Luiz Antônio da Silva e), O descobrimento da Ca
pitallia de Goiáz. Goiânia. Publicação da Universidade Federal de Goiás. 
1967, págs. 49-50. 

(5). - BRITO (Lemes), Pontos de Partida para a História Econômica 
do Brasil. São 
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As investidas indígenas, muitas vêzes devastavam os núcle05 
em formação, conforme nos revela a Carta para o Dr. Intendente 
de S. Magestade, Mendes de Carvalho: 

.. . .. Os repetidos insultos continuam a ocorrer e os estragos 
feitos pelo gentio cayap6 nos subúrbios dessa Villa desde o tempo 
que se descobriram essas minas até ao presente, tem sido tão ex
cessiva e lamentáveis, principalmente as cometidas no ano de 
1740 ... ". 

E com a finalidade de dar cabo à situação embaraçosa, pla
nejou mandar vir de Cuiabá, Angelo Prêto - pessoa experimen
tada em semelhante conquista e por ser gentio bororo doméstico. Ex
pressa-se, ainda: 

"Os bárbaros, nesta semana, em distância desta Villa, pouco 
mais de légua,queimaram o mataram vários negros e gados. .. (6). 

Apesar da agressividade da paisagem: florestas, correntezas, 
rios encachoeirados, montes, serras a transporem, feras e insetos, 
ataques de selvagens e disputas dos aventureiros entre si, a for
mação econômica da região foi se firmando graças ao ouro, ao dia
mante e ao trabalho escravo. A estrutura administrativa, através 
da Capitania de São Paulo, implantou-se a fim de conter e regula
rizar a massa heterogênea que ora se aglomerava enxameando, 
extraindo, disputando riquezas de algum ponto, ora corria a novas 
paragens levadas pela mesma esperança. Nesta corrida de am
b:ção, os povoados longínqüos do primeiro centro de trabalho fo
ram-se pontilhando de moradores. 

Os mais prósperos remanescentes subsistiram ao esvaziamen
to do ouro, pelo esfôrço próprio, o das autoridades e a labuta 
dos escravos. Os engenhos de açúcar, a produção das lavouras de 
subsistência, o pequeno comércio e a vias de ligação de uma for
mação à outra, teimosamente resistiram à adversidade (7). 

A preocúpação da Côroa, no que tange à arrecadação de 
proventos, expressa-se na ordem de Capitação, onde se lê: 

(6). - SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DO ESTADO DE GOlAS. 
Livro 1129. Fls. 13 e ss. Carta escrita por Dom Luiz de Marcarenhas, Capitão 
General de Goiás, ao Sr. Dr. Intendente e Provedor da Fazenda Real, Mendes 
de Carvalho, em 8-12-1745. Vila Boa. 

(7). - POHL (João Emanuel), Viagem ao Interior do Brasil. Rio de 
Janeiro. Instituto Nacional do Livro. 1951. 11 Parte, pág .. 192 e segs; SAINT
-HILAIRE (Auguste), Viagem às nascentes do Rio São Francisco e pela Pro
víncia de Goyaz. São Paulo. 
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" ... que os tais quintos se cobrem à razão de 4 oitavas e 3/4 
por escravos; 24 oitavas para as logeas grandes e 16 às inferiores. 
Aos negros e forros, também 4 oitavas e 3/4; aos negros cativos 
que estivessem à venda, 16 oitavas... (8): 

As atividades paralelas à mineração nunca puderam desli
gar-se do interêsse central. Os gêneros de primeira necessidade eram 
fortemente taxados. O fisco impunha sua vigilância constante, con
forme se observa na carta de Gomes Freire de Andrade, Gover
nador Geral da Repartição das Minas Gerais: 

"Como para melhor segurança a arrecadação das entradas de 
todos os gêneros que se introduzirem nessas minas, precisa ser por 
contrato. .. e a criação, em cada arraial de um provedor do te
souro que se pusesse em praça as referidas entradas... que pro
duzissem no primeiro triênio a segurança de 6 arrobas e 20 libras 
de ouro em pó e de receber livre para S. Magestade. Logo após, 
daria comércio franco pela capitação e matrícula dessas minas 
para que se provão de todo necessário dos víveres da terra ... (9) . 

• 

A LAVOURA. 

A vida agrícola da economia goiana lOiCia-se com a cultura 
de subsistência e, 5 anos depois da conquista, com uma proibição: 
Bartolomeu Bueno da Silva, em 13 de junho de 1732, publica, um 
Bando, em cumprimento de ordens do Capitão General Antônio 
da Silva Caldeira Pimentel, impedindo 

"haver canoas de assucar, engenhocas e as suas destilarias de 
águas ardentes em minas, com especialidade nestas dos Goiaz". 

O próprio documento indica uma proibição anterior, não obser
vada pelos moradores, porque, no mesmo Bando existe a expressão 

"por principiarem de novo" ... (lO). 

Mais tarde, em abril de 1741, em resposta a uma denúncia 
do Intendente de Tocantins, João de Mendonça, Dom Luiz de 
Mascarenhas, Capitão General da Capitania de São Paulo, re-

(8). - SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. 
Livro 1129. Fls. 1 e segs. Decreto de S. Magestade, de 23-3-1741. 

(9). - SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DO ESTADO DE GOlAS. 
Idem. Livro 1125. Fls. 1 e segs. 

(lO). - SILVA (O'. 1. Trindade da Fonseca e), Lugares e Pessoas. 
São Paulo. Escolas Profissionais 
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fere-se à manifestação dos Senhores dos Engenhos da regtao, que 
se sentiam prejudicados com a proibição. Chegamos a duas con
clusões prováveis: ou os moradores resistiram ao bando anterior 
de Bueno, ou ignoraram-no. No mesmo documento cita a des
truição de cinco engenhocas de fazer aguardente... Para expri
mir o Intendente de responsabilidades, o mesmo Dom Luiz de 
Mascarenhas envia-lhe portaria ordenando a destruição ... ( 11 ) . 

As medidas de proibição, vieram exarcebar ânimos, já pouco 
satisfeitos, dos escravos radicados em Meia Ponte, que se viram 
despojados de sua única defesa contra os rigores do trabalho das 
minas e sua melhor distração, a aguardente ( 12) . 

A população que habitava fazendas e sítios, nas proximida
des dos povoados auriferos, mantinha, penosamente, uma econo
mia diversificada. Ao lado do desprêzo tradicional pelo trabalho 
na agricultura, o homem branco, com seus escravos, foi desapos
sando-se de capacidade de resistência e entusiasmo. Parte dos mo·· 
radores caiu em desânimo e abandonou suas propriedades. Os 
remanescentes, pressionados pelo fisco, insulados pelas distâncias 
e ausências de estradas, permaneceram ora na indigência ora em 
carência conformada. 

Os cientistas viajantes que passaram pela região, referem-se 
aos sítios abandonados, habitados por negros ou mulatos, sem 
meios de produção, sustentando-se com pequena faina de faisca
ção ou a rocinha em volta da choupana (13). 

À partir da sétima década do século XVIII, com o declínio 
evidente da produção aurífera; os ideais da Ilustração Européia 
insinuando-se nos paços da direção monárquica e a vinda do Ca
pitão General Dom José de Almeida Vasconcelos de Sobral e 
Carvalho, começam os primeiros passos para o incremento da agri
cultura. 

O sistema de cultura do solo, em Goiás, obedeceu à tradição 
confirmada em todo o Brasil. Os índios e Os negros confundiram 
suas experiências, que foram adaptadas pelo homem branco diri
gente. Conforme Saint-Hilaire, as florestas eram queimadas nas 
proXimidades das regiões auríferas, e semeavam-se sôbre as cin-

(11). - SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. 
Livro 1129. PIs. 31. 

(12). - VIEIRA (Hermes), Bandeira e Escravagismo no Brasil. Conse
lho Estadual de Cultura. São Paulo. 1967, pág. 68. 

(13). - SAINT-HILAlRE, Viagem ... , Op. Cit .. Vol. U, pág. 19 e 
seiS. 
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zas. A produção se fazia pelo plantio do milho, mandioca, açú
car, algodão, café, tabaco, feijão e legumes. 

De acôrdo com dados estatísticos de 1824, na região sul da 
ProvíncIa havia 630 roças, 32 engenhos e 78 fazendas de gado, 
distribuidas pelos arredores das diversas vilas, abrangendo uma fai
xa correspondente a 100 . 000 quilômetros quadrados, aproxima
damente . Ao norte da capital, a partir de Traíras, registraram-se 
a existência de 1.004 roças, 48 engenhos e 113 fazendas de gado, 
circunscrição da comarca de São João das duas Barras, compreen
dendo, aproximadamente, uma área de 300.000 quilômetros qua
drados (14). 

Os implementos agrícolas eram os mais rudimentares. Ao 
que consta, existiam, no período da Independência, apenas dois 
arados em tôda a Província, ambos pertencentes dos proprietários de 
Meia Ponte. 

Algumas fazendas distinguiram-se pela extenção e produção; 
o Engenho Conceição, com plantação de cana, milho, mandioca; o 
Engenho do Juiz dos Órfãos, Capitão Pires, de área muito fertil; 
o de Antônio Gonçalves de Almeida, onde a 

"fertilidade do solo produzia cana de açúcar de 2 polegadas 
de espessura e atingia o comprimento de 18 pés; bananeiras de 18 
polegadas de diâmetro e 4 braças de altura; árvores, cujas fôlhas 
poderiam dar bom anil" (15). 

Em Meia Ponte, mesmo na época da mineração, já os pro
prietários ocupavam-se da agricultura. As terras férteis propicia
vam o cultivo do algodão, tabaco, e milho. Na Fazenda do Co
mendador Joaquim Alves de Oliveira, a mais próspera do comê
ço do sécu'o XIX, plantavam-se a cana de açúcar e o algodão, 
cujos produtos eram exportados p3lra o Rio de Janeiro, Bahia c 
Mato Grosso. Para consumo, cultivavam a mandioca, o milho, o 
arroz e o feijão. Em proporção maior do que em outros engen
nhos de igual categoria na região, mantinha em sua fazenda entre 
100 e 150 escravos, que se ocupavam da lavoura, criação, fabri
co de farinha, açúcar e trabalho de tecelagem (16). 

Nas últimas décadas do século· XIX, a fazenda do Tenente 
Coronel Luiz da Cunha Bastos salienta-se pela boa administração 
e capacidade de produção, situada nas proximidades da Capital 
da Província. As duas propriedades fina~mente citadas mostram 

(14). - MATTOS (Raymundo José da Cunha), Chorographia Hist6rica 
da Província de Goyaz. Revista Trimestral do Instituto Histórico e Et~grá-
fico do Brasil. 2Q Trimestre. 1824, pág. 121. ' 

(15). - POHL (João Emanuel), Viagem ao Interior ... , Op. Cito 11 
Parte, pág. 57. 

(16). - SAINT-HILAIRE, Viagem ... , Op. 
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que a reglao poderia ter alcançado grande índice de prosperidade 
se, aliada à mineração, a maior parte de seus habitantes possuisse 
a cultura, o tino de administração e trabalho demonstrados pelos 
dois grandes expoentes da produção local. Fertilidade não lhe 
faltou. 

* 

A PECUÁRIA 

Ao lado da lavoura, o gado pontilhou tôda a reglao centro
-oeste, firmando-se, a partir do sécu~o XIX em tôda a extensão da 
Província. Nas regiões do Norte e Sudoeste, os latifúndios pro
porcionaram maiores lucros. O relatório do Desembargador José 
Bonifácio Gomes da Siqueira, Vice-PJ"esidente da Província, ao 
passar a administração ao Dr. Augusto Ferreira França, em 27 
de abril de 1865, fez referência à exportação para o Pará, de gê
neros do Norte: couro crú, couro curtido, em broca de gêneros 
de Pôrtos de Mar, como o sal, ferragens e molhados (17). No 
mesmo relatório refere-se ao extravio de gado das províncias do 
Norte, pela deficiência de fiscalização, "um dos melhores ramos 
da receita", o gado ( 18) . 

Povoados o Norte e Nordeste de Goiás por levas de nortistas 
que lá penetraram, desde o século XVIII, através dos rios navegáveis 
ou aproximando-se pelas reg:ões fronteiriças, a economia criatória 
constituiu uma continuidade da região de origem dos imigrantes. 
Os grandes espaços proporcionavam processo extensivo de cria
ção. Inicialmente, constitu:u economia subsidiária à mineração, as
sim como no Nordeste do Brasil, desenvolveu-se ao lado do açú
car e do fumo (19). Com a decadência do ouro, ao lado da co
lheita do babaçú, o gado pôde sustentar os povoados e os fazen
deiros (20). Para uma população rarefeita como era a do Norte 
goiano, com a paisagem agreste salpicada de fazendas de criação, 
às vêzes com pequenas comunidades, onde se reuniam meia dú
zia de ranchos, em volta da capelinha do santo de devoção. Os 
dois grandes rios, Araguaia e Tocantins, representavam bom ponto 
de contato da economia pecuarista do sertão com o litoral. As 
próprias fronteiras da região com o Nordeste brasileiro se con
fundiam pelo descampado a foca, onde a criação, o contrabando e 

(17). - CORREIO OFFICIAL. Goyaz. NQ 171. 26-1-1867, pág. 2. 
(18). - CORREIO OFFlCIAL. Goiaz. NQ 172. 7-2-1867, pág. 3. 
(19). - ANDREONI (João Antônio), Cultura ... , Op. Cit., pág. 106. 
(20). - PASTERNOSTRO (Júlio), Viagem ao Rio Tocantins. São 
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as transferências de moradores tinham franca passagem, sem que 
a vigilância oficial lograsse interferir de todo (21). 

O decréscimo de interêsses econômicos das Minas Gerais e da 
zona agrícola paulista tangeu pequenos grupos humanos para o 
interior mais longínqüo. Uma vasta região que abrangia cêrca de 
cem mil quilômetros quadrados, após as três primeiras décadas do 
século XIX, foi aos poucos recebendo novos moradores. As ses
marias requeridas pelos primeiros aventureiros da zona aurífera, 
tendo ficado inexploradas ou apenas salpicadas de criaturas perdi· 
das no sertão, em volta de rocinhas de consumo, transformaram
se em terras devolutas, prontas a receberem novos moradores nas 
léguas desabitadas. 

Objeto de surto migratório das minas de Paracatú, das fa
zendas de Uberaba, Prata, Aaraxá, da região pastoril do São Fran
cisco e agrícola de São Paulo, o sudeste vai se firmando através 
dos povoados de Anápolis (Anto), Orizona, Ipamerí, Catalão, 
Morrinhos, Corumbaíba, etc. Em condições semelhantes, surgiram 
lentamente as primeiras comunidades agrícolas do sudoeste, como 
Quirinópolis, Rio Verde e Jataí. Até os dias atuais, espaços enor
mes permeiam estas regiões, multiplicando-se a quilometragem de 
uma concentração urbana à outra. 

Os documentos mais remotos de Quirinópolis esc!arecem que 
em 1832, João Crisóstomo de Oliveira partiu com sua família e 
grande número de escravos de Ouro Prêto e fixou residência na 
região, fundando sua primeira propriedade. Dirigindo-se para a 
mesma paragem, o Pe. Antônio Dias com uma caravana de mo
radores entrou em desentendimento com os primeiros ocupantes 
do local, logrando ser expulso. Registram os documentos, na 
ocasião, o assassinato do paulista Custódio Lemes. Mais tarde, 
em 1843, vindo de Franca, José Vicente de Lima, prático em me
dicina, ex-tenente da Guarda Nacional, comprou 900 alqueires do 
primeiro morador, 'João Crisóstomo de Oliveira, fundando o pri
meiro templo católico. A região passou a denominar-se Abadia 
do Paranaíba, e durante muitos anos o povoado denominou-se 
Cape~inha . Produziu diamantes nos primeiros tempos. A econo
mia foi se desenvolvendo através de escassa produção de milho, 
arroz, feijão e café, com pequenos resultados nas primeiras épocas, 
firmando-se, lentamente, com a criação de gado. 

Outros moradores, oriundos do povoado de Casa Branca, São 
Paulo, como a família Rodrigues de Mendonça, com seus escra
vos, fixaram-se a 36 quilômetros de Rio Verde e formaram suas 

(21). - MAlTOS (Cunha), Chorographia ... , Op. Cit., 
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fazendas em 1836. Posteriormente, os irmãos José e João Prata 
auxiliaram a construir a primeira capelinha, que tornou-se ponto 
de concentração dos moradores das zonas rurais, para negócios e 
festas religiosas. A produção de arroz, café, milho, fumo, man
dioca, batata, algodão, a pecuária e alguns rios diamantíferos fi
xaram os povoadores. 

Durante a segunda metade do século XIX foi a região mais 
povoada do sudoéste, sendo pouso obrigatório das caravanas co
merciais, mascates, que dirigiam-se de Uberaba, atravessando o 
sertão para levar suas mercadorias até Mato Grosso (22). 

O comércio de gado era o principal produto da região, pela 
simpEcidade de transporte e a demanda de poucos braços de tra
balho. Fazia-se com o Triângulo e daí até Sorocaba, onde a gran
de feira de gado também concentrava os comerciantes do centro
-oeste. 

Atravessando os longos e despovoados cerrados, passando a 
vau as correntezas e ladeando, penosamente, os montes, o gado 
chegava à zona comerciável sem o atrativo promissor de boa ven
da: magro, macilento, cansado. Sem condições de aguardar bom 
preço, sem possibilidade de impor sua mercadoria, voltava o fa
zendeiro à sua sede, com lucro exíguo, novamente ao trabalho da 
terra distante, que por esta razão, não lhe prometia vantagens e 
grandes lucros. 

* 
CONCLUSÃO. 

Em meados do séc.ulo XIX, a vida pastoril firmara-se, embo
ra lenta e penosamente, via Tocantins-Araguaia, tironteira da Bahia, 
Maranhão e Piauí, 32.949 cabeças de gado eram exportadas pa
.a o litoral, em acrécimo às 15.500 exportadas no começo 00 se
culo. O Sul, com comércio menos intenso, conduzia suas rezes 
para Uberaba, Paracatú, Araxá, Dores do Indayá e Desemboque, 
'~m média de 4.000 anuais (23). 

Data do período o re'atório do Presidente Pereira Alencastre 
(1862), acusando certa abundância, talvez a maior, após a pros
peridade fugaz do ouro, de acôrdo com os seguintes dados: 

(22). - ARTIAGA (Zoroastro), Geografia Econômica, Hist6rica e Des
critiva do Estado de Goiáz. Tipografia Triângulo. 1951. 2'" Tomo, págs. 153, 
422. I Tomo, pág. 215. 

(23). - GOULART 
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PRODUÇÃO EM ESPÉCIE 

Milho 
Feijão 
Arroz 
Trigo 
Fumo ..................... . 
Algodão ................... . 
Café ...................... . 

ALQUEIRES E ARROBAS 

4.007. 194 alqueires 
105.246 alqueires 
208.560 alqueires 

771 alqueires 
7.575 arrobas 

17.399 arrobas 
17.226 arrobas (24). 

A produção agrícola exportável concentrava-se, principalmen
te, na antiga zona aurífera, mais povoada, onde o excedente de 
escravos foi aproveitado na lavoura: Região de Santa Cruz, Bon
fim, Corumbá, Cavalcante, Santa Luzia, Meia Ponte, Goiás. 

Com:t:vas carregadas de mercadorias dirigiam-se a Mato Gros
so, pelo caminho de oeste da Capital; a Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, via leste; a São Paulo, via sudoeste; por terra e via nave
gável, das povoações do Norte ao litoral (25). 

Tanto a produção como seu escoamento estavam em depen
dência direta do c'ima. As viagens eram feitas em períodos de 
sêca, que prop:ciavam jornadas mais seguras. Não ficavam previs
tos, entretanto, os reparos de pontes e o esbarrocamento das es
tradas, ocorridos na "época das águas". As tentativas eram sempre 
incertas e ao sabor dos acontecimentos fortúitos. 

A Tribuna Livre, no fim do século XIX, registra as reclama
ções dos povoados do Norte, pela desatenção do govêrno, que só 
se lembrava do "filho adotivo" em tempo de eleições. Os pedidos 
de reparos de pontes são registrados em várias sessões da câmara 
de 1832 em A Matutina Meiapontense, e 1881 em A Tribuna 
Livre (26). 

De modo geral, as finanças da Capitania e Província, após o 
surto aurífero de meados do século XVIII, sempre reg;straram re
sultados desfavoráveis. 

Pelo ano de 1820, a produção em ouro não atingia a uma 
arroba anual (27). Minerar passou a ser cogitação de marginali
zados que faiscavam para subsistência precária. 

(24). - BRASIL (Americano do), Súmula de Hist6ria de Goiás. De-
partamento Estadual de Cultura. 29 ed. 1961, pág. 115. 

(25). - SAINT-HILAIRE, Viagem ... , Op. Cito I Tomo, pág. 332. 
(26). - A TRIBUNA LIVRE, Goyaz. N9 20. 21-5-1881, pág. 1. 
(27). - PALACIN 
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Em 1832, em Ata do Conselho da Província de Goiaz, regis 
tram-se referências à decadência econômica da Província (28). 

Após o período de certo movimento comercial, agrícola e pe
cuaristas que atinge uns poucos anos dos meados do século, absor
vidos a seguir pela luta no Paraguai, vemos em o Correio Official 
a referência às desanimadoras condições financeiras locais (29), 
necessitando, nesta mesma época, o govêrno provincial solicitar 
empréstimos ao comerciante Ignácio Faria Albernaz para o paga
mento dos funcionários públicos (30). 

As razões apresentadas para a insolvência econômica são ci
tadas no mesmo Correio Official, em Relatório à Assembléia Le
gis'ativa provincial de Goiás: a agricultura, base econômica local, 
só produzia para o consumo. Os motivos apresentados por Saint
Hilaire no final da segunda década do século XIX servem de ba
se para visões posteriores: incapacidade de exportação (31 ) . 
A extinção paulatina dos escravos, ausentes do trabalho com a 
míngua do ouro, sem poss:bil;dade de reposições das perdas provo
cadas pelas moléstias, mortes e fugas, confirmam a insolvência. A 
situação interioranda, não animando grandes surtos migratórios, im
pedia comércio freqüente e não incentivava os brancos insulados 
nos espaços desertos, onde apenas o arrôjo e a necessidade premen
tes sustentavam o risco da aventura irregular pelos sertões . 

• 
• • 

o THABALHO ESCRA VO EM GOlAS, NA COMPOSIÇÃO 
ESTRUTURAL DOS SÉCULOS XVIII E XIX. 

O INDIGENA. 

No esbôço histórco da economia goiana, em seus primeiros 
duzentos anos de ocupação do homem branco, o minério, a agricul
tura e a pecuária são fatôres essenciais, dinamizados pelo trabalho 
escravo. A fôrça de sua importância subjaz inicialmente, como su
porte adjacente das cargas de penetração sertanista. Motivo das 
primeiras entradas para o interior, o índio escravizado foi tang:do 
para as ~avouras de Pernambuco, Maranhão, Bahia e São Vicente. 

(28). - A MATUTINA ME1APONTENSE. Meia Ponte. NQ 372 -
29-9-1832. 

(29). - CORREIO OFFlCIAL. Goyaz. NQ 65. - -11-1878, pág. 1. 
(30). - CORREIO OFFICIAL. Goyaz. NQ 67 - 16-11-1878, pág. 1. 
(31). - CORREIO OFFlCIAL. Goyaz. NQ 78 - 13-10-1877, 
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Em 1585, em Ata da Câmara de São Paulo, insere-se o requerimen
to dirig'do ao Capitão Jerônimo Leitão, onde expõe as 

"dificuldades havidas nas roças de sustento e nos canaviais, 
pela míngua de escravaria" (32). 

Em terras dos goiases, alguns anos depois, a bandeira de Se
bastião Marinho, em 1592, no período Filipino, penetra pelo inte
rior (33). Não há certeza se foi à procura de mão-de-obra. Como 
a época demandava, com imposição, a expoliação da fôrça escravi
zada do gentio, é possível que o destino do bandeirante tenha si
do o seu apresamento. 

No período da procura do ouro, o depoimento do Alferes Bra
ga esclarece que o Capitão General Rodrigo César, tendo fran
queado a bandeira do Capitão Bartolomeu Bueno, nela inseriram-se 
20 índios, doados pelo chefe da Capitania 

"para a condução das cargas e necessários". 

Registram-se, também, a presença de outros índios e negros, 
possessões de um baiano, cinco ou seis paulistas e de outros portu
guêses (34). No mesmo documento, vemos a seguinte referência: 

"Da Meia Ponte, distância de dois dias de viagem, se deixou 
ficar Fr. Antônio com ânimo de lançar roça com dez negros ... " . 

Nestas primeiras entradas, o branco comandava e tomava pos
se, o escravo desbastava a mata nos locais de acampamento e plan
tava o milho e a batata 

"que se pudesse recolher a Povoado" (35). 

No documento deixado por Urbano do Couto, que partIci
pou da bandeira de Bueno em 1722, vê-se a seguinte referência: 
Manoel Pereira Calhamaro, quando andava ao gentio, fazia escala 
nos Araés, por ter roça (plantada pelo gentio, certamente) e le
vava o índio para São Paulo (36). 

(32). - FERREIRA (Manoel Rodrigues), O Mistério do Ouro dos Mar
tirios. São Paulo. Gráfica Biblos. 1960, pág. 178. 

(33). - BRASIL (Americano do), Súmula . .. , Op. Cit., pág. 25. Cita 
o mapa da Bandeira de Taunay, do século XVIII. de onde extraiu a informação. 

(34). - FERREIRA (Manoel Rodrigues), O Mistério ... , Op. 
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Objetivo dos primeiros bandeirantes e ao mesmo tempo seu 
acompanhante, o indígena participou, escravizado, dos primeiros 
contactos do branco com o Centro-Oeste. A miscigenação, que foi 
objeto de cem anos coloniais, continuou a se efetivar, conforme 
observado no testamento do sertanista Braz Gonçalves, que se de
clarava pai de dois meninos da índia Tominimó, retirada das mar
gens do São Francisco em 1603 (37). 

Não se encontram, com freqüência, relações exatas do labor 
escravizado do indígena, nos primeiros assentamentos dos povoados 
goianos. Vê-se, nos documentos do século XVIII, o seu trabalho 
realizado nos aldeamentos. A proteção dos missionários de um lado 
e os ataques das tr:bos ferozes de outro, aos poucos desanimaram, 
os aventureiros da tentativa de subjugar o gentio. No comêço do 
século XIX, os xerentes, chavantes e carajás, col:gados, marcharam 
contra o Presídio de Santa Maria do Araguaia e dizimaram-no. 
Não há remanescentes das tribos goiases. Desapareceram, escravi
zadas possivelmente, ao contacto dos primeiros mineradores. 

Registram-se, entretanto, o trabalho do índigena aldeado, on
de nas primeiras lavouras, na instalação das engenhocas de açúcar, 
nos objetos domésticos e nos tecidos de algodão grosseiro dos pri
meiros assentamentos. Com exceção do missionário religioso, que 
lhe deu orientação, o co'ono somente aproveitou dos rudimentares 
conhecimentos agrícolas do índio, tendo introduzido, para auxillá-Io, 
apenas alguns implementos agrícolas portuguêses. 

Na relação dos batismos da Matriz de Meia Ponte, de 1732 a 
1747 encontram-se alguns rebentos gentios, onde se registram a ex
pressão "filho de administrados". Não são numerosos. Em 15 
anos, a média de 1 O ou 12, entre 1. 348 batizados (38). 

Podemos concluir que, no decorrer das duas primeiras déca
das de colonização, a proteção retigiosa alcançou defender, em par
te, o gentio da exploração branca. Já em 1609, a lei de 30 de 
julho declarava os índios livres. Quem a transgredisse, sofreria 
pena. A mesma lei foi parcialmente revogada em 1611 (39). O 
índio escravizado o foi, subrepticiamente, na maioria das vêzes, sob 
a rotulação de algum eufemismo. 

Goiás recebeu os reflexos longinqüos da ilustração Européia, 
já na sétima década do século XVIII, com a chegada de Dom Jo-

(37). - Ibidem, pág. 204. 
(38). - LIVRO DE REGISTRO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHO

RA DO ROSÁRIO, Meia Ponte NQ 1. de 1732 a 1747. 
(39). - BRITO (Lemes), Pontos de Partida ... , 
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sé de Almeida Vasconcelos. :f: possível que o "bom selvagem de 
Rousseau" tenha influido nas intenções daquele Capltão General, 
culto e sensato, para a questão insolúvel que o cercava e de vez em 
quando ameaçava ou dizimava os povoados. Em sua gestão, foi 
fundada a aldeia de São José de Mossâmedes, próxima à Vila Boa. 
O trabalho do índio aldeado fazia-se em regime comunitário, sob a 
adm'nistração de um coronel. Os caiapós lavravam a terra, sob 
a inspeção dos pedestres. As colheitas eram depositadas nos arma
zens da aldeia. Após a distribuição pelas famílias aldeadas, o ex
cendente era vendido na cidade ou aos próprios pedestres. Com o 
p!'oduto da venda, eram comprados sal, fumo, tecidos de algodão e 
instrumentos de lavoura. O goV'êrno da aldeia mantinha um moi
nho de moer milho, máquina de descaroçar algodão e 24 fusos. 
Hav:a, na aldeia, um carpinteiro, um serralheiro e uma fiandeira 
e tecedeira. Os dois primeiros faziam reparos na própria aldeia, 
e a fiandeira ensinava às índias a arte de tecelagem (40). 

Em tese, não hav:a muita diferença entre o que fôra feito pe
los missionários cristãos. Na prática, as agressões, espancamentos 
e lesões foram afastando o gentio que optou pela volta à selva. 
Aos poucos, a aldeia dos caiapós esvaziou-se. Damiana da Cunha, 
descendente gentia, gastou sua vida tentando assegurar a coesão de 
sua comunidade. Ap&s sua morte, ninguém mais pôde mantê-la. 
Cunha Mattos op:na que poderiam estar mais civi:izados, se os 
responsáveis pela catequese não os considerassem como escravos 
ou bestas de carga (41). 

Os ideais liberais que influiram na revolução de Independên
cia do Brasil e mais tarde, no movimento de revolta esboçado na 
Província em 1831, levaram os cidadãos goianos a se preocuparem 
com os descam:nhos alcançados no seu relacionamento com o gen
tio. O Conselho Administrativo Provincial, em reunião de deze
nove de janeiro de 1832, del1berou que o diretor da aldeia reunisse 
6 índios caiapós mais civi~izados, para recambiarem a São José de 
Mossâmedes os selvagens fugitivos (42). 

O primeiro jornal, publicado na Província, orientava-se pelos 
ecos da Ilustração, filtrados dos periódicos que quinzenalmente che
gavam em Meia Ponte. Sua d:retiva era a liberdade organizada, 
sob a direção dos brancos, com certa pressão paternalista sôbre 

(40). - MONTEIRO (Ofélia Sócrates do Nascimento), História de São 
losé de Mossâmedes, págs. 3 e 4. 

(41). - MATTOS (Raymundo José da Cunha), Chorographia ... , Op. 
Cit., pág. 305. 

(42). - A MATUTINA MEIAPONTENSE. Meia Ponte. NQ 307 -
15-03-1832, 
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os prêtos e os índios. Insere-se, em suas páginas, um "Artigo 
Comunicado" sôbre a catequese. Em longa exposição retórica, o 
articulista estabelece tôdas as etapas de um trabalho eficaz sôbre 
os a'deados (43). A publicação foi provocada pelas notícias de 
ataques de gent;os à Comarca de São José das Duas Barras no 
Norte (44). 

Algumas tentativas isoladas em benefício do indígena também. 
eram realizadas: em Ata do Conselho do Govêrno da Província, 
registra-se um requerimento de um cidadão pedindo um casal de 
índios para seu serviço. Na mesma ocasião, um oficial de ferreiro 
pede um índiosinho para aplicá-lo em seu ofício (45). São ações 
particulares que, adicionadas periodicamente e com freqüência, re
velam a absorção do que restou dos aldeados na comunidade bran· 
ca da região. Outro requerimento á assinado em Ata do mesmo 
Conselho, onde, novamente, um cidadão solicita um índio peque
no para lhe servir de companhia (46). 

O paradoxo de ação governamental se evidencia, quando 
já no século XIX, após as tentativas, antes de certa forma bem 
sucedidas de am:zade com as tribos, o Capitão General Delgado d" 
Castilho outorga o privilégio de escravidão, dos índ·.os que aprisio
nassem, aos súditos de sua Majestade, Dom João VI, que preten
dessem estabelecer-se às margens do Rio Araguaia. 

A luta contra o branco sempre continuou até à comp'eta 
exaustão das tribos, que vencidas, tinham parte de seus membros 
escravizados. Em 1760, Alencastre registra a luta entre os caiap6s 
e o Capitão da Bandeira Victor Antônio, cujos prisioneiros fo
ram vendidos em proveito dos empregados da Bandeira ( 47) . 

Compreendemos que as relações de trabalho entre o índio e 
a soc:edade branca que veio habitar Goiás, desde os albores de sua 
conquista, foram irregulares e em numerosas vêzes tumultuadas. O 
trabalho prestado pelo gentio não variou de condição: ora es
cravizado ora semi-servil, na qua~idade de "administrado". Não 

(43). - A MATUTINA MEIAPONTENSE. Meia Ponte. NQ 357 
08-08-1832 . 

(44). - A MATUTINA MEIAPONTENSE. Meia Ponte. N9 340 
09-06-1832. 

(45). - A MATUTINA MEIAPONTENSE. Meia Ponte. N9 351 
18-07-1832. 

(46). - A MATUTINA MEIAPONTENSE. Meia Ponte. N9 390 
01-12-1832. 

(47). - ALENCASTRE (1. M. P. 
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raras vêzes, a sua rebelião reduzia a pó tôda experiência contrutlva 
anteriormente tentada. 

A reação se fazia, quase sempre, em revide à agressividade ini
cial do próprio homem branco . 

• 
o AFRICANO. 

O negro integrou as primeiras expedições aos goiases. Sua 
atuação não se destaca, com freqüência, nos documentos históri
cos da vida goiana, como individualidade marcante. Sente-se en
tretanto, a sua presença, objeto de existência tácita, propriedade neces
sária - base do dinamismo ecológico sob o comando do branco. 

Nos códices compulsados, destaca-se como parcela de capita
ção, como valor para obtenção de sesmarias, como carga de comi
tivas e utensílios de lavoura. No período aurífero, ajudou a encon
trar ricos veIos para seu senhores, produziu oontabridade cres
cente de oitavas por bateiadas, em proporção ao seu valor quan
titativo. Na lavoura era marcado por determinado número de 
braças na roça em que plantava ou co;hia. Ainda em sentido va
lorativo numérico, foi também procriador, para que a riqueza de seus 
dominadores pudesse aumentar em proporção geométrica. Ombre
ou-se nas relações contábeis com as cabeças de gado vacum e ca
valar nas invernadas de pastoreio. Nos inventários, sua presença 
se destaca em cifras que variam na medida de sua saúde e capaci
dade de trabalho. Nas feiras escravistas, seu preço cresce ou de·· 
cresce sob condição de oferta e procura. 

Como elemento básico do progresso colonial, os estudiosos da 
realidade sócio-econômica 

"dos grandes espaços vazios", apresentam-no como "única so
lução evidente de ocupação possível" (48). 

A medida em que o progresso técnico e industrial superou os 
processos rotineiros de produção, sua importância decresce e a tônica 
de seu mér:to é com pulsada comparativamente, com as possibilidades 
do trabalho livre (49). Em condições de reJ~acionamento comuni
tário, sua presença representa a 

"alienação social das qualidades da pessoa humana" (50). 

(48). - IANNI (Otávio), A metamorfose do escravo. São Paulo. Difu
são Européia do Livro. 1965. pág. 81. 

(49). - CARDOSO (Fernando Henrique)', Capitalismo e Escravidão. 
São Paulo. Difusão Européia do Livro. 1962, pág. 312. 

(50). - COSTA (Emília Viotti), Da senzala à colonia. Difusão Euro
péia do Livro. São Paulo 1966, pág. 188 (100 escravos davam 200 



- 617-

No Brasil, e também em Goiás, é como se vinculou o negro em 
sua convivência com o branco civilizador. 

Desde os primeiros assentamentos de trabalho, a proporção de 
pretos é apreciável, levando-se em conta as distâncias a vencerem 
a partir do litoral. Em 1736, seu número atinge a 6.000, de acôr
do com os resu'tados de impostos de capitação (51). Compul
sando documentos semelhantes, em 1742, os principais focos de 
mineração e de trabalhadores - Vila Boa, Meia Ponte e Crixás 
- apresentam o número de 8.082 (52). A proporção nos pare
ce razoável, tendo em vista o aumento gradativo, porém sem exa
gêro entre a primeira data apontada e a segunda. Os acréscimos 
foram se fazendo no decorrer do primeiro século de ocupação. 

* 
A procedência do africano em Goiás. 

Compulsando os registros de batismo da Paróquia de Meia 
Ponte, pudemos registrar a seguinte origem: Costa da Mina, com 
maior freqüência, Ango~a, Guiné e Congo. Já em meados do sé
culo XIX, são raros os registros de 

"escravos de Nação" (53). 

Nos inventários, a relação de mandpios de origem africana 
vai surgir apenas entre os elementos de mais de 60 anos (54). E 
certo que, naquela época, com a decadência das minas, não mais 
havia condições de importação. Os remanescentes dos antigos com
boios proliferaram, e o seu aumento obedeceu a uma seqüência nor
mal, com alguma exceções, possivelmente advindas de outras pro
víncias brasileiras. 

Zoroastro Artiga nos revela as seguintes etnias em Goiás: ki
manos, egbanos, cacimbas, sudaneses, nagôs, missuoongos, moçam
biques, cabindas, bennis, quibundas, cromanos, mandingas. E pos
sível que uma pequena parcela de várias procedências tenha che
gado nos comboios, a partir de 7 de setembro de 1752, data da 
vinda do primeiro (55). Só pudemos constatar a origem dos que 
se batizaram em Goiás, devido à falta de outra documentação. 

(51). - JAIME (Jarbas), Esbôço Hist6rico de Piren6polis. Inédito. I 
Vol., pág. 92. 

(52). - PALACIN (Luís), Goiás, 1722, 1822 ... , Op. Cit., pág. 13. 
(53). - LIVROS DE REGISTROS DA PARÓQUIA DE NOSSA SE

NHORA DO ROSARIO - Meia Ponte. NQ 1, 2, 3,4 e 5. Em média, 6.550 
batizados entre brancos, mulatos e caboclos. Contém filhos legítimos e ilegí
timos. 

(54). - INVENTÁRIO. Pacote nQ 14. Cartório dos órgãos de Pirenó
polis. 

(55). - ARTIAGA (Zoroastro), Geografia ... , Op. Cito 
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* 
o trabalho nas Minas. 

O afrioono trouxe consigo a lavagem do ouro por meio de 
bateias. É possível que o primeiro trabalho de extração tenha sido 
feito com os próprios utensílios domésticos das expedições, como 
o prato de alimentação, e a bacia. Os mineiros já deviam trazer 
experiências das catas auríferas das Gerais. O escravo faiscador, 
às margens dos Rios Vermelho e das Almas, extraia, de sol a sol, 
o ouro misturado aos seixos e areia. Com a bateia de madeira, 
movimentava a mistura heterogênea de rochas, fazendo acumular 
os grãos de ouro no fundo, sendo as impurezas extras lavadas pe
la água que aflui a, aos poucos, na superfície da vasilha. Trabalha
va, inc'inado e semi-nú, os pés n'água, o corpo exposto ao calor 
do sol (56). Laboraram, em média, até o final do ano de 1742, 
4.461 escravos em Vila Boa, 1316 em Meia Ponte e 2.305 em 
Crixás (57). 

Volvendo a imaginação àquêles dias de opulência aurífera, 
podemos vê-lo, não longe dos ribeiros, nos ranchos de pau a pi
que, pontilhando o descampado e o sopé dos morros. Enxameando 
a região, sob o olhar vigilante do feitor, o negro encurvado nas 
correntezas, batéia na mão, retirava do cascalho molhado o precioso 
metal, para colocá-lo numa bôlsa prêsa à sua cintura. 

A medida em que os dias corriam, as primeiras construções de 
alvenaria eram erigidas. Ao lado do rio do ouro, o escravo amassa
va o barro do adobe, transportava-o, fazia a argamassa, codava a 
madeira, colocava-a a prumo, amarrava-a e dava contôrno à cons
trução que se erigia. Quando a extração do metal exigia outras 
técnicas além da faiscagem, como a construção de canal para a pas
sagem da água que é reservada para a lavagem dos seixos, coloca
do em fila, o mancípio revolvia-os com almocrafes, encurvando 
sôbre a correnteza, realizando manobras especiais para que dos 
fragmentos se extraísse o ouro depositado nas cavidades das rochas. 
Com uma tábua, objeto auxiliar, removia os cascalhos maiores 
(58). Nas grupiaras, muitas vêzes o processo era penoso e de
mandava muito esfôrço pessoal e avultado capital. Em Santa Cruz, 
o Capitão General José de Almeida Vasconcelos fêz construir uma 
calha, de 9 léguas de comprimento, para levar água até a rocha 
aurífera no môrro do Clemente. Trezentos africanos foram em
pregados no labor (59). Os resultados não foram satisfatórios, 

(56). - ESCHWEGE (W. L. Von), Pluto Brasiliensis. São Paulo, Com-
panhia Editôra Nacional. 1944, pág. 310 e segs. 

(57). - PALACIN, Goiás 1722-1822, Op. Cit., pág. 13. 
(58). - ESCHWEGE, Op. Cit., I Vol., pág. 312. 
(59). - POHL (João Emanuel), Op. Cit., 
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em virtude da morte do empresário. Com outras variantes, o ser
viço prosseguia nas encostas, em camadas de rochas e filões. Não 
raro, excavações eram feitas em profundidade, pe~o interior de 
montes, onde o prêto trabalhava à luz de tochas, perfurando, ex
traindo, carregando, lavando, acumulando seixos. 

A vida do trabalhador era de curta duração. Entre 7 e 10 
anos em méd;a. Pouco se lhe ofereciam como alimentação e me
dicamento. A cachaça era o sucedâneo para a fome e as intempé~ 
ries a que se expunha (60). 

A tentativa de se livrar do jugo, levou o mancípio a se en
quistar em quilombos, a surrupiar oitavas das catas em ribeiros ou 
outras medidas que surg~ssem oportunas para sua alforria, como 
a revolta e a fuga. 

O ouro de Jaraguá foi descoberto, em 1737, por negros fais
cadores. É provável que o procurassem para a defesa de sua li
berdade, na expectativa de pagamento de a'forria. Com a formação 
do povoado, os mineiros brancos, proprietários dos mancípios, de 
acôrdo com a lei, reservaram, para si, a posse das riquezas (61). 

O escravo executava todo o serviço de mineração. No Pilar, 
chegaram a concentrar-se 9.000, conforme expressa Cunha M~ttos 
(62). Vêmo-Io nos taboleiros, onde as escavações se processavam 
em linha sinuosa a fim de facilitar a manobra de excavação. Ha
via um rítmo equiEbrado na faina organizada. Uns escavavam o 
solo, outros carregavam os "carumbés" com as rochas auríferas, 
outros recebiam o vasilhame carregado na cabeça para o transpor
te ao local apropriado para a lavagem. Desfilavam, acelerados, 
uns após outros, arremessando sua carga em montes e continuan
do, apressados" para novo depSsito. Eschwege comparou-Os a um 
bando ordenado de formigas, equi%radas e laboriosas. 

Os maiores depósitos de metal do Pilar estavam contidos no 
morro próximo ao povoado, riquíssimo, porém sem água. Quando 
esgotou-se o ouro de superfície, os escravos construiram bicames 
de madeira para a condução do líqüido até o depósito para a la
vagem da rocha. As intrigas e injustiças freqüentes em regiões 
de disputas, reduziram o trabalho inicial a cinzas. Atribuem-no a 
vingança dos negros revoltados ou a disputas entre os brancos. A 
riqueza jaz esquecida na região. Silva e Souza calcula ter sido 

(60). - SAINT-HILAIRE, Viagem às Nascentes ... , Op. Cito Tomo I, 
pág. 62. 

(61). - MATTOS (Cunha), Chorographia ... , Op. Cit., Vol. I., pág. 
303. 



- 620-

retirado do lugar, no decorrer do período aurífero do século XVIII, 
mais de 100 arrobas de ouro ( 6 3) . 

A mão do mancípio estava presente a tôdas as etapas da pro
dução. Nas casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado 
por fôrça de lei e do fisco, ao lado dos funcionários encarregados 
dos serviços mais nobres, como o de direção, fisca~ização, tesoura
ria e conferência, era mister do escravo acionar as três pequenas 
forjas comuns com foles duplos para a incandescência dos fornos. 
Assim poderíamos vê-los em Goiás e São Félix, onde ficaram se
diados os do~s prédios destinados ao quintamento do metal. 

* 
o escravo na lavoura e no engenho. 

Apesar do pouco incentivo que a Corôa portuguêsa deu à for
mação agrícola no período aurífero, pela fôrça da necessidade, a 
atividade desenvolveu-se ao lado das minas. Os carregamentos de 
víveres procedentes de São Paulo para as minas do sul de Goiás; 
da Bahia, Maranhão e Pará, para os fulcros do Norte goiano, eram 
vendidos por preços altíssimos. 

"Por mais ouro que houvesse, era pouco para os compra
rem" (64). 

Alguns m:neiros, mais atilados começaram a empregar parte 
de seus escravos no plantio de roças e puderam se equilibrar, as
sentando, definitivamente, sua fazenda de cultura e criação. 

O Bando de Bartolomeu Bueno proibindo os engenhos de 
açúcar, não foi totalmente obedecido. Alguns proprietários resis
tiram teimosamente, embora não se pensasse em produção exportá
vel, nem de uma propriedade à outra. Puderam, entretanto, asse
gurar suas distantes posses do abandôno total, quando as minas 
não mais produziram. 

Quando o mineiro voltou sua atenção para a lavoura, já o 
número de mancípios havia minguado pelos excessos de trabalho 
e padecimento nas minas. Os que restaram distribuiam-se pelas 
fazendas, em média de 10 a 12 para as propriedades mais prós
pera3. As fugas, a alforria e o abandôno por parte dos mineiros 
arruinados, co' ocaram grande parte em pequenos amontoados de 
ranchos e em sítios dispersos em volta de mínima faiscação e debi
litada rocinha. Sendo a produção para consumo, havia pouca in-

(63). - SOUZA (Pe. Luiz Antônio e), O descob ... , Op. Cit., pág. 55. 
(64). - MATTOS (Raymundo José da Cunha), Chorographia ... , Op. 
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tensidade de labor. Surgiu, então, a modorra cansada dos longos 
dias de carência. 

Pequeno plantio, pouca colheita e os períodos dilatados de 
caça e pesca e mínima fartura nos do~nios do senhor. O lavra
dor fazia a queimada periódica, amontoava, pachorrentamente, & 

coivara e aguardava as primeiras chuvas. O gado apascentado sem 
esfôrço e a sementeira espalhada ao modo tradicional do índio com 
algumas inovações africanas, eram as atividades do comêço do sé
culo XIX, nos nódulos de população e propriedades da imensidão 
de terra goiana. Como a ambição do branco já não mais era fe
bri'mente entoada pela ilusão dos milagres repentinos de comucó
pia explosiva, não mais havia pressa, exigência ou impaciência 
exageradas. O próprio senhor, em sua desdita, achegou-se mais 
ao prêto, numa humildade que a necessidade lhe ditou. 

O produtor grícola viu-se anulado em seus esforços pela cons
tância do fisco inadeqüado, que lhe exigia pagamento em dinheiro, 
quando o comércio paralizado não possibilitava trocas compensa
doras. Produzir mais do que o necessário, era pura perda. Te
riam que empregar mais braços e pagar mais impostos. As possi
bilidades de troca eram remotíssimas. Os povoados mais próximos 
exploravam os mesmos produtos. E não havia como levá-los a 
outros centros, porque a distância, os maus caminhos impediam 
o trânsito. Na época das águas, a inundação dos rios e riachos 
impossibi!itava passagem a vau. As pontes eram raras e seus repa
ros mais espaçados ainda. Em época de sêca poder-se-iam atin
gir as zonas comerciáveis. A distância desencorajava, com fre
qüência continuada, qualquer tentativa arrojada. 

Quando o impedimento de fabrico da açúcar foi levantado, 
os pequenos engenhos estavam parcialmente abandonados. Mes
mo algumas grandes propriedades foram atingidas pela decadên
cia. Na descrição que Saint-Hilaire faz da região que medeia o 
Registro dos Arrependidos na fronteira dos geralistas até Vila Boa, 
num espaço que atinge 165 quilomêtros, são encontrados apenas 
três fazendas, com a média de 20 a 30 escravos. A única exceção 
era a fazenda São Joaquim, com a proporção de 120 servos, onde 
o trabalho alcançava tôdas as etapas da vida rural: a lavoura, a 
criação, o serviço doméstico, os teares, a costura, as viagens de 
transporte de carga. 

Na época lavourista propriamente dita, a vida do mancípio já 
não se apresentava com a sobrecarga de sofrimentos e trabalhos, 
semelhantes aos que existiram no período aurífero. Embora miserá
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A tradição oral registra que sua alimentação era servida em 
cochos, em conjunto, ao lado da que era dada aos animais. É pos
sí~l que, nalgum sítio isolado, tenha acontecido, talvez na época 
do ouro. Compulsando jornais e documentos do período de 1832 
a 1888, nada encontramos a respeito. Os maus tratos existiram, 
fora de dúvida. Muitos quilombos foram registrados. Tudo indica, 
entretanto, que a maior parte se deu entre os anos de 1742 e o 
fim do mesmo sécu~o. 

Os anos oitocentos foram períodos de migração e assentamen
to definitivo ao solo. As distâncias entre as propriedades rurais e 
a população rarefeita das comunidades, não davam oportunidade 
aos grandes lances de crueldades. Os registros de óbitos não apre
sentam mortandade africana em massa. Pereciam, em meados do 
século XIX, brancos e pretos, possivelmente vítimas de males se
r>1elhantes oriundos da terra, e não vitimados pelo exagêro de maus 
tratos. No período emancipador registra-se pequeno êxodos de 
mancípios das propriedades dos antigos senhores, o que prova a 
existência de afetividade entre um elemento e outro. 

O trabalho do escravo na lavoura de cana e no engenho de 
açúcar foi presenciado pelos cientistas viajantes que percorreram a 
Província em suas zonas mais povoadas. Pohl descreve o Engenho 
São Sebastião, considerado um dos maiores das proximidades da 
Capital. Embora grande, era menor que aquêles existentes no Rio 
de Janeiro e Pernambuco. Era todo constru:do de madeira e as 
moendas movimentadas por uma roda d'água que era também adap
tada para moer milho (65). 

Os engenhos menores eram de madeira jatobá, com dois va
rões puxados por mulas ou bois. O plantio de cana não cobria mui
to terreno, 3 ou 4 alqueires era o que possibilitava o trabalho de 
10 ou 12 escravos. Ao lado da roça de milho ou mandioca, o fei
jão, o arroz e o algodão, eram semeados para suprir a carência do 
consumo. De acôrdo com a região, a cana de açúcar chegava a 
produzir para dois cortes. Homens e mulheres tomavam parte no 
trabalho. Havia grupos estabelecidos. Uns cortavam a cana, outros 
enfeixavam e amontoavam para o transporte em carros de boi até 
ao engenho. Segundo Andreoni, cada feixe constava de 12 canas. 
Cada escravo devia cortar por dia 350 feixes, ficando as mulheres 
encarregadas de amarrá-los (66). O trabalho era realizado de sol 
a sol, sendo que no período da moenda, penetravam pela noite a 
dentro, até a conclusão total do estoque acumulado. Havia nesta 
época, revezamento de grupos de moenda. Se as engenhocas fica-

(65). - POHL 
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vam longe da senzala, barracas de algodão tecido eram armadas 
ao lado, para os trabalhadores pernoitarem. Neste período acentua
va-se mais a promiscuidade entre os escravos. Em 1806 a Provín
cia produziu 6.099 arrobas de eçúcar, que serviram para consu
mo e exportação (67). 

O trabalho do escravo estendeu-se também à cultura do ta
baco . O fumo goiano tornou-se famoso no Brasil. Em 1806, a 
produção foi de 1.800 arrobas, em 1861, 7.575, decrescendo em 
1875 para 6.705, de acôrdo com estatísticas pub~icadas em rela
torios provinciais. 

O labor principal consistia na queimada do mato, o preparo 
do terreno em canteiros estercados e o lançamento das sementeiras. 
Como o número de escravos era reduzido, 10 ou 12 eram enga
jados na plantação. Roçavam, replantavum e colocavam a muda 
em cercados apropriados. Na colheita, a tarefa era executada dia 
e noite. No espinicamento da folha, tôda a senzala tomava parte: 
crianças e velhos, por ser o serviço leve. Para o torcimento das 
fôlhas e a passagem das cordas de fumo de um pau para outro, 
diminu:a o número de trabalhadores. 3 ou 4 escravos robustos, com 
muita destreza, eram suficientes (68). 

Em 1875 quinze municípios goianos produziam o tabaco que 
era exportado em cargueiros, tangidos por escravos e um feitor, 
para o Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Oscar Leal fala do fumo de Be'a Vista, cuja qualidade se devia 
ao terreno especial em que era cultivado e ao cuidado de sua fabri
cação. 

"Era o fumo melhor do mundo". 

Na última metade do século XIX, foi incrementada a produ
ção do café pela migração de cafeicultores paulistas para o muni
cípio das Antas (Anápolis), Corumbá e Meia Ponte. Do prepan> 
do solo, plantio e colheita, ainda se ocupava o escravo, que produ
ziu para seus senhores a méd:a de 17. 266 arrobas para consumo e 
exportação no ano de 1861. 

Por ocasião da Guerra do Paraguai, Goiás foi o celeiro de 
Mato Grosso. Foram, ainda, os mancípios, que transportaram ví
veres, tangendo cargueiros de burros até a província vizinha, para 
o suprimento necessário aos combatentes nas fronteiras de nossa 
pátria. O Correio Official assim se expressa sôbre o roteiro das 

(67). - POHL (João Emanuel), Viagem ... , Parte I, pág. 340. 
(68). - Andreoni (João Antônio), Cultura ..• , Op. Cit., 
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tropas de abastecimentos: iam por terra atravessavam o Araguaia 
e dirigiam-se a Cuiabá: os produtos do solo goiano, traba1hados 
por escravos e por êles transportados, serviram, ainda, para que 
a integridade nacional fôsse respeitada. 

* 
o pasteiro. 

Foi atividade paralela ao período agrícola, base econmIDca do 
Norte e do Sudoeste da Província. Nos grandes espaços desabita
dos, o gado espalhava-se em estado semi-selvagem e multiplica
vam-se conforme a natureza. De modo geral, todo território da 
Província era região de invernada. Fazendas de gado de grandes 
e pequenos proprietários multiplicaram-se no decorrer do século 
XIX. As insta' ações eram em conjunto muito simples, constando 
de curral, paiol e casa dos moradores. O pessoal da lida era cons
tituido de vaqueiros, em número reduzido, porém de grande ativi
dade e vigor. 

O negro das invernadas vivia livre e desapegado do domínio 
do senhor. A êste mister, o selvícola se prestou bem, pe
la liberdade de ação que lhe dava. A hierarqu;a diluia-se na lar
gueza das pastagens e o escravo sentia-se o próprio senhor ao tan
ger a alimária ( 69) . 

O comércio mais intenso de gado se fazia no Norte com o 
mercado de Cametá, com grandes vantagens para os vaqueiros (70) . 

Em meados do século XIX o Norte chegou a conduzir 20.000 
couros de boi ao Pará (71). A carne sêca era preparada e levada 
ao litoral para exportação. O mancípio participou também ativa
mente dêste trabalho. É êle o curraleiro, o veterinário improvisado, 
o peão, o tangedor de manadas para o salitramento. Nas levas 
de boiad~s de Rio Verde e J ataí para Mato Grosso, para venda 
no Paraguai, ainda ao lado de vaqueiros, às vêzes crioulo fôrro 
ou capataz da confiança do senhor, integrava a comitiva que con
sistia em burros de carga, vasilhame completo de cozinha, redes, 
apetrechos de lidar com o gado. Lá ia o mancípio abrindo pica
das, campeando rezes, cercando-as do tresmalho no amplidão do 
cerrado. Na passagem a vau pelo rio Araguaia, algumas vêzes a 
boiada refugava. Ainda era êle, com seus companheiros, que atre
lava uma rêz, consturava-Ihe os olhos e jogava-a na água a fim 

(69). - GOULART (José AIípio). Brasil do boi e do couro., Op. Cit., 
I Vol., pág. 149. 

(70). - A TRIBUNA LIVRE. Goyaz. Pág. 1. N\l 308. 27-01-1883. 
(71). - BRASIL (Americano do), Súmula .. 0' Op. 
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de que fôsse acompanhada pela manada inteira até a margem opos
ta (72). 

Na vida livre do campo, dormia próximo ao capataz, auxilia
va-o no transporte, comia ao seu lado assentado em tamboretes de 
couro, em pratos que se assemelhavam, e em panelas da mesma 
trempe. A aventura pelo sertão irmanou as classes e a hierarquia 
foi desaparecendo aos poucos. 

• 
Di.s1tribuição de Municípios ao longo da Província. 

Ao compulsar os pacotes onde constam as matrículas de escravos da 
Província, concluimos que o maior número provinha das reg·ões 
de mais rica produção agrícola: Goiás, Meia Ponte, Catalão, Rio 
Verde e São José do Tocantins. 

Quadro demonstrativo dos escravos matriculados nos princi
pais municípios goianios, com suas respectivas profissões em 1872 
(73). 

Município NQ de Escravos Profissão Número Residência Número 

Goiás 1.222 Agrícola 134 Urbana 475 
Artista 541 Rural 747 
Jornaleiro 114 
Não Declarada 433 

Meia Ponte 993 Agrícola 274 Urbana 84 
Artista 404 Rural 909 
Jornaleiro 3 
Não Declarada 312 

Catalão 1.029 Agrícola 361 Urbana 230 
Artista 9 Rural 799 
Jornaleiro 420 
Não Declarada 239 

Rio Verde 843 Agrícola 259 Urbana 220 
Artista 15 Rural 623 
Não Declarada 539 

São José do 265 Agrícola 231 Rural 198 
Tocantins Artista 4 67 

Não Declarada 40 

(72) . _ Narrativa oral de vaqueiros que trabalharam na região. 
(73). _ ARQUIVO DO MUSEU DAS BANDEIRAS. Pacote 1703. 
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As regloes acima apontadas fazem parte do Sudoeste, Sudeste, 
Centro-Norte e Centro-Sul, o que nos apresenta a média da distri
bu~ção do trabalho em tôda província. 

A medida em que o trabalho foi se reorganizando, depois da 
decadência do ouro, a população que ocupou a região Centro-Oes
te foi se radicando nas zonas de maiores poss:bilidades agrícolas 
e pastoris. 

A denominação de Profissão Agrícola, inclui a faina de lavra
dor e vaqueiro. Eram os escravos que roçavam, plantavam, co
lhiam, dir2giam as rêses, curavam-nas e cuidavam de sua alimenta
ção. 

"Artistas eram os artífices, dedicados ao serviço artesanal: 
carpinteiros, pedreiros, ferreiros, alfaiates, sapateiros, pintores, te
celões. Concentravam-se mais na zona urbana, embora algumas 
fazendas os mantivessem entre os seus serviçais". 

A "profissão não declarada" representava a dos elementos 
indecisos, que faziam de tudo um pouco, sem se ocuparem prefe
rentemente de especialização. 

De modo geral, as profissões registradas nos livros de matrícu
las em tôda Província, pelos meados do século XIX, assim os apre
sentavam: lavrador, cozinheiro, carpinteiros, pedreiros, sapateiros, 
alfaiates, traba"hador em mineração, fiandeiros, tecelões, vaqueiros, 
ferreiros, costureiros (as). Predominam o trabalho na lavoura, na 
cozinha e outros serviços domésticos. As profissões manuais vão 
sendo aos poucos absorvidas pelo trabalhador livre, a medida em 
que o domínio do escravo vai se esvaindo da mão dos proprietários, 
com as propagandas liberais e as alforrias numerosas que vão sur
gindo, em decorrência das circunstâncias políticas e sociais do fim 
do século XIX. 

* 
o trabalho escravo em Meia Ponte 

A escôlha de Meia Ponte (Pirenópolis) a fim de caracterizar 
os aspectos do trabalho escravo em Goiás, se prende à sua locali
zação e formação histórica. 

Povoada quase na mesma época em que Vila Boa o foi, e 
não sendo a capital, poderá ilustrar, mais vivamente, os quadros, 
naturais do contato do homem com o meio e seu paulatino domí
n;o 
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Os benefícios oficiais, não sendo obrigatoriamente canalizados 
para a região e sim para Vila Boa de Goiás, possibilitam observar 
como o próprio aventureiro, minerador, proprietário de terras e agri
cultores se houve, com seus esforços e o de seus escravos, para su
perar a rusticidade da natureza e dominá-la aos poucos. Podemos 
observar, ainda, como tentou o colono sob.repor-se a si mesmo, com 
o auxílio da re1igião e da cultura, que vagarosamente inseriram-se 
na sociedade. Amainaram-se com o tempo os atos instintivos de 
ferocidade egoística do mais forte e do mais esperto sôbre os fra
cos, despojados de malícia e capacidade de reação defensiva. 

* 
Os primórdios da ocupação de Meia Ponte. 

Os documentos oficiais do século XVIII denominam a reglao 
de Comarca do Rio Maranhão, abrangendo Nossa Senhora do Ro
sário das Minas de Meia Ponte, Corumbá, Peixes e J araguá. 

As minas do rio das Almas foram descobertas por Urbano 
Couto de Menezes, companheiro de Bueno, em 1727. Não pos
suindo escravos e outros bens que lhe possibilitassem sua explora
ção, cedeu-as a Manoel Rodrigues de Thomar. A êste aventureiro 
paulista, são atribuidas, igua'mente, as descobertas do ouro de San
to Antônio do Campo e do Rio São João, próximos à mesma regi
ão. O primeiro encôntro destas últimas minas foi feito entretanto, 
por Amaro Leite Moreira, que ficou em segundo plano devido à 
ascendência de posses de seu companheiro (74). 

O povoado foi se formando em tômo da capela de Nossa Se
nhora do Rosário, O ag'omerado se uniu, definitivamente, pelo ano 
de 1731, Sua fundação é atTibuida a Manoel Rodrigues de Tho
mar. Unindo os esforços de seus companheiros e levando os es
cravos a trabalhos extras além dos que se faziam nas minas, a ca
pela original se levantou, Os primeiros grandes proprietários de 
escravos da região foram o Guarda-Mor Manoel Rodr:gues de Tho
mar e Fernão Bicudo de Andrade, 

Observamos, já a partir de 1732, a sociedade se organizando 
em tômo da igreja, dos batizados e das minas. O quarto batizado 
registrado na futura matriz tinha como padrinho o guarda-mor das 
Minas e o fêz num filho legítimo de brancos, seus companheiros 
de aventura (75), Outros se lhe seguiram. Observamos, então, 

(74). - JAIME (Jarbas), Esbôço Histórico de Pirenópolis, Op. Cit., 
pág. 69. 

(75). - LIVRO NQ 1. Registro da Paróquia ... , Op. 
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que se transplanto.u para o. lo.cal, principa'mente do. po.vo.ado. de 
Santana, uma so.ciedade já delineada dentro da tradição. no.rmal da 
co.lônia. Outros elementos a ela foram se agregando., a medida em 
que as riquezas aflo.ravam. 

O primeiro ano de vida o.ficial da co.munidade meiapontense 
registra o. seguinte aspecto., através do.s batizado.s: 9 ino.centes bas
tardo.s de escravo.s, 6 filho.s legítimo.s, as maio.ria de branco.s - o.S 
primeiros casais já constituido.s e 6 escravo.s adulto.s. Os último.s, 
po.ssive 'mente chegado.s recentemente de seu país de o.rigem. 

Os trabalhos de mineração., lavoura e pasto.reio. já fo.ram vis
tos anterio.rmente no. estudo. geral da Pro.víncia. A no.ssa atenção. 
irá se fixar nas co.nstruções religio.sas, no.s muro.s de pedra, no. cal
çamento. das ruas e na fazenda São. J o.aquim, principal propriedade 
rural. Ao. lado., as manufaturas téxteis, juntamente co.m o. princi
pal pro.duto. agríco.la que a po.ss:bilita - o. algo.dão.. 

* 
Os templos religiosos. 

Em documento.s co.mpulsado.s pelo. histo.riado.r Jarbas Jaime, 
extra:do.s do.s arquivo.s de Sebastião. Po.mpeu de Pina, o. primeiro. 
templo. religio.so. teve início. co.m as primeiras o.itavas de o.uro. ex
traídas do. rio. das Almas. De acôrdo. co.m a tradição, Mano.el Rodri
gues de Tho.mar, ao. estabelecer-se na região. co.m seus co.mpanhei
ro.s e escravo.s, mandou rezar às margens do. rio. das Almas a pri
mei:-a missa, co.m o. produto. das primeiras batéias de o.uro.. Não 
há o. que prove co.m certeza. :É ainda tradição expressa po.r Alen
castre e depo.is po.r Americano. do. Brasil, de que o.S alicerces fo.ram 
lançado.s entre o.S ano.s de 1727 e 1731. Fo.i atr~buida a data de 
início. da co.nstrução., a 7 de o.utubro de 1727, dia de No.ssa Senho.
ra do. Ro.sário. (76). A primeira documentação. escrita da paró
quia teve início. em do.is de março. de 1732, co.m o. primeiro livro. 
de registro. de batismo.s, feito. pe~o. Capelão. Jo.sé Frias de Vas
co.ncelo.s (77). :É po.ssível que tenha havido. um co.nstruto.r diligen
te e bem entendido. em arquitetura. Não. há do.cumento.s que guar
dem o. seu no.me. A co.ordenação. geral deve ter sido. a participa
ção direta do. primeiro pároco.. 

O trabalho. do.s alicerces, certamente co.ngrego.u número. ele
vado. de escravo.s, pois o. lo.cal o.nde erige-se a matriz eram co.nstl-

(76). - JAIME (Jarbas), Esbôço ... , Op. Cit., pág. 70. 
(77). - Livro nQ 1. Pág. 1. Registro da Paróquia de Meia Ponte 

Op. 
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tuido de terreno alagad·ço. Foi necessário um serviço de drena
mento, com condutos subterrâneos que saiam do meio do corpo 
central do edifício (78). 

Volvendo à imagem do passado, podemos encontrar o mestre 
de obras, provàvelmente assalariado, dirigindo um conjunto de tra
ba'hadores escravos, cuja atividade inicial consistia em cavar fos
sos laterais no terreno e revestí-los com pedra nativa da região. b 
possível que os escravocratas do local se tenham congregado para 
fornecerem a mão-de-obra da construção. Vê-mo-la cavando, re
tirando a terra, carregando pedras, amontoando-as, empilhando, 
unindo-as com argamassa e firmando-as. Os corpos suados, a fi
sionomia passiva e o trabalho continuado, sol ap5s sol até o apron
tamento do alicerce. A tradição oral consta que um escravo morto 
no local teve seu corpo ama'gamado com a rocha comprimida, o 
que ajudou a firmar a base de pedra da construção. 

Pedreiros e carpinteiros livres, ao lado dos mancípios, con
duziram carretões com peças de madeira mu:to pesada para plan
tarem os suportes da construção. As paredes são de taipa e medem 
9 palmos de espessura. Duas tôrres se levantam de cada lado do 
corpo central do frontispício em forma de cha'é, compondo a 
fachada da construção. Numa das tôrres, um relógio. A porta cen
tral é de madeira grossa, com seus suportes laterais de pedras su
perpostas, cujas peças inteiriças medem sete palmos de altura. 
Quatro janelas que se abrem para o côro, compõem a face central 
do templo. As paredes laterais continuam o corpo do edifício e 
dão-lhe aspecto de um casarão colonial. O interior é simples, mas 
espaçoso. Uma escada estreita e sinuosa atinge o côro e o ú:timo 
andar da tôrre, onde ficam o mecanismo do relógio e o sino. 

Os andaimes, o barro amassado, as pedras amalgamadas e as 
paredes se levantando - eis o resultado de um trabalho ritmado, 
um conjunto dirigido pela autoridade severa e às vêzes cruel do 
mestre da construção. A fé, a obldiênc:a, os humores e suores, as 
revo" tas, - um dinamismo do esfôrço e sofrimento compõe a pe
dra inicial do povoamento que se plantou. Os altares são de ma
deira trabalhada em estilo barroco. Não há certeza se a escultura 
do madeiramento tenha sido feita por escravos. b certa sua par
ticipação subsidiária. No museu das Bandeiras em Goiás, há uma 
peça de madeira, finamente traba'hada por Joaquim de Angola, 
datada do comêço do século XIX. Por êste exemplar, podemos 
deduzir a possibilidade de participação efetiva do mancípio na cons
trução interna do templo. 

(78). - JAIME (Jarbas), Esbôço ... , Op. Cit., pág. 60S. 
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A matriz não conserva, integralmente, seu feitio inicial. Ar
ruinada nas primeiras décadas do século XIX, foi reformada por 
iniciativa do Comendador Joaquim Alves de Oliveira que, junto 
a outros cidadãos do lugar, financiou sua reconstrução. 

É ainda Jarbas Jaime que encontrou os documentos dos re
condicionadores da antiga construção. Em 1 de setembro de 1843 
iniciaram-se os reparos. Neste período, os trabalhadores livres ope
ravam ativamente ao lado do escravo. A pintura esteve a cargo de 
Inácio Pereira Leal, Antônio da Costa Nascimento, cujos auxi~iar 
foi o futuro Frei Herculano de Pina, que contava, na época, 14 
anos de idade (79). 

No arraial existiam mais 5 igrejas, segundo Silva e Souza e 
4 conforme Cunha Matos (80). 

Em 1742 os pretos construiram o seu próprio templo, com 
o nome de Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É 
onde foi criada a Irmandade de São Benedito, registrada e posta 
oficialmente em função em 1811, conforme estatuto existente em 
casa do Senhor Pompeu e Pina em Pirenópolis. 

Ainda resultado da iniciativa dos negros, a igreja de Nossa 
Senhora da Boa Morte da Lapa, localizada em oposição a igreja 
do Bonfim. Foi erigida em 1760, pela Irmandade de Nossa Senho
ra dos Pretos Livres. Sua construção é de adobe e erigida sôbre só
lidos alicerces .f 

A igreja de Nossa Senhora do Bonfim retém uma história que 
i'ustra opulência de alguns proprietários da época e o vigor da 
participação do africano. Foi construída entre 1750 e 1755. O 
Sargento-Mor Antônio José de Campos adquiriu em Salvador a 
imagem do Divino Crucificado, que está na parte central do altar, 
e ve:o transportado daquela cidade até Meia Ponte, por 260 escra
vos. O crucifixo foi colocado numa caixa de madeira com alças 
que se apoiavam nos ombros dos carregadores (81). 

Podemos, ainda, lançar a atenção para o calçamento do Mor
ro Grande, que, conforme a tradição, foi financiado pelo Sar
gento-Mor Antônio José de Campos Curado, senhor de dezenas 
de escravos, que levou os seus servos a cobrirem de pedra o local 
e erigirem sua propriedade nas proximidades. 

Nos quintais da rua paralela que se opõe ao largo da Ma
triz, existem as bases de muros de pedra, cuja fase inicial foi tra-

(79). - Idem, pág. 617. 
(80). - SAINT-HILAIRE, Viagem ... , Op. Cit., II Vol., pág. 51. 
(81). - Livro nQ 3 de Corumbá. 10-02-1827. 
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balhada pelo manclplO. Construções de taipas, cujas paredes me
dem 5 ou 6 palmos de espessura e datam do final do século XVIII, 
ainda se encontram no centro da cidade, como testemunhas silen
ciosas da fase obreira do servo, que ajudou a plantar os alicerces 
de nossa economia colonial. 

* 
o trabalho escravo no engenho São Joaquim 

A maior fazenda agro-pastoril de Pirenópolis, pertenceu ao 
Comendador Joaqu:m Alves de Oliveira. Teve início pelo comê
ço do ano de 1800. 

Com um só escravo, estabeleceu-se o marco de sua fortuna 
lavourista, dando origem à mais prospera propriedade rural de Meia 
Ponte (82). Não há documentos que descrevem o decorrer da cons
trução. Planejada com a preocupação de maior rendimento do tra
balho escravo e de maior facilidade de administração, o edifício 
não se aprimora pelo estilo apurado de linhas arquitetônicas mode
lares. Nem haveria tal possibi'idade na distante da província dos 
goiases. O corpo central da construção é a grande sala de jantar 
que se liga ao jardim, aos quartos de escravos domésticos, ao en
genho e às restantes dependências da casa, através de um longo 
corredor. Uma grande varanda protege a frente da construção, 
onde se vê o compartimento da moenda de cana, com grandes 
mourões de madeira, como suportes das paredes de argamassas, en
tremeando o madeiramento horizontal, atado com cipó, que tem 
resistido o tempo. Ao lado e pertencendo ao corpo da construção, 
a Capelinha - Altar, que se liga aos dormitórios e à varanda lar
ga, onde se possibilitavam, guardada a hierarquia, a todos assis
tirem as cerimônias religiosas: proprietários brancos nos dormitó
rios ou sala e os escravos na varanda. Saint-Hilaire cita o número 
de 100 escravos, por ocasião de sua passagem pela fazenda, em 
1819 (83). Compulsando o Inventário do próprio 1C0mendador, 
concluido em 1855, constatamos a existência de 118 mancípios, 
assim distribuidos, conforme a idade (84): 

1. - Escravos válidos (homens e mulheres entre 
16 e 58 anos) .......................... 84 

2. - Escravos entre 60 e 90 anos .............. 11 
3. - Escravos entre 6 meses e 15 anos. . . . . . . . . . . 23 

TOTAL ............................... 118 

(82). - JAIME (Jarbas), Cinco Vultos Meiapontenses. Publicação do 
Instituto Genealógico Brasileiro. 1943, pág. 61. 

(83). - SAINT-HILAIRE, Viagem ... , Op. Cit., Tomo 11, pág. 183. 
(84). - INVENTÁRIO. Cartório 1Q Ofício. Pacote 
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Ocupavam-se os traba'hadores, de acôrdo com o inventário, 
com o serviço da lavoura, tecelagem, fabricação do açúcar, pas
toreio. Ainda á Saint-Hilaire que enumera a existência de máqui
nas de descaroçar algodão. movida à água e em número de doze. 
Da mesma forma, movido pela fôrça d'água, o engenho de ralar 
mandioca, onde o trabalho de quatro escravos consistia em colo
car as raízes do tubérculo no ralo e apoiá-las para que a máqui
na as triturasse. 

A tecelagem se faz:a para o gasto da fazenda; rocas, fusos e 
teares, eram ac~onados pelos escravos. A exportação de algodão, 
med:ante o descaroçamento, se fazia sem outro beneficiamento maior. 

Ainda hoje, observam-se, nos currais, em vo:ta da residência 
grande, as cêrcas com base de pedras superpostas, ligadas com ar
gamassa, resistindo as intempéries de século e meio de existência. 

No trabalho da lavoura de cana, usava-se arado, um dos úni
cos existentes na Província, e a adubagem do terreno se fazia 
com o bagaço de cana (85). Era, talvez, a única propriedade da 
época onde eram usados os modernos processos agrícolas, intro
duzidos pelo próprio fazendeiro, diferençando-se, assim, a sua pro
priedade lavourista da tradicional derrubada de mata, queima e 
coivara. 

A senzala ficava longe da construção principal. Os escravos 
casados dormIam afastados dos solteiros e a preocupação era de 
casá-los na época própria e mantê-los o tempo todo atarefados 
sem esfalfá-los, a fim de que a disciplina fôsse constante. 

A exportação se fazia em grandes comitivas de cargueiros, on
de ao lado do comerciante responsável, viajavam os escravos, le
vando os produtos para Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, São 
Paulo. Ainda, dentro da Província, abastecia de açúcar, aguarden
te, café, fumo, toucinho, tecidos grosseiros, o comércio da Capital 
e dos arraiais mais próximos. 

* 
* * 

CONCLUSÃO FINAL. 

Dados numéricos. 

Números de escravos obtidos no século XVIII: 
Em 1742, nas minas de Meia Ponte, Crixás e Vila Boa: 8.081 

(86). 

(85). - JAIME (Jarbas), Esbôço ... , Op. Cit., pág. 65. 
(86). - PALACIN (Luís), Goiás, 1722-1822., Op. 
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Números de escravos obtidos no século XIX: 
Em 1804, de acôrdo com dados extraídos de Silva e Souza: 

19.285. 

Em 1808, dados obtidos em O Patriota: 20.027. 
Em 1819, em publicação fornecida por Pizarro: 27.000. 
Em 1824, em publicação de Cunha Mattos: 13.375 (87). 
Em 1872, em publicação de o Diário Official, devido ao Re

cenceamento: 10.652 (88). 

Não podemos apresentar estatística rigorosa. Muitos docu
mentos ainda deverão ser compulsados. Fornecemos os resultados 
que estiveram ao nosso alcance até agora. 

Baseando-nos em dados que se apresentam nas datas entre 1824 
e 1872, chegamos a conclusão de que a média de 50 a 55 escra
vos anualmente foram alforriados ou deixaram de existir, no der
rer de 48 anos. Aumentaram-se, posteriormente, as alforrias em 
tooa a Província. Ao chegar o período emancipador, havia a mé
dia de 4.549 mancípios. Observamos, então, que a defasagem foi 
se acelerando à medida em que foi chegando o momento da li
bertação, atingindo, a diferença, a média de 407 mancípios para 
cada ano. 

Considerações. 

Procuramos apresentar o retrato do que foi a participação do 
trabalhador na implantação na vida civilizada no Centro-Oeste. 
Não difere, em linhas gerais, do que foi o labor no restante do 
país. Ao lado do administrador, esteve em tooa as fases da eco
nomia goiana, resistindo, tenazmente, às adversidades sempre pre
sentes: dificuldades climáticas, distâncias, imposições da Corôa, 
injustiças do fisco, moléstias, insensibilidades dos poderes púb}i
cos. Por ocasião do processo emancipador, permaneceu o escravo, 
em sua maioria, onde já residia, transferindo-se para o trabalho 
livre suas fainas de lavrador, artesão e pequeno minerador. 

Os remanescentes livres encontram-se pontilhando a largue
za da região em todos os povoamentos. Atualmente seus descen
dentes integram a sociedade que parte para melhores condições 
econômicas, com auxílio de novas técnicas que já se inserem em 
nosso meio, adaptando-se ao processo civilizador que continua a in
sistir sua introdução nos descampados que nos permeiam. 

(87). _ SAINT-HILAIRE, Viagem ... , Op. Cit., Tomo n, págs. 294 e 
295. 

(88). - CORREIO 
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* 
* * 

INTERVENÇÕES. 

Do Prof. Niko Zuzek (FEl/São Bernardo e FFCL/Santos. São 
Pau'o) . 

Diz que pouco se sabe sôbre os goiases. Seria interessante 
saber de que modo os seus costumes e habilidades naturais foram 
explorados na escravidão. 

Pergunta: qual a contribuição especial da mão-de-obra afri
cana em Goiás, diferente da indígena? 

Indaga ainda: qual a diferença do tratamento em relação aos 
escravos africanos e indígenas? 

* 
Do Prof. Roberto Machado Carvalho (FFCL/Itú. São Paulo). 

Pergunta: todos os escravos nas minas de Goiás eram índios? 
Poderia esclarecer melhor a participação do negro? De que forma 
chegavam os negros a Goiás? O trabalho não faz referência ao 
processo comercial de produção de Goiás. Porque? 

* 
Do Prof. Alcindo José Chacon (FFCL/Lins e Tupã. São Paulo). 

Declara que tôda a mão-de-obra escrava, ociosa após a de
cadência da mineração foi absorvida pela atividade agro-pecuária 
de Goiás ou, em parte, foi canalizada para a Província fluminense, 
onde se iniciava a expansão da lavoura cafeeira. 

* 
Da Prota HUda Pivaro (Fundação Universidade de Maringá. Pa
raná) . 

Diz que se sabe que a pecuária de Goiás destinava-se ao con
sumo local e das Minas Gerais. 

Pergunta: 

1 ). - Essa atividade teria condições de suportar o pêso da 
mão-de-obra africana? 

2). - Em que bases foi organizado o trabalho servil africa
no ap6s 
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• 
• • 

RESPOSTAS DA PROFESSORA GILKA VASCONCELOS FER
REIRA DE SALLES. 

Ao Prof. Niko Zuzek. 
Respondendo, diz que: 

1 ). - As referências que alguns bandeirantes fizeram aos 
índios goiases, no decorrer do século XVII, foram escassas e per
tenceram, ao que tudo indica, ao domínio de lendas. Sua locali
zação se apresenta, segundo alguns dados obtidos em testamentos 
e relatos, à oeste da confluência do então rio Paraupava, o nosso 
atual rio Araguaia. 

O inventário de Martim Rodrigues, datado em 1612, cita uma 
negra da na guaiá ou guoaiá, tida como índia escravizada da 
entrada de Domingos Rodrigues; Pedro Teixeira, em expedição 
de 1637, traz em sua companhia os missionários Padre Cristoval 
e Acufia e André de Artieda, que citam em seus relatos a existên
cia dos índios goiasis, agrupados entre a confluência dos rios Pa
raupava e Iabeberí; em 1665, com a bandeira chefiada por Fran
cisco Lopes Buonavides, surge em inventário a expressão "sertão 
dos guaiás". :Bsses índios tornaram-se lendários. Não encontramos 
documentos que se referem mais freqüentemente sôbre tais primi
tivos, a não ser a tradição do Anhanguera lI, recolhida por Silva 
e Sousa. 

Ao tempo dos primeiros assentamentos da colonização em 
Vila Boa, já tais aborígenes haviam desaparecido, possivelmente 
exterminados ou afastados para regiões mais longínqüas. Manoel 
Rodrigues Ferreira em o Misterio do Ouro dos Mp.rtírios a êles 
se refere, esclarecendo terem sido de tês mais clara do que o co
mum das outras tribos da região. 

2). - O trabalho escravo em Goiás não diferiu daquele rea
lizado em outras regiões do Brasil. Alguns aspectos locais se pren
dem à faina da mineração, que se processava com as mesmas cara
cterísticas da de Minas Gerais, sendo, muitas vêzes, conforme rela
ta Eschwege, bastante elementar. O 
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Quanto ao trabalho escravo indígena, notamos sua atuação 
como "administrado", sendo sua situação oficial protegida por fôr
ça de lei, desde o comêço do século XVII. Embora muitas vêzcs 
escravizado, o seu trabalho foi notado, sobretudo, nos aldeamen
tos, cuja faina relatamos às páginas 611 de nosso trabalho. 

3). - Nas regiões onde a fiscalização oficial não penetra
va ou fazia "vistas grossas", o tratamento do indígena escraviza
do não diferia do recebido pe~o africano. Conforme já nos refe
rimos, os indígenas foram protegidos, desde o início de nossa co
lonização, pelas missões religiosas, e mais tarde concentrados em 
aldeias do govêrno. Nem sempre os aldeamentos primavam pelo 
tratamento cristão, razão de as tribos ali aglomeradas, terem se 
dispersado, reingressando nas florestas. 

* 
Ao Prof. Roberto Machado de Carvalho. 

Responde que: 

1). - Pode-se afirmar que a maiOrIa dos trabalhadores das 
minas era constituída de africanos. Desde as primeiras entradas 
dos sertanistas, já o negro fazia parte das comitivas., confundindo 
a sua faina com a do indígena na mesma situação. 

2). - Os negros chegaram, a princípio, com as bandeiras, 
alguns sertanistas de posse de seus próprios escravos. Em algumas 
ocasiões, o próprio govêrno paulista introduziu, a títu'o de amemo, 
à Bandeira, certo número de escravos. Os mancípios vinham ao 
território goiano através dos comboios, recambiados da Bahia, Pa
rá, do litoral paulista e fluminense. O primeiro carregamento ne
greiro data de 7 de setembro de 1752. 

3). - A questão é interessante e a Autora poderia ter-se de
tido mais no processo comercial da produção durante os séculos 
XVIII e XIX, pois relaciona-se diretamente ao tema do trabalho. 

Inicialmente, da descoberta até o fim do século XVIII, tôda 
produção de Goiás referia-se ao ouro. Os carregamentos iam à 
Capitania de São Paulo e mais tarde ao Rio de Janeiro. A pro
dução agríco :a, escassa e irrelevante, a não ser entre 1860 e 1870, 
assim como a pecuária, era levada em comitivas de muares ao Rio 
de Janeiro ou ao Pará, via Tocantins-Araguaia, sendo que, no úl
timo caso, através de embarcações. O 
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• 
Ao ProL Alcindo José Chacon. 

Diz que não se pode figurar de modo categórico a escassês do 
ouro e a presença de um senhorio com numerosos escravos ociosos 
a serem recambiados para outras regiões de maior produção agrí
cola, como a zona cafeeira fluminense. A decadência aurífera se 
processa lentamente, havendo sempre a tentativa de um encôntro 
com novas e- ricas minas. A evidência do fracasso desanimou os 
proprietários, e os negros minguaram-se pela morte e a fuga. Os 
remanescentes permaneceram nos locais, com parquíssima faisca
ção e andrajosa cond:ção de sobrevivência. É possível que pe
queno número tenha se desviado para outras províncias, mesmo 
a fluminense. O seu número deve ter sido de irrelevante signifi
cado. 

* 
À prof.a Hi/da Pivaro. 

Em resposta diz que: 

1). - A atividade da pecuária se fêz concomitantemente com 
a agrícola. Quando escasseou-se o ouro, já o escravo também havia 
se reduzido. A mortandade e a impossibi:idade de novas aquisi
ções foi reduzindo-o. Não houve em Goiás, "pêso de mão-de
-obra". O africano foi naturalmente conduzido ao pastoreio, que 
constituiu elemento de democratização e integração, num convívio 
mais aproximado com os brancos. Nos confins da vida rural goia
nia, a palavra sociedade não se aplica bem à realidade. Podemos nos 
referir a grupos remanescentes nos espaços que se distanciavam, e 
das levas de imigrantes que foram se aproximando aos poucos, no 
decorrer do século XIX. 

2). - A questão encontra-se respondida às páginas 620, 





PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LIVRE E ES
CRAVA NUMA CODIFICAÇÃO SÓCIO-PROFIS

SIONAL DO RIO DE JANEIRO (1850-1870): 
ALGUNS ASPECTOS (*). 

BARBARA LEVY 
do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Uni

versidade Federal Fluminense (RI). 

1. - Introdução. 

~ste trabalho preliminar é uma tentativa de estabelecer a par
ticipação da população, quer livre quer escrava, numa codüicação 
sócio-profissional, distribuindo a população da cidade do Rio de Ja
neiro nas diferentes atividades econômicas. f: pois, um levantamen
to de história demográfica voltado no sentido de fornecer a 

"combinação entre a profissão e o nível social" (1). 

Constituiu uma primeira aproximação vincu'ada a uma pes
quisa sôbre demografia e estruturas sócio-profissionais do Rio de 
Janeiro entre 1808 e 1889 (2). O destacamento do período rela
tivo a 1850-1870 obedeceu a dois critérios fundamentais. O pri
meiro de ordem metodológica, pois englobando a pesquisa uma 
fase de transição, essas duas aparecem como essenciais na cara
cterização do processo de produção artesanal e manufatureiro co
mo dominantes ao mesmo tempo que adquirem maior expressão 
as organizações empresariais de caráter industrial. O segundo cri
tério se vincula estritamente às fontes de pesquisas, pois é a par
tir de 1850 que os "corpos" documentais se tornam mais abundan-

(*). - Comunicação apresentada na 211 sessão de estudos, Equipe D, no 
dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1). - Albert Soboul, Description e Mesure en histoire sociale, 1967. 
PUF. 

(2). - A pesquisa geral visa inventariar as fontes demográficas, que 
servirão de base a um estudo das estruturas sociais urbanas e a uma classifica
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tes, facultando a comparação entre os dados fornecidos e preen
chendo lacunas eventuais com informações de igual importância. 

O tratamento das fontes demográficas seguiu, em largas li
nhas e com as adaptações indispensáveis ao caso brasileiro - adapta
ções no que concerne à problemática e às técnicas de pesquisa -
as direções sugeridas pe~o professor Ernest Labrouse (3). 

Cumpre assinalar que nossa pesquisa está em curso e os da
dos quantitativos aqui apresentados são fragmentários e parciais, 
podendo ser objeto de revisões e modificações futuras. Qualquer 
tentativa de síntese seria, com efeito, prematura. 

* 
2. - FONTES UTILIZADAS NO PRESENTE TRABALHO. 

2.1. - Fontes Impressas. 

2. 1 . 1. - Relatórios dos Ministérios apresentados às Assembléias 
Legislativas (1850-1870). 

2.1.1. - Relatórios do Ministério do Império. 

Precedidos pela fala do Ministro êsses relatórios se fazem 
acompanhar de anexos, referentes ao balanço das atividades das 
diferentes juntas subordinadas ao dito Ministério. Destas a mais 
importante para todo o período é a Junta Central de Higiene PÚ
blica. Segue êsse relatório uma ordem quase constante, analisan
do a situação da Saúde Púb'ica da Côrte, a relação das principais 
moléstias ordinárias e epidêmicas e é sempre ultimado por um 
Quadro da Estatística Mortuária do Município Neutro. A partir 
de 1870, .último ano por nós abordado nesta comunicação, sur
ge um Anexo referente à Estatística que sem dúvida serviu para 
estimular a criação e regulamentação da Diretoria Geral de Es
tatística, através do Decreto nQ 4.676 de 14 de janeiro de 1871. 
E'.sse anexo traz uma "Memória" intitulada: "Investigações sôbre 
os recenseamentos da população geral do Império e de cada pro
víncia de per si, tentadas desde os tempos coloniais até hoje" 
realizada por Joaquim Norberto de Souza e Silva, que é fora de 
dúvida uma resenha preciosa. 

2.1 . 1. - Relatórios do Ministério da Justiça. 

As falas do Ministro da Justiça não são sempre acompanha
das por anexos, publicados na maioria das vêzes separadamente. 
Duas coleções que nem sempre se completam em relação aos ane-

(3). - Ernest Labrousse, Voies nouvel/es vers une histoire de la bour
geoise occidentale aux XVIlle et XIXe siecles (1700-1850). X Congresso Inter
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xos existem nos acêrvos do Arquivo Nacional e da Biblioteca Na
cional. Para nós os anexos mais importantes são os referentes 
aos relatórios do Chefe de Polícia da Côrte, que acumulava, en
tão, as funções de prefeito da capital do Império. ObrIgado que 
era a reco~her os roes paroquiais contendo o número de almas c 
dos fogos (4) apresentava essas listas em feição estatística. Em 
1857, o Chefe de Polícia, Dr. Antônio Thomaz de Godoy, diri
giu um inquérito populacional bastante questionável, mas impor
tante enquanto têrmo de comparação com dados recolhidos de 
outras fontes. 

2.1.3. - Fontes Estatísticas Oficiais. 

2.1.3. - Aspectos Estatísticos do Dsitrito Federal, DGEDF -1950. 

2.1.3.2. - Anuário Estatístico do Brasil (1908-1912). 

2.1.3.3. - Recenseamento do Rio de Janeiro - 1906. 

Destas fontes foram retirados dados demográficos relativos aos 
anos de 1849, 1856, 1870, 1872. A pobreza dos recenseamentos 
oficiais torna impossível sua utilização exclusiva numa pesquisa de 
demografia histocica. 

2.1.4. - Almanak Laemmert. 

Os Almanaques se constituem numa fonte sup'ementar impor
tante desde que tratados com a devida cautela. Revestidos de cola
boração oficial fornecem todo o quadro do funcionalismo público 
e seções separadas dedicadas às profissões, comércio e indústria 
no perímetro urbano e nas freguesias suburbanas. 

O Almanak Laemmert começou a ser publicado em 1844 e 
a Coleção da Biblioteca Nacional possui todos os exemplares até 
1891. 

O levantamento exaustivo dêste almanaque (5) nos forneceu 
dados sôbre: 

(4). - "O fogo é composto pela famma do chefe do fogo (pais e filhos), 
podendo haver outros dependentes e escravos ... Mas pode haver um "fogo" 
sem chefe de família; trata-se dos fogos dos celibatários ...• de casas habitadas 
unicamente por escravos ... , colégios ou regimentos ... " Maria Luiza Marcílio, 
Tendances et Structures des Mel/ages dans la capitainerie de São Paulo (1765-
-1828). CNRS. Paris, 1971. 

(5). - Nesta tarefa de catalogação e enumeração dos dados contidos no 
Almanak Laemmert para torná-los capazes de receber tratamento estatístico foi 
de grande importância o trabalho de Ângelo Prado Peçanha, Maria Cristina 
MeteIlo da Silva Paz, 
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- número de comerciantes nacionais e estrangeiros 
- profissões, comércio e indústria catalogadas no Rio de Ja-

neiro (1850-1870) 
- papel das profissões ditas liberais como parâmetro de ur

banização 
- a indústria como fator de retenção da população operária, 

evitando o esvasiamento das áreas suburbanas em função do de
clínio da produção para subsistência 

ê- tendência a fragmentação das grandes fazendas de expor
tação em lavouras 

Esta fonte utilizada sem o amparo do levantamento dos do
cumentos do Tribunal do Comércio e Indústria da Côrte, como 
administrativos, vinculado ao Ministério da Justiça a partir de 1851 
tem importância apenas relativa, pois seus dados só poderão pos
teriormente ser postos a prova. 

2.2. - Fontes Manuscritas. 

2.2.1. Livros paroquiais de registro de batismo, casamento e 
óbito de homens livres e escravos (1850-1870). 

A única paróquia que possui registros seriamente completos 
é a do Sacramento. As demais apresentam pequenas lacunas. O 
estado de tais livros é ruim e se encontram na maioria ainda nas 
paróquias não tendo sido reco~hidos pela Cúria Metropolitana ou 
pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Guanabara que 
tantas vêzes já se empenhou em resguardá-los. Apenas a paró
quia de Irajá restaurou os seus livros e parte dos da Paróquia de 
Santa Rita foram recopiados. 

Os livros paroquiais oferecem dados da maior importância pa
ra a demografia histórica mas não podem servir a uma codificação 
sócio profissional em função da pobreza dos dados exigidos pelos 
párocos na rotina do registro. 

As fichas organizadas para o recolhimento dos dados obede
ceram a orientação do Professor Louis Henry adaptadas, natural
mente, à existência de escravos e a importância em estabelecer 
quais eram seus proprietários (6). 

* 
3. - OS 
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3 . 1. - O recenseamento de 1849. 

O alistamento dos habitantes do Município da Côrte de 1849 
foi dirigido por Roberto Jorge Haddock Lôbo, a pedido do Mi
nistro da Justiça e Negócios do Estado Euzébio Mattoso Câmara. 
Por êsse arrolamento resu:tou que a população estaria assim dis
tribuida: 

8 Freguezias da cidade .......... 205 .906 
8 Freguezias rurais .............. 60 . 560 

Total da população ............ 266.466. 

Quanto a distribuição da população em relação à sua con
dição de livre ou escrava, veremos: 

Cidade 
Livres e libertos de um e outro sexo 
Escravos de um e outro sexo ......... . 
Excedentes a favor da população livre 

Rural 

127.051 
78.855 
48.196. 

Livres e libertos de um e outro sexo 28.813 
Escravos de um e outro sexo .......... 31.747 
Excedente a favor da população escrava 2.934. 

Quanto a nacionalidade concluiremos: 

homens mulheres total 

Livres e libertos nacionais 53.286 56.205 109.491 
Escravos nascidos no país .... 22.462 22.140 44.602 

75.748 78.345 154.093. 

Excedente a favor das mulheres: 2.597 

homens mulheres total 

Livres e libertos estrangeiros .. 34.088 12.285 46.373 
Escravos estrangeiros ........ 43 . 129 22 . 871 66 . 000 
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3 . 2. - O recenseamento de 1870. 

Mandado executar pelo Ministro do Império Paulino José So
ares de Souza ficaram responsáveis por êsse arrolamento Jerônimo 
Martiniano Figueira de Mello, Francisco de Faria Lemos, Izidro 
Borges Monteiro, Domingos de Andrade Figueira e José Vicente 
Jorge. Muito mais rico em dados que o anterior, procuraremos dê
les extrair apenas os dados que possibilitem comparações. Assim 
teremos distribuição regional da população: 

11 Freguesias da cidade .......... 192.002 
8 Freguesias rurais .............. 43.379 

Total da população 235.381. 

A população livre e escrava se dividia da seguinte forma: 

Cidade 
Livres e libertos de um e outro sexo 154.649 
Escravos de um e outro sexo ........ 36.353 

Excedente a favor da população livre 118.296. 

Rural 
Livres e libertos de um e outro sexo 30.640 
Escravos de um e outro sexo .......... 13 .739 

Excedente a favor da população livre .. 16.901. 

Quanto a nacionalidade: 

homens mulheres total 

Livres e libertos nacionais 59.363 61.009 120.372 



645 -

3 . 3. - Comparação entre os dados fornecidos. 

A primeira vista causa logo surprêsa o fato da população em 
1849 ser maior que a registrada em 1870. Dado da maior im
portância pois que, como é sabido, a grande expansão do café no 
Vale do Paraíba constituiu o Rio de Janeiro como seu eixo escoa
douro. 

Abrem-se pois as discussões e críticas em relação aos crité
rios dêsses recenseamentos. 

O recenseamento dirigido por Haddock Lôbo apresenta a po
pulação duplicada em relação ao recenseamento de 1838, que de
terminava o número de habitantes da Côrte em 137.078, isto em 
apenas onze anos. No seu relatório explica a defazagem da se
guinte maneira: 

1838 
1849 

Comparada ainda com a que se achou em 1938, temos: 

137.078 
266.466 

Crescimento em 11 anos.............. 129.388 
Crescimento em cada ano ............ 11.762,5. 

"Parece-nos que semelhante crescimento peca por demasia
do, donde com razão se pode concluir que aquêle recenseamento 
de 1838 está muito abaixo do que deveria ser". 

Ora, mesmo admitindo que o censo de 1838 ficasse aquém 
da verdade e que a população se elevasse a 150.000, em 1849, 
isto é, onze anos depois, com o aumento progressivo de 1,8%, 
máximo que é possível conceder, não podia ser maior que 182.522, 
e consequentemente ainda dêsse modo bastante aquém da cifra al
cançada. 

Os dados para uma crítica mais profunda dos meios utilizados 
no recenseamento de 1849 nos são fornecidos melo próprio chefe 
do recenseamento: 

"Pelo que respeita as oito freguezias de fora da cidade, não 
poderíamos empregar a mesma fiscalização pois que não estão 
elas sujeitas ao impôsto da décima urbana. Todavia servimo-nos 
para êsse fim de outros dados de informaçães: de particulares e 
do conhecimento próprio que temos de quase tôdas elas". E 
adiante: "Demos demais em todos os quarteirões da cidade 5% 
sôbre a apuração obtida". 
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Utilizando-nos de outros dados de comparação veremos que 
pela Estatística Mortuária da População da Côrte no ano dêste re
censeamento subiu a 6. 651 óbitos. tComo teremos oportunidade 
de mostrar mais adiante a proporção mais favorável de mortes é 
de 1 para cada 23,86 entre os livres e 1 por 15,88 entre os es
cravos. Respeitando esta base, a população em 1849 chegaria a 
186.228 habitantes. 

Em relação ao recenseamento de 1870, existe, para dar daí 
suporte às suas conclusões, o primeiro censo nacional realizado em 
tôdo o país em bases estatísticas sérias, o de 1872. Na verdade 
não se nota, na comparação dos dados., nenhuma discrepância sé
ria, uma vez que êste último pode ser assim resumido: 

Freguesias Urbanas ........... . 
Freguesias Rurais ............. . 

População Terrestre 
População Marítima 

Total 

222.313 
44.512 

266.831 
8.141 

274.972. 

Na introdução do recenseamento realizado em 1Q de setem
bro de 1920, Oliveira Viana afirma: 

"O censo de 1870 foi considerado mais perfeito dentre todos 
os que se realizaram, na Côrte, ou capital do Brasil, na vigência 
do passado regimem" (6a.). 

Fica pois o balizamento prejudicado pela discussão do re
censeamento de 1849. Torna-se então imprescendível tratar-nos 
com outras fontes, recorrendo sempre ao censo de 1870 como úni
co ponto de referência. Ficam, entretanto, como idéia, as pro
porções relativas à população, distribuída quanto à condição, nacio
nalidade e sexo na cidade e freguesias rurais. 

* 
MOVIMENTO DA POPULAÇÃO. 

O estudo do movimento da população desde 1850 até 1869 
representa um espaço suficiente para que seja cabalmente conhe
cido em tôdas suas relações. No intuito de fazer observações mais 
gerais e comp'etas, tiramos de cada um dos quatro quimquênios os 
têrmos médios respectivos. 

(6a.). - Página 
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4.1. - Nascimentos 

4.1.1. - Têrmos médios quinquenais dos batizados: 

Anos Urbana Rural Total 
1850 - 1854 4.560 1.598 6.158 
1855 - 1859 4.739 1.239 5.978 
1860 - 1864 4.654 1.474 6.128 
1865 - 1869 4.847 1.408 6.255 (7). 

Tomando a população de 1870 como base, temos para o úl
timo quinquênio 1 batizado para 37,63 habitantes e uma propor
ção maior para a cidade que para a freguesia rurais. 

4.1.2. - Batizados quanto aos sexos. 

Excesso-
Anos Homens Mulheres Homens Total 

1850 - 1854 3.277 2.881 396 6.158 
1855 - 1859 3.083 2.895 188 5.978 
1860 - 1864 3.100 3.020 72 6.128 
1865 - 1869 3.181 3.074 107 6.255. 

Podemos então verificar: 

- em todos os quinquênios, com exceção do de 1855-1859, 
os batizados foram sempre superando os níveis anteriores. 

- que os batizados do sexo masculino foram sempre mais 
numerosos que os do feminino. 

- que somados todos os batizados nos 20 anos, os menin03 
superam as meninas em 6,41 % . 

4. 1 .3. - Batizados quanto à condição. 

Anos Livres Escravos Total % 

1850 - 1854 3.708 2.450 6.158 39,78 
1855 - 1859 4.060 1.918 5.978 32,08 
1860 - 1864 4.515 1.613 6.128 26,32 
1865 - 1869 4.985 1.270 6.255 20,30 
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Segue-se portanto que: 

- constando no recenseamento de 1870 a população livre 
em 185.289, há para o último quinqênio 1 batizado para cada 
37,16 pessoas livres. 

- do mesmo modo temos numa população de 50. 092 escra
vos, 1 batizado para cada 39,44 escravos. 

donde, os escravos são menos fecundos que os homens li-
vres. 

4. 1 .4. - Conclusão quanto aos nascimentos. 

Não havendo registro civil ficamos limitados aos registros pa
réquiais de batismo que apresentam muitas deficiências: 

- muitas crianças morriam antes de serem levadas à pia 
batismal. 

- êsses assentamentos não inc'uem, como é natural, aquê
les que não pertenciam a relig:ão católica. 

Não havendo meios de contornar as duas últimas objeções 
!larece-nos que, através da análise da mortalidade infantil, feita 
pelo presidente da Junta de Higiene Pública, poder-se-á obter uma 
aproximação maior entre o número de batizados e os nascimentos. 

Como, até o presente momento, os dados comparativos com 
a população total que manejamos são os de 1870, limitar-nos-emos 
a apresentar os dados para o último quinquênio em questão: 

Crianças nascidas mortas, falecidas ao nascer, de dias e meses; 

1864 538 
1865 484 
1866 334 
1867 539 
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• 
5. - OBITOS. 

5 . 1. - T êrmos médios quinquenais dos 6bitos. 

Consideremos que a inclusão das mortes por epidemias no pre
sente estudo seria prematura, pois que nossos estudos sôbre as 
declarações da "causa-mortis" nas certidões de óbitos ainda não 
estão completos, trataremos apenas da mortalidade ordinária. 

Anos 

1850 - 1854 
1855 - 1859 
1860 - 1864 
1865 - 1869 

Urbana 

6.396 
7.282 
7.586 
7.613 

Rural 

1.279 
1.116 
1.118 
1.123 

Total 

7.675 
8.398 
8.704 

8.736 

Confirmando êsses dados, no relatório de 1870, o Presidente 
da Junta de Higiene Pública declara: "a mortalidade ordinária da 
Cidade do Rio de Janeiro tem flutuado entre 8.200 a 8. 600, pou
co mais ou menos: e que indica que o aumento progressivo da 
população não tem feito aumentar a mortalidade em proporção 
equivalente" . 

Pode-se, pois, concluir que a proporção no quinquênio de 
1865 a 1869 se situa em 1 óbito para cada 22,73 habitantes. 

5.2. - Obitos quanto a condição, incluida a mortalidade: 

Freg. Urbana Freg. Rurais 

Anos Livres Escravos Livres Escravos Total 

1850 - 1854 5.109 2.177 626 663 8.585 

1855 - 1859 6.392 2.927 621 545 10.485 

1860 - 1864 6.492 2.571 580 580 10.223 

1865 - 1869 6.487 2.282 707 448 9.924 

E.sses dados nos possibilitam determinar a proporção entre a 
mortalidade de livres e escravos. Assim, comparando o têrmo mé
dio do último quinquênio com o número de homens livres recen
seados em 1870, 
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5.3. - Comparação entre os batizados e óbitos: 

Óbitos Excesso de 

Anos Batizados Ordinários óbitos ordinários 

1850 - 1854 6.158 7.675 1.517 
1855 - 1859 5.978 8.398 2.420 
1860 - 1864 6.128 8.704 2.576 
1865 - 1869 6.255 8.736 2.481 

tChama logo a atenção o fato de haver uma desproporção en
tre o número de batizados e de óbitos, excedendo êsses últimos 
em relação aos primeiros. 

É preciso buscar a origem dêste fenômeno pois que o desen
volvimento da produção cafeeira na província do Rio de Janeiro, 
no leste paulista e na região fronteiriça de Minas Gerais repercu
tiu sôbre a cidade, cujo pôrto escoava tooa essa produção. O au
mento de sua população numa média de 1,8% ao ano, conforme 
prova a comparação entre o recenseamento de 1870 e 1872, é 
fàcilmente exp~icável pelo grande surto comercial e financeiro, li
gado ao entrepôsto, à comercialização e ao financiamento do café. 

Deixando de lado a mortalidade epidêmica, que pode ser con
siderada fenômeno episódico e assim mesmo o excesso de óbitos 
se verificou. Sem a pretenção de esgotarmos o assunto, encadeare
mos algumas conclusões que atenuam essa desproporção evidente. 

O número de óbitos é inquestionável, na medida em que, nos 
anos em questão, os enterros já eram realizados em cemitérios e 
obrigatàriamente registrados; o mesmo não se pode dizer em rela
ção aos batizados pois que, como já indicamos, seu número não 
pode ser identificado com o de nascimentos. 

O fluxo imigratório é outra variável importante. Os relató
rios do chefe de Polícia Francisco de Faria Lemos ao Ministro da 
Justiça nos anos de 1865 a 1870 trazem a relação entre a entra
da e saída de estrangeiros. Agregamos a êsses dados, aquêles ex
traídos do Quadro da Estatística Mortuária do Município da Côrte, 
quanto a mortalidade de estrangeiros e obtivemos o seguinte qua
dro: 

Anos Entradas Saídas Permanência óbitos 
1865 6.377 5.161 1.216 4.402 
1866 12.333 7.865 4.468 3.847 
1867 9.909 4.292 5.617 3.017 
1868 8.860 4.202 4.653 3.996 
1869 11.234 5.766 5.468 2.771 

Total 48.703 
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Daí concluimos que a média de permanência de estrangeiros 
era de 4.284 e a de óbitos 3.646. A contribuição dos imigrantes 
no crescimento da produção se limitava a diminuir o excesso da 
mortalidade em apenas 638 sôbre a natalidade. Atenuava o des
nível, mas não explicava o aumento da população. 

O quadro mostra também um índice de mortalidade estran
geira extraordinàriamente grande pôsto que morre 1 para cada 19! 
Numa população de 78.676 imigrantes a explicação simples de 
dificuldade de aclimatação não satisfaz. Mais próximos da morta
lidade escrava (± 1/15) do que da população nacional livre 
(::.L: 1/23), formulamos a hipótese de que as condições de traba
lho em que viviam estavam, na mesma proporção, também mais 
próxima dos prime1ros. 

5 .4. - Média da vida humana no Rio de Janeiro. 

Admitindo-se que se possa conhecer a média de vida de uma 
população dividindo-se o total dela pela média da soma de nasci
mentos e ób:tos, teremos no quinquênio 1865/69, único período 
em que se pode fazer essa comparação, em virtude do recensea
mento de 1870, um ciclo vital médio de 30 anos, englobados bra
sileiros e estrangeiros, livres ou escravos. 

6. - CASAMENTOS. 

As paróquias possuem um só livro, onde são registrados os 
casamentos de livres e escravos. Os têrmos médios quinquenais nos 
20 anos estudados são: 

Casamentos 

Anos Livres Escravos Total 

1850 - 1854 651 36 687 
1855 - 1859 798 15 813 
1860 - 1864 1.021 9 1.030 
1865 - 1869 1.049 8 1.057 
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princípios entravam em contradição com a estrutura de explora
ção de classe. 

A estrutura familiar da população ,livre só pode ser estudada 
pelos registros paroquiais de batismos que acusam uma taxa de 
10% de crianças ilegítimas. Se classificamos os filhos legítimos de 
escravos como 0,0% em função de seu número insignificante e 
subtraírmos do número total de batismos, as crianças escravas e 
os 10% de ilegítimos livres, poderemos concluir que cada família 
constituida através do casamento, corresponderia 4,67 filhos. Rea
lizando a operação no sentido inverso vemos que existia 1 criança 
ilegítima para cada 3,88 reconhecidas. 

* 
7. - CODIFICAÇÃO SOeIO-PROFISSIONAL. 

Caracterziar o movimento da população livre e escrava não 
satisfaz se não houver a preocupação de classificar essa população 
em suas atividades profissionais. :Bsse é o conteúdo social da de
mografia histórica sem o qual os números nada indicam, 

7. 1. - A codificação profissional no recenseamento de 1870. 

O primeiro censo que teve a preocupação de fazer um levan
tamento da distribuição da população por profissões na cidade do 
Rio de Janeiro foi o de 1870. A classificação adotada não foi de
finida previamente e as atividades sócio-profissionais aparecem em 
categorias emaranhadas que dificilmente se pode fazer uso desta 
fonte a não ser como ponto de referência. 

Inicialmente 34,3 % da população não foi ao menos catego
rizada, aparecendo sob o título geral de pessoas "sem profissão co
nhecida" daí, apenas os 2/3 restantes receberam qualificação. 

O "serviço doméstico" abrangem mulheres e crianças assim 
como uma quantidade muito grande de escravos (52,7%) e sua 
cifra se elevou a 22,6% da população. 

Foram então codificadas apenas 43,1% da população e mes
mo essa é interpretada: "proprietários" podem ser "profissionais 
literários", "funiconários públicos" ou "militares" donde, o número 
de proprietários é irreal, o que equivale a dizer que é irreal o de 
qualquer dessas profissões até que outra fonte prove o contrário. 
Exemplos como êsse podem se fazer numa série de outras com
binações como pessoas que vivem de suas "agências" e "comercian
tes". 
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Algumas dessas deficiências podem ser superadas pelo Alma
nak Laemmert ou pelos relatórios do Chefe de Polícia ao Ministro 
da Justiça mas, ainda assim, como assinalamos de início, são da
dos apenas preeliminares, débeis se não confirmados por fontes 
que deem margem a comparações. 

7.2. - Alguns Aspectos da codificação s6cio-profissional no pe
rímetro urbano da cidade do Rio de Janeiro (1850-1870). 

7 . 2 . 1. - O artesanato e a manufatura. 

Definimos o artesanato como um processo produtivo no qual 
() trabalhador direto possui o contrôle absoluto do processo de pro
dução, controlando portanto todos seus meios de trabalho. Da 
mesma forma, categorisamos o processo produtivo manufatureiro 
como uma forma de transição ao processo de produção industrial 
avançado, em que o produtor direto controla seus instrumentos de 
trabalho, o que determina que de sua habilidade dependerá; mas, 
por outro lado, não possui o contrôle do funcionamento dos meios 
de produção em seu conjunto, pois existe uma divisão técnica de 
trabalho na manufatura. Essa orientação a partir das relações 
técnicas de produção nos permitiu ensaiar a categorização sócio
profiss:onal. 

O artesanato e a manufatura envolviam 40% da população 
ativa livre. A metade da mão-de-obra escrava maior de 14 anos 
era especializada em artes ou ofícios. Eram as paróquias urbanas 
mais populosas que se dedicavam a essas atividades, especialmen
te. A paróquias do Sacramento, São José, Santana, Santa Rita, 
Santo Antônio e Espírito Santo concentravam sua população numa 
média de 9,4 habitantes por casa e serão exatamente nelas que se 
acumularão as atividades artesanais e manufatureiras. 

O Almanak Laemmert apresenta 60 
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Reduzidas em número, mais utilizando-se de mais de 40 operá
rios e nenhum escravo, temos as fábricas de cerveja, calçados, con
servas de alimentos, máquinas a vapor e vinagre. 

7.2.2. - O comércio. 

o comercIo no Rio de Janeiro era hipertrofiado. Canalizando 
as exportações de café, não atendia, pela débil estrutura do ar
tesanato e da manufatura, as solicitações do mercado interno. As 
importações maciças, por sua vez, impediam que a acumulação re
sultasse em investimentos industriais. Assim, as atividades na es
fera da circulação, intermediárias entre as importações e exporta
ções envolviam grande número de comerciantes e empregavam 
grande parte da população ativa. 

A maior concentração comercial se dava na Pa~óquia da Can
delária, onde a proximidade do pôrto explicava a atração para essa 
região das firmas mais fortes de exportação e importação, assim 
como os bancos. Numa população de 9.239 habitantes havia 4.512 
proprietários de lojas comerciais. Dessas 2/3 pertenciam a estran
geiros que são também majoritários em comparação aos brasileiros 
em têrmos populacionais: 3.971 brasileiros e 5.568 estrangeiros. 
Os escravos não representam nem 20% da população g'obal. Se
guem-se por ordem de importância comercial a paróquia do Sacra
mento, São José, Santana e Santa Rita, que reunidas possuem 11.662 
comerciantes. 

Cobrindo 80% das atividades mercantis temos o comérico de 
gêneros alimentícios, vestuários e ferragens. 

7.2.3. - Clero, Militares, Funcionários Públicos e Profissionais 
Liberais. 

Espalhados pelas freguesias já citadas e especialmente nas 
de cunho mais propriamente residencial como Lagoa, Glória e 
São tCristovão, essas atividades apresentam um número bastante 
próximo no censo de 1870 e no Almanak Laemmert, donde rea
lizamos o seguinte quadro: 

% da população % da população 

Profissões livre global 

Clero 0,2 0,2 
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o clero é representado por um número bastante reduzido o 
que corresponde a um momento crítico de enfraquecimento do 
poder clerical. Nos vinte anos em questão a taxa de vocações sa
cerdotais em 0,8% ao ano. 

Para analisar a taxa realmente muito alta de militares é pre
ciso lembrar a guerra do Paraguai, cuja desmobilização só se fez 
multo lentamente. 

50% das profissões ditas liberais são preenchidas por médicos
cirurgiões (692), advogados (293), professores particulares (250). 
Em números menores aparecem engenheiros civis e mecânicos, far
macêuticos, dentistas, contadores, parteiras, etc. 

7.4. - Alguns aspectos da codificação sócio-profissional nas fre
guesias rurais. 

Apesar de exercerem atividades diferentes que impedem uma 
análise em bloco, as freguesias rurais vivem no decorrer do século 
XIX problemas mais ou menos idênticos: grandes propriedades de
cadentes, lavouras de subsistência incapazes de satisfazer o merca
do urbano, sofrem processo de urbanização gradativo que possui 
dois indicadores de maior significado: o cresciinento do número 
de proprietários, determinando o fracionamento da terra e o au
mento do número de profissionais liberais. 

7 . 4 . 1. - Campo Grande e Guaratiba. 

Campo Grande era uma região de antigas fazendas de açúcar 
e café. Entre 1860/70 possuia 40 fazendas de café, 10 de aguar
dente e 7 de açúcar que, ao lado de pequenas propriedades de 
substência empregavam 3.521 homens livres e 2.040 
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sempre crescente do Rio de Janeiro, reorientaram suas atividades 
no sentido da lavoura de subsistência. 

Em Jacarepaguá 154 proprietários fornecem produtos horti
granjeiros a cidade, empregando 800 lavradores livres e 1.224 es
cravos. 

Em Santa Cruz, a mão-de-obra era predominantemente livre 
na produção de 1.056 para 564 escravos. 

7.4.3. - lnhaúma. 

Com 4 fábricas de louças, 3 de telhas, 2 de cola e 1 de aguar
dente, além de 4 trapiches, armazéns de café, fazendas e molhados, 
Inhaúma é mais suburbana que propriamente rural. Suas ativida
des repousam na mão-de-obra livre assalariada, donde de seus 
7. 190 habitantes, apenas 1. 100 são escravos (8). 

* 
8. CONCLUSÃO. 

Acreditamos que o prosseguimento de nossa pesquisa, sobre
tudo o levantamento e a utilização dos dados contidos nos Arqui
vos do Tribunal do Comércio e Indústria, como administrativo e 
das fontes manuscritas que localizamos na Biblioteca do Arquivo 
do Estado da Guanabara, permitirão o esclarecimento de um gran
de número de aspectos desconhecidos ou mal conhecidos da demo
grafia histórica do Rio de Janeiro. Por ora, se algumas grandes 
linhas podem ser vislumbradas, as lacunas, os pontos obscuros e 
os detalhes que nos escapam são muito numerosos. Acreditamos, 
porém, na utilidade de indicar a existência, a natureza e a locali
zação de fontes de grande interêsse para a história da cidade no 
século XIX. 

* 
* * 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Lycurgo Santos Filho (UEC/Campinas. São Paulo). 

Diz que poder-se-ia levantar a questão da creditibllidade 
absoluta ou relativa dos dados estatísticos obtidos nos séculos pas
sados, no Brasil. Para certos aspectos, como para nosologia, êsses 

(8). - Os dados numéricos quer dos livros paroquiais, quer do Alma
nak Laemmert e dos Relatórios, foram trabalhados graças ao auxílio de Renato 
Mayer, do IPGE 
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dados são relativos e incertos. Entretanto, no presente estudo, 
acredita que os dados estatísticos tenham valor. 

* 
Da prof.a Jeanne Berrance de Castro (FFCL/Rio Claro. São Paulo). 

Afirma que com referência às informações dos atestados de 
óbito discorda da Autora, pois problemas que encontrou em ates
tados de óbito que apresentou na sua Comunicação, são quase 
iguais aos encontrados atua'mente na Pesquisa do Serviço Pan-Ame
rico de Saúde Pública, segundo informações do Prof. Ruy Lau
renti, encarregado do setor de São Paulo. 

* 
Da Prota Júlia M. Scarano (FFCL/Rio Claro. São Paulo). 

Declara que gostaria de felicitar a Autora pelo seu trabalho 
que julga bastante interessante. pois é baseado em vários tipos 
de documentação. Pergunta: qual o objetivo que a Autora se pro
põe: a pesq'1isa está centrada numa codificação sócio-profissional 
ou há outros problemas que interessam? Quais os documentos 
mais interessantes? 

* 
* * 

RESPOSTAS DA PROFESSORA BARBARA LEVY. 

Ao Prof. Lycurgo Santos Filho. 

Responde que qua'quer material estatístico, no século passa
do ou no atual, requer, antes de sua utilização, uma severa análise 
crítica em função desta técnica se prestar a artifícios, segundo as
pectos tendencIosos ou ao agrupamento errôneo dos dados, o que 
tem por efeito anular sensivelmente seu valor. É importante ver:
ficar minuciosamente a análise com documentação concreta, efe
tuar cálculos e proceder a um reagrupamento. Uma vez criticados 
e reelaborados pode-se lucrar muito com essa documentação e tra
çar um quadro autêntico da mortalidade, como é o seu caso espe
cífico. 

* 
À prof.a leanne Berrance de Castro. 
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dades semelhantes. O que foi d:to e reafirmado no momento é relati
vo aos registros de óbitos passados pelos párocos das respectivas 
freguesias. 

'" 
À Prata J úlia M. Scarano. 

Diz que a codificação sócio-profissional é para ela de um in
terêsse mediato. Uma técnica através da qual pretende transformar 
os dados empíricos. Uma vez obtida a codificação, passar-se-á a 
conceituação dos elementos de formação do trabalho livre, anterior 
à estrutura capitalista. 

Acrescenta ainda que é difícil determinar uma hierarquia en
tre os corpos documentais levantados, pois depende da multipllci
d9de 



o ABOLICIONISMO EM GOIÁS (*) . 

MARIA AUGUSTA DE SANTANA MORAES 
do Depal tamento de Geografia e História do Instituto 
de Ciências Humanas e Letras da Universidade Fede
ral de Goiás e do Departamento de His:ória da Fa
culdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da 

Universidade Católica de Goiás. 

1. GENESE ABOLICIONISTA. 

A campanha abolicionista que se desenvolveu em Goiás nos 
ultimas anos da década de 70, não representou para a sociedade es
cravag:sta um golpe lamentável, haja vista seu estado de total re
gressão. 

O valor do movimento "liberatór:o, está vinculado ao campo 
das idé:as, do sentido humanitário e ainda por representar a pri
meira manifestação de luta operada na Província. Nos últimos anos 
de escravidão, os goianos, em espec:al a pequena c'asse média, 
foram francamente abolicionistas; promoveram campanhas, anga
riando fundos para a libertação. 

O escravo representou, no ciclo mineratório goiano, um valor 
de primeira ordem. Sem negros, o ouro permaneceria nos veios, 
não nasceriam fortunas, Portugal não se engalanaria às custas do 
Brasil. A intensa procura do negro como mão-de-obra, não lhe 
criou, no entanto, condições mais humanas de vida. A superiori
dade numérica de escravos sôbre brancos, no contexto populacional 
goiano, comprova seu valor. 

A necessidade do escravo cresceu paralelo à "expansão fe
bri:" do ouro, assim como a sua repentina decadênc:a vai também 
provocar, na instituição servil, um lento declínio. 

A defasagem escravagista já se fazia sentir no ano de 1781, 
quando Luiz da Cunha Menezes afirmava que, em consequência 
da decadência das minas, os comboios de negros não mais chega
vam a Goiás (1) . 

(~). _ Comunicação apresentada na 5\1 
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o crepúsculo mineratório cedeu 'ugar a uma economia agro
-pastoril sem grandes conotações escravagistas. Os que permane
ceram como escravo&, na zona rural, segundo observações de via
jantes do século XIX, vão ter uma condição social bem pouco di
ferenc:ada da do senhor proprietário. 

Para a sociedade agro-pastoril era muitas vêzes preferível man
ter um assalariado, por baixo preço, do que sustentar um escravo. 

Sendo assim, alguns proprietários de negros passaram a vendê
los às provínc;as mais ricas, como Minas; outros, menos financis
tas ou mais humanos, concediam cartas de a'forrla, na maioria das 
vêzes, sob o compromisso de prestar-lhes serviços por determinado 
tempo (2). 

As estatísticas, as matrículas de escravos oonstatam o lento 
enfraquecimento do sistema. Em 1823, a estatística acusou o· nú
mero de 24.000 escravos (3). Em menos de 50 anos, ou seja em 
1872, somavam-se apenas 1.652 (4). Os vários tipos de liber
tações (fundo emancipatório, pecúlios, particulares e soc;edades abo
lic:onistas) vão reduzir consideràvelmente o número dos agrilhoa
dos. Tanto é que as matrículas de 1887 registraram apenas 4.549 
escravos (5). 

É interessante observar como se formou, primitivamente, a 
população de Goiás. Vinham os homens brancos quase sós; daí 
o intenso processo de miscigenação aqui operado. 

Nos primórdios do ciclo mineratório, a população ativa re
sumia-se em brancos e escravos por excelência. Os dados da ca
pitação de 1741 registraram um número ins:gnificante de mest:ços: 
250 (sendo 120 forros e pessoais e 130 oficiais, possivelmente mu
la~os forros) para uma cifra considerável de escravos: 11.000. 

Luiz Antônio da Silva e Souza apresenta, em seu livro, O 
descobrimento da capitania de Goiás, o cálculo populacional de 
1804, onde já se observa um quadro social bem diferenciado: 

Brancos 
7.098 

Pretos 
7.922 

- Pardos 
14.928 

- Escravos 
19.159 

-Total 
49.107. 

Por êsses dados vemos quão intensa foi a miscigenação no 
transcorrer do século XVIII. 

(2). - O 
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E, portanto, neste contexto sócio-econômico que se desenvol
veu a campanha abolicionista em Goiás, cujo valor reafirmamos, 
se prende mais no horizonte das idéias. Seu desenvolvimento está 
ligado à derrocada econômica da província, às influências do mo
vimento libert6rio nacional, a ação da imprensa goiana . 

• 
2. - O FUNDO EMANCIPATÚRIO E SUAS CONSEQO~N

CIAS NA PROVINCIA. 

Antes do desenvolver da campanha abolicionista, o sistema 
escravagista ia recebendo pequenos cortes com as manumissões par
ticulares. O jornal A Província de Goyaz, do dia 14 de janeiro de 
1871 assim se manifesta: 

"Faz honra aos sentimentos de humanidade e civilização do 
povo goyano a boa aceitação que entre nós tem encontrado a pro
pagandaemancipatória. Se os atos de manumissões não se reve
lam mais freqüentes e mais numerosos, é pela simples razão de 
ser muito limitada a escravatura nesta província ... " . 

A êsses pequenos cortes particulares, acrescentou-se saldo ma:s 
positivo quando a Lei de Rio Branco instituiu o Fundo Emanci
patório que, a partir de 1875, passou a ser aplicado em Goiás. 

Aliás, a soma das leis de 1850 e 1871, abolição do tráfico e 
ventre-livre, respectivamente, representa golpe de morte ao sistema 
escravagista brasi' eiro. Era um golpe a longo prazo, pois permiti
ria a preservação do status quo até as primeiras décadas do século 
XX. 

Os escravocratas que, a priori, se postaram contra a lei de Rio 
Branco, compreendendo melhor seu significado, fizeram dela seu 
estandarte e rejubllaram-se com o seu fruto que foi a paraliza
ção da campanha parlamentar pela libertação do negro. 

A imprensa liberal go:ana, liderada por Félix de Bu"hões, con
siderou a lei de 1871 

"base da grande transformação social do elemento servil". 

A posição dessa mesma imprensa, no entanto, era extremamen
te ca6tica e desvinculada da ânsia libertária humanitária, que, alguns 
anos mais tarde, a dominaria. Aconselhava melhor aos senhores de 
escravos conservar os ingênuos sob os seus serviços do que optar pela 
indenização de 600$000, quantia provàvelmente fictícia em decor
rência da situação das finanças públicas brasileira. 

Os 
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Assim, observava a Tribuna Livre de 1879, 

"De fato os titulos de renda de 600$000 nominais a 6 % ao 
ano, dão aos senhores uma renda de 36$000 durante 30 anos, ou 
por junto em todo êste prazo o prêmio total de 1.260$000, ao 
passo que os serviços dos ingênuos durante 13 anos (dos 8 aos 
21), por fracos que se os suponha nos primeiros anos (por exem
plo até aos 13 e 14) valem certamente, muito mais que aquela 
indenização assim paga por prestações insignificantes e por prazo 
tão largo". 

"Além disto, é de ponderar-se que a educação e hábitos de 
trabalho que deve receber o ingênuo no período da lei, em parte 
ocorre com alguma eficácia a solução da magna questão da trans
formação do trabalho substituindo do modo, o mais natural o 
braço escravo que vai findando" (6). Parece que ia um ar lacôni
co ao se falar no "braço escravo que vai findando". 

Com o desencadear do processo emancipatório, vamos notar 
que a p~eocupação de preparar o jovem negro para o trabalho 
livre não passava de um mecanismo de justificativa para a explo
ração de seus tra1>alhos. 

Após a lei Áurea, em Goiás a problemática social escrava 
passou a ser letra morta para os apologistas da integração do 
negro. O lacônico 13 de Maio (7) representou o ponto ômega, 
o ideal para o elemento servil - liberdade, simplesmente liberdade 
era o de que os escravos precisavam. 

Os abolicionistas e os emancipadores sentiram-se aureolados 
e abandonaram o ex-escravo, ignoraram seu moduSl vivendi, es
queceram-se da necessidade de integrá-lo no trabalho livre, em mol
des justos e compensadores. 

O 13 de Maio foi sinônimo de servilismo, tanto na zona ru
ral, como na urbana. Muitos escravos preferiram continuar com seus 
senhores. Ainda hoje, em Goiás, vamos encontrar famílias negras 
resldindo em zonas rurais, cujos antigos proprietários foram os do
nos de seus avós no período da escravidão. 

Os abnlicionistas de ontem abraçaram campanha de maior 
projeção no cenário político nacional, como federação e incen
tivo imigratório. 

O que se conclui de real, é que ainda, naquele ano de 1879, 
em Goiás, os que se diziam em campanha pró-libertação do ne
gro, referiam-se com apêgo ao sistema escravagista e lastimavam 

(6). - Tribuna Livre, Goiás. 1Q de março de 1879, nQ 54, p. I, Ano n. 
(7). - Restrito em dois artigos: 1Q É declarada extinta desde a data 

d'esta Lei a escravidão no Brasil; 29 
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o seu fim que se descortinava; a interpretação da lei de 1871 era 
feita no sentido de explorar bem os trabalhos das crianças negras, 
visando, não somente a maiores lucros para o proprietário, mas, 
também, para desobrigar o tesouro nacional, em deficit crônico, 
do ônus da indenização. 

Este desinterêsse que se nota pela sorte do escravo é uma 
conseqüência do própr:o regimem escravocrata, que incu'cou o sen
tido de propriedade e animalidade do ser humano. Concepção es
ta que só aparentemente desapareceu do pensamento goiano du
rante o apogeu da campanha abolicionista. 

Apesar desta interpretação escravagista da lei de Rio Branco, 
sob os auspícios de Antônio Félix de Bulhões e José Inácio de 
Azevedo, a tipográfia Bastos e Irmãos fêz circular, entre os anos 
de 1866 e 1869, o jornal Monitor Goyano, que muito se bateu pe
la abolição da escravatura. Eram peregrinos, vozes isoladas que 
se levantavam para despertar a opinião pública, mas que, aos pou
cos, viriam germinar na insignificante classe média goiana os seus 
ideais. 

Iam, gradativamente, aumentando o número das libertações de 
caráter particu'ar. As cartas de alforria mostram-nos que os mili
tares, os padres e as viúvas foram, quase sempre, os iniciadores 
dêste movimento. 

Os escravos de militares eram, na maioria das vêzes, deten
tores de profissões diferenciadas, como alfaiates, pedreiros, etc., e 
seus proprietários os utilizavam como mercadoria de aluguel, com
pensando os parcos vencimentos. 

Havia, ainda, as libertações concedidas através dos inventá
rios. Nem sempre os supostos herdeiros respeitavam as decisões 
inventariadas; burlavam a lei, apossando-se dos escravos e, para 
assegurarem suas vantagens, vendiam-nos a terceiros ou às Pro
víncias vizinhas. Se se instaurava processo contra os escravocratas 
indébitos e o juiz dava ganho de causa aos negros, os que tinham 
sido comerciados em terras distantes, dificilmente, eram identifica
dos para gozarem da liberdade adquirida (8). 

Concomitante ao processo emancipatlÓrio de caráter particular 
chega à Província de Goiás, por ordem do Presidente do Tribunal 
do Tesouro Nacional, Visconde de Rio Branco, a primeira quota 
do Fundo Emancipatório, 00 valor de 24: 834$734. 

(8). - Para maiores detalhes informativos consultar a coleção de jor
nais a Tribuna Livre de 1880. Gabinete Literário de Goiás. 
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A criação dêsse Fundo, bem como a instituição de pecúlios 
está inserida na 'ei de 1871. 

"Pelo artigo 39 criava-se um fundo de emancipação consti
tuido pela taxa sôbre escravos e outros recursos, para ser aplicado 
ao resgate no valor do escravo". 

"Pelo artigo 49 era permitido ao escravo a formação de um 
pecúlio resultante de doações, legados e heranças, e também da
quilo que, por consentimento do senhor, obtivesse com seu tra
balho e economias. Se o escravo, por meio de seu pecúlio, conse
guisse recursos para indenizar o proprietário, teria direito à alfor
ria (art. 4 § 29 ). Era-lhe, ainda, permitido, em favor de sua 
liberdade, contratar terceiros a prestação de futuros serviços por 
tempo não excedente a 7 anos, mediante o consentimento do se
nhor e aprovação do juiz dos órfãos (art. 49 § 39)" (9). 

A lei de Rio Branco teve uma preocupação centrada no in
terêsse exclusivo do senhor proprietário, embora abrisse campo pa
ra a ibertação dos escravos, que através dos pecúlios, foram armaze
nando suas economias, acalentadas pelo sentido l:bertári()l; é o 
Fundo Emancipatório, que estipulava para cada província uma 
quantia anual, também deu a certo número de negros a emancipação. 
:E:stes dois tipos de libertação não representaram, no contexto escrava
g' sta, saldo altamente positivo. O Fundo libertou, em 10 anos, apro
xlmadamente, 12.000 escravos, soma dup' amente irrisória se con
siderarmos o número de escravos existentes no território nacional 
e ainda o de alforrias gratuitas, incentivadas pelas campanhas abo
licionistas que, na mesma proporção de anos, libertaram 56. 000 
escravos (lO). 

Mesmo em áreas de escravagismo regressivo, como em Goiás, 
o Fundo Emancipatório não contribuiu para transformar o status 
quo, e, se comparado às alforrias particulares, os valores equipa
raram-se. Reg:strou-se nesta Província até o ano de 1883, 468 libera
ções pelo Fundo e 450 pelas iniciativas particulares, num total de 
958, segundo dados fornecidos pelo relatório do Ministério da Agri
cultura. 

(9). - Beiguelman (Paula), Formação Política do Brasil. São Paulo, 
1967. VoI. I, p. 123-124. 

(lO). - Em 1883 o deputado pela Bahia Aristides Spínola, versando na 
Câmara sôbre a questão servil cita a estatística fornecida, no mesmo ano, pelo 
Ministério da Agricultura "As manumissões gratuitas dadas pelos particulares. 
depois de 1871, orçam em 56.056. No mesmo espaço de tempo o Estado 
alforriou 12.897 escravos". 
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As quotas do Fundo Emancipatório que aqui chegaram foram em 
números de 7, sendo que a primeira data do ano de 1875 (quatro 
anos ap6s a sanção da lei) e a última veio no ano de 1886. Suas 
quantias variaram entre 24:834$734, tota' de l.a quota e 10:000$000, 
crédito da penúltima. 

A distribuição do numerário para os diferentes pontos da Pro
víncia obedeceram ao desenvolvimneto econômico regional. Assim 
Goiás, capital, e Meia Ponte (hoje Pirinópolis) foram os que mais 
se beneficiaram com os fundos. 

Quota Total registrada: 
Goiás: 14:494$079 
Meia Ponte: 10:280$159 

AI/arrias totais registradas: 
29 escravos 
19 escravos. 

Em zonas de economia decadente, a quota, embora pequena, 
alforriava maior número de escravos. Antigos centros mineradores 
como Bonfim, (atual Silvânia) que recebeu uma quantia de 
6: 178$833, libertou 12 negros; Cavalcante, com a insignificante 
quantia de 2:520$000, libertou 8 negros (11). 

É ainda interessante registrar que, em a'guns manícipios, a 
pequena quota recebida não foi totalmente aplicada na libertação 
dos escravos, sendo o restante do dinheiro devolvido aos cofres da 
Província. Em Pouso Alto, o total aplicado corresponde à liberda
de de um escravo, 600$000, sendo que seu crédito orçou em 
1 :293$301. 

Vimos, pelo exposto que o Fundo Emancipatório inserido na 
lei de Ventre Livre, projeto do govêrno Imperial, impulsionou, 
em Goiás, moderadamente, a flâmula emancipatória, e que, cami
nhando ao lado das iniciativas particulares, contribuiu para dimi
nuir o número de seus cativos. 

* 
3. - O SENTIDO POLlTICO DA OLIGARGIA BULHOES 

E A l.a SOCIEDADE ABOLICIONISTA. 

A dose de refôrço aplicada a estas libertações surgiu no ano de 
1879, quando o nôvo presidente da Província, Aristides Spinola, 
fundou a Sociedade Emancipadora Goiana. 

(11). _ Documentação Museu das Bandeiras Goiás. maço 1707. 
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Aqui, abriremos uma parêntese no desenvolver do tema cen
tral para nos determos nos emaranhados políticos do Império e seus 
reflexos em Goiás, no aspecto político-adminstrativo. 

A sistemática política do Império dá-nos na década de 70, a 
amostragem da predominância do poder moderador nos designios 
do país. Sob o influxo dêste poder, os conservadores realizaram, 
em suas atuações ministerirais, todo o programa dos liberais (12), 
que os acusavam de amorfos e indefinidos. 

Com a reaEdade da lei dos nascituros, o partido conservador 
feriu, aparentemente, mais uma vez, o interêsse da sociedade agrá
ria, que dêle se dissocia. 

O favoritismo da Côroa ainda perdura frente à luta interpartidária, 
permitindo a Rio Branco a dissolução da Câmara. A reforma ser
vil passou a ser o grande trunfo dos conservadores. 

Realizado quase todo o seu programa pelos conservadores, os 
liberais vêem-se impelidos a insistir no tópico restante - eleição 
direta - que passa, dessa forma, à assumir relêvo essencial no 
jôgo político partidário ( 13) . 

Esta fixação dos liberais em um plano anti constitucional vai 
permitir aos conservadores, após a demissão de Rio Branco, a or
ganização de mais um gabinete de sua escôlha. 

Enquanto êstes fatos políticos se desenrolam no âmbito nacio
nal, seus reflexos faziam-se sentir na Província de Goiás que teve 
à frente de sua administração (período de sete anos), um único 
presidente: Antero Cícero de Assis. Por ocasião de seu govêrno, 
a província não tinha ainda uma organização partidária, nem lo
grava fazer-se representar à Assembléia Geral por seus filhos. 

É, então, que Antônio Félix de Bulhões intensifica sua luta 
para a emancipação política da Província, na esperança de formar 
urna consciência política regional. Na década anterior, já iniciava 
essa batalha, através do Monitor Goyano e da Província de Goyaz, 

Antero de Assis e os Bulhões entraram em choques e regis
trou-se, em sua longa administração, uma cadeia de brigas e insul
tos recíprocos. 

Na cartilha de Antero, segundo seus adversários, lia-se: "Guer
ra aos Bu'hões". 

:Bsses, por sua vez, assim se expressaram sôbre seu govêrno: 

(12). - 28 de setembro de 1871 - Ventre Livre; 10 de setembro de 
1873 - Neutralização da Guarda Nacional; 26 de setembro de 1874 - Aboli



- 667-

"mais dous anos de uma administração como a septenia e to
dos os seus rendimentos seriam apólices; os salários, ordenados e 
juros seriam pagos em apólices". 

"Sua administração de 7 anos pode ser chamada a das 7 va
cas gordas para os amigos e das sete vacas magras para a pobre 
Província" (14). 

Ainda no tempo de Antero, as côres partidárias 

"distinguiam-se pelos nomes de governistas e oposicionistas. 
Entre os primeiros, estava sempre o maior número que, em ma
téria eleitoral, obedecia cegamente o govêrno, não tratando de 
saber o que mais convinha aos interêsses da Província. Máquinas 
de fazer deputados, só tinham um desêjo, uma ambição, sem von
tade - o desêjo, a ambição, a vontade do presidente" (15). 

Dai se compreender a reeleição do coronel (16) André Au
gusto de Pádua Fleury, durante 7 pleitos, sendo que nem goiano 
era. Afirmava garbosamente para seus colegas de bancada: em 
Goiás só existe um voto "o do presidente". 

O substituto de Antero foi o liberal Crespo que quase nada realizou, 
não só pela precariedade dos cofres da Província, como pela preo
cupação de podar tôda e qualquer expressão política contrária ao 
seu pensamento. 

Assim, segundo seus antagonistas, os Bulhões, perseguiu, demitiu 
funcionárias, prendeu militares pelo simples fato de não comungarem 
êles com suas tendências e manifestações políticas, a favor do liberal 
André Fleury. 

Nos três primeiros meses de sua permanência no govêrno, o 
grupo bu'honista, que já se encontrava forte, andou de braços-da
dos com a presidência. Mas, deu-se o contrário, quando a Câma
ra se negou a reconhecer o diploma de Antônio Augusto Bulhões 
à Assembléia Geral. As responsabilidades recairam no presidente 
e tornaram-se acérrimos inimigos. 

Vejamos como se articulam os partidos em Goiás. As arbi
trariedades políticas, os descasos presidenciais, as imposições da 
política externa, os deficits crônicos orçamentários, as podas aos 
grupos provínciais foram o desafio que incentivou a criação dos 

(14). - Tribuna Livre. Goiás. 7 de fevereiro de 1880, p. 1, ano m. 
(15). - O Publicador Goyano. Goiás, 21 de março de 1885. N9 
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partidos políticos, e a conseqüente formação de uma oligarqu:a 
dominante. 

Esta dupla resposta representou a vitória dos esforços de An
tônio Félix de Bulhões. Os partidos políticos estruturaram-se entre os 
anos de 1878 a 1881. O primeiro a se firmar foi o Liberal dirigido por 
aquêle moço, que teve como companheiros Antônio José Caiado, 
Cônego Jooqu:m Vicente, desembargador Bonifácio Siqueira, ex
poentes do futuro movimento abo~icionista de Goiás. 

Com a circulação da Tribuna Livre, 1878, e a fundação do 
"CIub Liberal" as estruturas do partido em apreço foram constitui
das, em moldes familiocratas. 

Realizou-se, também, a formação do partido Conservador, que 
teve no Jornal O Comércio (17), a partir de maio de 1880, seu 
porta voz. 

O partido Liberal, logo após sua organização, cindiu-se em 
liberais clubistas que se rotulavam autênticos e em liberais histó
ricos, pejorativamente cognominados "empadas", por congregarem 
idéias heterogêneas. 

A razão dos desentend;mentos repousa simplesmente em in
terêsses de grupos e nas rivalidade pessoais de Fé'ix de Bulhões 
e do coronel Fleury. Aquêle, por motivos óbvios, jamais aceitou 
a liderança política dês te, que se reelegia desde o ano 1861 sem quase 
nada realizar pela Província. Sua inoperância foi também acusada 
pelo grupo conservador. 

A década de 70 registrou, financeiramente, um deficit crescen-
te. 

1872 19:1075875 
1873 32:415$805 
1874 69:293$446 
1875 107:486$744 
1876 108:527$160. 

As causas da derrocada financeira repousam em fatôres vá
rios: declínio da exportação do gado, deficiências das vias de co
municação, ausência de meios de transportes, alheamento adiminis-

(17). - ~te 
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trativo (18). Os deficits. crescentes levaram o govêmo a levantar 
empréstimos particulares e a administração Crespo criou impôsto 
sõbre a propriedade rural, em 1878. A classe agrária, avessa a 
impostos, repudiou-o, taxando-o de extorsivo e odioso, o que 
motivou uma série de descontamentos políticos. 

Enquanto isto, no campo de ação nacional (janeiro de 1878), 
deu-se a ascenção do gabinete Liberal. "Goyaz encheu-se de ju
bilo" na esperança de que a clientela política, até então alimentada, 
ruiria por terra, e que as arbitrariedades da fase Antero e Crespo 
ser:am cobradas ( 19) . 

Realmente foi o que aconteceu; descortinou-se nôvo quadro, 
atuaram novas personagens, que se identificaram com a fase an
terior os mesmos favores, as mesmas arbitrariedades a mesma ino
perância administrativa. 

Crespo foi demitido no dia 7 de dezembro de 1878, a bem 
do servi~ público, no dizer da Tribuna Livre. O 1 Q Vice-Pre
sidente, Dr. Antônio Rodrigues de Moraes, assumiu a direção do 
govêmo no dia 14 de janeiro de 1879. Aquê'e político goiano 
dizia-se liberal, mas não comungava com o pensar e o agir dos li
berais de Goiás, e muito menos com a ala conservadora, posição essa 
que lhe valeu amargas críticas. 

Com o domínio político liberal a primeira vitória dos clubistas foi 
o reconhecimento, na esfera nacional, do diploma do deputado li
beral, Antônio Augus!o Bulhões, (20) que a Camâra Provincial 
havia podado em benefício do Sr. Manoel da Silva Mata, durante 
a administração Crespo. 

(18). - No entanto Spínola em seu primeiro relatório afirma que em
bora os deficits fôssem uma realidade, o estado da província não era tão de
sesperador, pois, sua causa estava ligada às obras, que se estenderam à Pro
víncia e à capital no último decênio, como "estradas e pontes de fora, as 
obras de Rua d'Água, cano do Vila Rica e Chafarises, Rua Direita, Retemtim, 
Moreira, Casa do Mercado, as pontes do Bagagem, Cambaúbas, e outras muitas 
na capital". Comércio. Goiás, 5 de julho de 1879. nQ 7, p. 2. 

(19). - Exemplificaremos aqui uma mazela política dêsse período: Mar
ques Tocantins "desejou fazer parte não só do corpo eleitoral, como também 
da Câmara Municipal, e dando as providências necessárias consiguiu obter 
votação que lhe dava direito a uma e outra coisa. A despeito, porém, de to
dos os seus esforços, os diplomas que lhe competião foram dados a outros me
nos votados, sob pretexto de que Marques Tocantins, não tinha renda suficiente 
(porque não ganhava dos cofres públicos) não obstante apresentar documentos 
que provavão o contrário". Tribuna Livre. Goiás, 20 de março de 1880, nQ 12, 
p. 1. Ano 111. 

(20). - Esta vitória foi comemorada ostensivamente pelo "Club Liberal". 
No entanto uma fatalidade não permitiria ao jovem goiano dar, no âmbito na
cional, amostragem de seu talento. Ainda se c0II!emorava na Província a vitó
ria e Augusto Bulhões (o mais inteligente dêles, segundo informações de elemen
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o govêrno Imperial designou para presidente de Goiás um 
liberal, o baiano (21) Aristides de Souza Spínola, que tomou pos
se a 18 de março de 1879. Esta presidência representou para os 
clubistas sua afirmação política, a desforra do alijamento do poder 
dos anos 70. 

As facções políticas da década de 80 foram três: liberais clu
bistas, liberaisl históricos e conservadores. 

As grandes lutas, as grandes intrigas, vamos encontrá-las en
tre os que se designavam liberais. As alianças entre conservadores 
e uma das facções liberais eram mais prováveis do que os enten
dimentos políticos entre Bulhões e Fleurys. Esta dissociação inter
partidária explica-se pelos objetivos comuns: Os Fleurys lutavam 
para conservar o seu clã oligarquico, os Bulhões aspiravam alcançar 
aquela mesma posição sua firmação familiocrata. 

O govêrno Spínola, sempre representando no campo político 
a facção bulhonista, apontou metas arrojadas, tanto no aspecto 
educacional, como no financeiro, ou social. 

No sentido aducacional, apresentou um projeto de reforma do 
ensino à Assembléia, que o rejeitou, por considerá-lo prematuro 
(22) . 

Compreendeu, de imediato, o nôvo presidente ser impossível 
desenvolver tal trabalho, não somente pela carência humana, domí
nio na Câmara de uma mentalidade agrária e esclerosada, como 
pela triste condição econômica da Província. 

No sentido financeiro, o deficit foi o seu "grande espantalho"; 
adotou medidas de contensão de despesas, mostrou aos po'íticos a 
validade e a necessidade do impôsto sôbre a propriedade rural, 
criado por Crespo, e fêz passar a primeira lei orçamentária de Goiás. 

A Assembléia, por sua vez, revogou as concessões dadas aos 
presidentes destinadas às despesas, cujas verbas não se achavam 
consignadas no orçamento. Em tal concessão, repousava uma das 

(21). - Ter um elemento estranho na Presidência era uma característica 
da política administrativa do Império. Goiás havia que se contentar com o cargo 
da Vice-Presidência. 

(22). - Sôbre êste projeto assim se expressou um dos deputados mais 
esclarecidos de Goiás, Sr. André Gaudie Fleury: "Não será destempêro comparar
-se a Província de Goyaz com outros países civilizados, onde a obrigatoriedade 
tem feito o seu trajeto triunfal? Não será dislate obrigar-se aos Pais de Famí
lias mandarem seus filhos às aulas, perderem tempo e dinheiro, quando a 
Província não tem ainda professôres habilitados, salvas honrosas excepções?" 
O Comércio. Goiás,2 de setembro de 1879, nQ 
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principais causas dos desequilíbrios e deficits ascendentes da Pro
víncia. 

As medidas adotadas abriram novas perspectivas. No dia 
17 de janeiro de 1880, o Correio Official publicava: 

"limo e Exmo. Sr.: Tenho a honra de levar ao conhecimento 
de V. Ex(l. que até o dia 13 do corrente mez, pagou-se nesta re
partição, não só juros das apólices provinciais, como os dos em
préstimos do major Inácio Soares de Bulhões, vencidos até 31 de 
dezembro, do ano próximamente findo, no valor total de 2:203$332. 

Deus guarde a V. Ex(l-IlmQ e ExmQ Sr. Dr. Aristides de 
Souza Spinola M. D. Presidente da Província - O inspetor José 
Gonzaga Sócrates de Sá". 

Em menos de um ano de sua administração, foi encontrada a 
razão desta afirmativa: 

"a dívida flutuante da provIncIa, que a acabrunhava e a 
desacreditava, tem diminuido consideràvelmente". 

"O aumento das rendas é hoje 11m facto do domínio público". 

"São os primeiros indícios as prometedoras primícias, . dos tra
balhos feitos para o melhoramento financeiro da Província" (23). 

Eram esperanças vãs, simples estímulos partidários a uma ad
ministração bem intencionada. Os males eram endêmicos, espelha
vam tõda uma situação brasileira, de conseqüências duradou
ras, atravessariam a República, perdurariam" até aos dias de hoje: 
subpovoamento, ausência de estradas, lavoura e pecuária exten
sivas, g'ebas imensas, em mãos de um número irrisório de proprie
tários, inexistência de uma classe média substancial, escravagismo 
(hoje servllismo), vida urbana incipiente, analfabetismo, etc. 

Seu plano, no sentido social: libertação gradual dos negros, 
logrou alcançar maior êxito. Estranhando ser 

"esta a única província em que não existia uma só sociedade 
emancipadora", 

lançou no dia 4 de junho de 1879, em uma das salas do Palácio 
Conde dos Arcos, as bases da Sociedade Emancipadora Goyana, 
com o objetivo 

(23). - Assuntos Financeiros. Tribuna Livre, Goiás, 14 de fevereiro de 
1880, 
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"único de beneficiar a tantos de nossos irmãos agrilhoados 
pelos duros ferros do cativeiro" (24). 

o alvo imediato da Sociedade foram os escravos da capital, 
embora se buscassem os donativos no interior da Província. Seus 
benefícios a êle se estenderiam posteriormente. 

Com esta iniciativa do nôvo presidente, o movimento libe
rário assumiu caráter áulico. Todos os antes adormecidos, não 
importando os matrizes políticos, despertaram para a problemá
tica servil, como por encanto, dignificando e exultando a feliz 
iniciativa do Presidente Spínola. 

Os jornais da capital encamparam o movimento libertário, 
embora, paradoxalmente, publicassem anúncios de negros fugidos 
com promessas de recompensas; funcionários, juizes, promotores, 
militares doaram à sociedade porcentagem de seus vencimentos; 
políticos do interior promoveram subscrições e as enviaram ao 
seu presidente; propr:etários de escravos assinaram acordos de li
bertação, desde que percebessem a indenização de 900$000; par
ticulares de tôda a Província enviaram quantias indistintas de di
nheiro, bem como proprietários (em pequeno número ) a~forria
ram, sem condições, seus escravos. 

Nêsse meio tempo no âmbito nacional, a ala escravagista sugere a 
imigração asiátIca, na tentativa de amortecer a campanha abolicionista, e 
abraçar o trabalho semi-servil. Goiás, de braços dados com o 
movimento libertário dos grandes centros, manifestou-se contrá
rio ao projeto da substituição do negro pelo chinês, embora demonstras
se uma errônea interpretação do projeto, pois teceu loas ao govêrno 
que se interessava em solucionar o problema v:ndouro, conseqüên
cia da futura emancipação. 

O abolicionismo goiano, na questão da imigração chinesa, e 
em outras, às vêzes, dava-nos idéias de perfeita compreensão da 
conjuntura social brasileira, como aproveitar o elemento brasileiro, 
integrá-lo no trabalho livre. Afirmativa: 

"não podemos desprezar o elemento nacional - há no Bra
sil desperdício de atividades e de fôrças"; 

outras vêzes mostrava-se confuso, alienado e até escravocrata: 

"Confessamos com franqueza que nos sentimos possuidos de 
prevenções, antipátias em referência ao colono chinês, e preferi-

(24). - Tribuna Livre. Goiás,7 de fevereiro de 1879, n\> 
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mos de plano o preto de África, que se tem mostrado menos d6cil 
à educação e ao aperfeiçoamento intelectual, e por certo superior 
sob o duplo ponto de vista de disposições morais e de pujança mus
cular para o fim que se tem em vista". 

"Emigração, em geral, mal recomendada pelos atributos da 
raça, pela influência da educação política e moral, pelas tradições 
históricas, e pelos antecedentes de tentativas semelhantes feitas, de 
nossos dias, por outros povos da América" (25). 

À medida que o sistema de produção, em áreas como São 
Paulo, se modificava, o movimento abolicionista crescia, dominava 
a classe média e empolgava a opinião pública através dos órgãos de 
imprensa. Em Goiás, como não houve estas transformações, o des
pertar humanitário esteve restrito a um número insignificante de 
intelectuais, e só veio a tomar caráter de luta e de necessidade hu
mana e social quando despertado por influxos palacianos. 

O abolicionismo em Goiás, foi na fase de Spínola, sinônimo 
de festas, reuniões pa~acianas, e projeções sociais. Todos, no desê
jo de agradar, comungavam e enalteciam o ideal nobre. Por oca
sião do primeiro aniversário de seu govêrno - 18 de março de 1880 
- a Sociedade Emancipadora, entre festejos e foguetórios, distri
bui cartas de alforria (26). 

Esta euforia humanitária, que na capital deu frutos positivos 
e, no interior, despertou o interêsse pela causa, após a retirada de 
Spínola, arrefeceu-se. Cessaram os donativos, ensurdeceram-se os 
corações ante os gemidos do negro; a imprensa calou-se, não obs
tante ter assinalado, no início de década de 80, que o único acon
tecimento de valor dos anos anteriores fôra a lei de Rio Branco, 
"um dos fundadores da nossa nacionalidade", que libertou o ventre, 
estabeleceu o resgate forçado, pecúlio e fundo de emancIpação. 

Com a retirada de Spínola da Província, em 20 de janeiro de 
1881, a "Sociedade Emancipadora Goyana" passou a ser letra mor
ta, embora sua diretoria convocasse reunião para preencher os car
gos vagos de presidente e 29 secretário. Reunião essa que não se 
realizou por fa:ta de quorum. 

Em dados conclusivos, ressaltamos o valor desta iniciativa 
emancipatória. Através da estatística libertária apresentada pelo 
Ministério da Agricultura no ano 1883, que não corresponde a 
uma verdade incontestável, 

(25). - Idem, 18 de outubro de 1879, nQ 87, p. 1. Ano m. 
(26). - Idem, 20 de março de 1880, 
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"porque no interior do país as alforrias gratuitas não são, em 
geral, averbadas na matrícula", 

Vemos que as concessões de liberdade, em Goiás, onerosas 
e gratuitas se equivaleram. 

Libertos, caráter oneroso 
468 escravos 

Caráter gratuito 
450 escravos. 

Num total de 918 negros, soma significativa, já que, na Pro
-v íncia tôda, vivam menos de 10. 000 elementos escravizados. 

Antes de encerrarmos estas observações positivas sôbre a admi
nistração Spínola, assinalaremos alguns de seus despotismos políticos. 
A grande crise ocorreu no ano de 1880,. por ocasião da instalação 
da Assembléia Provincial. 

Os ânimos já se encontravam exaltados pela poda, taxada de 
injusta, de diplomas de alguns políticos, e pelo reconhecimento indé
bito do diploma do Sr. Gouveia, ajudante de ordens do Sr. Presi
dente. 

"Causa pejo e sobe-nos o rubor às faces pela vergonha quando 
nesta tão pacífica Província até então, seis cidadãos votados pelo 
povo, para curar de seus interêsses no parlamento provincial, a 
pretexto de incompatibilidades impossíveis são tumultuàriamente e 
com precipitação eliminados do seu diploma de representante pa
ra que não propugnem pela enviolabilidade da lei, que na Cons
tituição do Império, artigo 71, veda que o Ten. Urbano Coelho 
de Gouveia, ajudante de Ordens, amigo e companheiro da casa 
de V. Ex., não natural da Província e sem ânimo de nela residir 
seja seu representante" (27). 

o áp:ce da crise registrou-se no dia 28 de fevereiro, na 1. a 
sessão preparatória onde compareceram 19 deputados (28). Dos 
presentes à sessão 8 não aceitavam terminantemente a e~eição e 
diplomação do Sr. Gouveia. Os que apadrinhavam a causa Gouveia 
deliberaram constituir uma comissão para verificar o direito dos po
deres que conclu;u, "excluir 4 dos 8 que compunham a minoria" 

(27). - O Comércio. Goiás, 17 de março de 1880, nQ 26, p. 3. Ano 11. 
(28). - Os 
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oposicionista. A sessão transformou-se em intrincado tumulto e 
protestos e os 8 deputados da berlinda (29) retiraram-se do recin
to. 

No final, a situação, dominante (Bulhões) sem representar a 
maioria da casa (metade mais um) aprovou o parecer da comissão e, 
em segu:da, escolheu 4 suplentes, ao seu sabor partidário, sem consi
derar a superioridade dos votos. 

Era o domínio total da oligarquia bulhonlsta, endossada pe
los Gonzagas e Caiados. 

* 
4. - NOVO IMPULSO AULICO À CAMPANHA ABOLICIO

NISTA E A ATUAÇÃO BULHONISTA. 

Após a retirada de Spínola, quase nada se fêz em benefício da 
classe escrava. Uma das causas dêsse esmorecimento reside na 
própria po~ítica nacional. O ministério Saraiva não cogitou da pro
blemática servil; seu alvo foi exclusivamente a eleição :ivre. 

Apesar de, nessa mesma época, haver São Paulo proibido o 
tráfico interprovincial; de Nabuco ter apresentado um projeto que 
estipulava um prazo para a emancipação geral; da receptividade 
da imprensa frente a abolição, e das lutas individuais como a de 
Patrocín:o e a de Rebouças, as eleições que se realizaram em 1881, 
não sufragaram os nomes que batalhavam pe'a abolição, marcando 

"uma conjuntura de estagnação na luta política abolicionistas" . 
.. ~ nesse contexto que Joaquim Nabuco foi derrotado nas urnas; 

e reconhecendo não ser o momento dos políticos, mas "dos ho
mens de ação", que podiam tornar a abolição um fato consumado 
no país antes de o ser na lei, retira-se para a Europa, evitando o 
desgaste que adviria, para o movimento, da presença improfícua 
do seu lider no país" (30). 

Enquanto êsses fatos da po'ítica nacional se sucedem, a Pro
víncia de Goiás foi administrada, por três presidentes: Joaquim 
de Almeida Leite, Comélio Pereira Maçalhães e Antônio Gomes 
Pereira Jr. 

A êsse último coube reiniciar a campanha abolicionista, que, 
mais uma vez, surgiu sob rótulo palaciano. 

(29). - Eram êles: Major Abreu, Coronel Paranhos, Tenente José Roriz, 
Capitão Luiz Jardim e Confrício João Serra Dourada, Joaquim Manuel Cor
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A fase libertária Spínola já estava tão esquecida que o jornal 
A Província de Goyaz (31), de caráter político, literário, científico 
e noticioso afirmou: 

"ao ilustre presidente coube abrir caminho à Província para 
incorporar-se às outras e fazer ouvir também suas notas no esplên
dido concêrto da emancipação". 

Esta afirmação inverossimel provocou, por parte da Tribuna 
Livre do dia 5 de maio de 1883, esclarecimentos sôbre a Sociedade 
Emancipadora Goyana, criada no ano de 1879, que deu liberdade 
a vários escravos na capital, embora não estendesse sua obra hu
manitária aos outros municípios, e que, infelizmente, deixara de 
exisílr com a retirada de seu fundador, o presidente tão querido 
dos liberais: Spínola . 

Esta atividade anti-escravista do nôvo presidente não deixou 
de preocupar a classe agrária que via seus interêsses colocados em 
cheque. Contudo, não aderindo ao movimento, também não se 
manifestou em conjunto contra êle. Os escravocratas, para justi
ficar suas posições recorriam aos seus estados "valetudinários", à 
numerosa família, à escassez de braços livres, e à generosidade da li
bertação implicaria em detrimento do bem estar familiar (32). 

Outros, compreendendo melhor a situação social, alforriavam 
seus escravos sob condições de trabalho por determinado tempo; 
alguns, mais camuflados, tomavam público e solene o compromisso 
de alforr:ar os escravos por espaço de 10 anos, caso êstes bem os 
servissem (33). Era uma forma de ser escravocrata aureolado pe
lo humanismo, estimulando a escravaria para melhor serví-los e 
melhor produzir. 

O Sr. Antônio José Caiado, político [beral, participante ativo 
da campanha abolicionista, alforriou, em 1887, sem condições, todos os 
escravos de seu latifúndio agro-pecuário, mas todos permaneceram 
em seus postos de traba:ho sob contrato (? ... ). 

Desconhecemos as bases dêsse contrato, mas seus advérsários 
políticos moveram-lhe severa critícas, inclusive abriu-se inquérito sob 
acusação de que a situação dos negros havia piorado. 

(31). - ~te jornal circulou a partir do dia 30 de abril de 1883, embora 
seu primeiro número esteja datado do dia 28, em comemoração ao aniversário 
do conde D'Eu. 

(32). - O Publicador Goiano. Goiás, 19 de abril de 1885, nQ 8, p. 4, 
Ano I. 

(33). - Na cidade de Jaraguá o Tenente Diógenes Gomes Pereira 
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A primeira reunião de Comissão Emancipadora da capital reali
zou-se no dia 13 de março de 1883, tendo como assunto de pauta: 
discutir e escolher meios que, com mais eficácia e rapidez, alcan
çassem seus objetivos. Inácio Soares de Bulhões, Constâncio Ri
beiro da Maia e Antônio José Caiado apresentaram uma proposta, 
que, por considerar insuficiente o resultado emancipatório através 
das coletas de donativos, se se organizasse uma estatística onde 
fôssem determinadas 

"as condições da propriedade servil no município, o número 
dos escravos, a sua classificaçoã por edades", 

bem como os trabalhos em que eram aplicados. 

A proposta considerada pela maioria eficiente, foi aceita; ao 
mesmo tempo, fêz-se um apêlo aos jornais da capital no sentido 
de que abraçassem a idé:a emancipadora e por ela lutassem. 

Essa campanha abolicionista, incentivada pela administração 
Pereira Jr., foi gradativamente tomando maiores impulsos, e co
lhendo melhores frutos. Seus adeptos acusavam os poderes públicos 
de contemporizarem frente o problema servil, e, paradoxalmente, 
enfatizavam a emancipação pausada e gradual, para se evitar cho
ques de interêsses. 

Não houve, no abolicionismo goiano, nenhum esbôço concreto de se 
alterar em têrmos abso~utos o status quo, como aconteceu com o 
Ceará e o Amazonas. Ademais, a ambigüidade do Ministro Lafayette, 
que enalteceu as vitórias das duas províncias, para logo depois, demi
tir os dois presidentes emancipadores, atuou como bala mortuária às 
idéias que nesse sentido pudessem desabrochar. 

A queda do Ministro Lafayette não foi vantajosa para a po
lítica goiana, pois seu Presidente Camilo Augusto Maria de Brito 
solicitou sua exoneração. Era um interminável entrar e sair de 
presidentes. Esta admlnistração prometia ser profícua. Visualizou 
em seu programa a necessidade de impulsionar o comércio do gado 
e, para tal, planejou construir uma ponte sôbre o Rio Paranaiba 
(no local onde o Rio forma uma ilha), navegação do Rio dos Bois, 
etc. Também, o progresso intelectual não foi descurado; promoveu- se 
a regulamentação da Escola Normal que passou a funcionar a 1 Q 

de maio de 1884, no mesmo prédio do Liceu. Sentiu 
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os grandes problemas nacionais; não só no aspecto financeiro, co
mo, também, desprezando conveniências pessoais, fêz um apêlo abo
I:cionista ao Sr. paranaguá, presidente do Conselho de Ministros: 

"que se desfeche um Golpe decisivo sôbre o cancro que nos 
devora e envilece - a escravidão" (34). 

Sua atuação não se reteve aí. Membro da Confederação Abo
licionista do Rio de Janeiro, apresentou, a 3 de setembro de 1883, 
em projeto que visava a abolição completa do elemento servil (35). 

Sendo Bulhões representante da classe dominante e voltado 
para os problemas econômicos, preocupou-se muito mais em seu 
projeto com a situação da lavoura e dos senhores proprietários, que 
do escravo em si. 

Alegando tratar-se de um projeto, 

(34). - Sessão da Câmara dos Deputados, 18 de agôsto de 1882. 
(35). - Projeto: Abolição da Escravidão. A assembléia geral legisla

tiva resolve: 
Art. 19. Da data da presente lei em diante ficam livres todos os escravos 

existentes no império. 
Art. 29. Os libertos por virtude desta disposição ficam obrigados a presta

ção de serviços aos seus ex-senhores pelo prazo de seis anos. 
Desta obrigação excetuam-se: 
§ 19. Os que remirem-se della por pagamento em dinheiro, não podendo, 

neste caso, os serviços pela totalidade do prazo ser estimados em quantia maior 
de 800$000. 

§ 29. Os maiores de 50 anos, e os que no decurso do prazo acima, dito, 
forem atingidos a essa idade que dará direito ao gozo imediato da liberdade. 

A idade para este efeito será determinada pela matrícula, s6 se admitindo 
prova em contrário quando esta for a favor da liberdade. 

§ 39. Aqueles cujos ex-senhores falecerem na constancia do prazo, sem 
herdeiros forçados descendentes, aos quaes tão somente passara o direito aos 
serviços por título hereditário. 

§ 39 . A obrigação de prestar serviços de que trata o artigo antecedente é 
transferível por atos inter-vivos por simples escripto particular. 

Art. 4". Os contratos de prestação de serviços, feitos em virtude da le
gislação anterior, continuam a ser por ella regulados. 

Art. 59. No regulamento que se expedir para execução desta lei, o go
vêmo determinará as obrigações dos ex-senhores para com os novos libertos re
lativamente (bem com a manutenção e tratamento dos mesmos, bem como to
mará as preciosas providências para que os libertos cumpram as disposições 
do art. 29. 

Art. 69. 
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"fruto de longo, constante e consciêncioso estudo" antes de 
encaminhá-lo à mesa, insistiu para que não o condenasse "antes de 
estudá-lo" . 

O projeto representava, a seu ver, solução única aceitável do 
problema da transformação do trabalho, nas circunstâncias, que se 
acha esta melindrosa questão curando e ao mesmo tempo conci
liando os interêsses presentes e futuros da lavoura do país e da 
classe que tanto nos merece". 

o projeto recebeu boa acolhida por parte da imprensa aboli
cionista da Côrte, embora se lhe fizessem algumas restrições. 

Enaltecendo o artigo principal 

"Da data desta lei em diante ficam livres todos os escravos 
existentes no Império", 

aproveita o momento para criticar a conjuntura política do
minante. 

"Os homens de boa fé que ainda acreditam no progresso da 
Pátria, por meio do parlamento oligárquico, que nos impõe as 
suas leis, vão ter a prova real que o seu pensar é uma ilusão e 
que as suas justas humanitárias pretensões só se levarão a cabo 
por outro caminho, que não o seja o das Câmaras compostas na 
sua maioria de procuradores de fazendeiros" (36). 

Cientes estavam imprensa e abolicionistas de que o projeto 
não passaria da comissão ou, quanto muito, da primeira discussão. 

Goiás rejubilou-se com o projeto, enaltecendo-o sob vários as
pectos: porque concedia indenização sem se pôr o tesouro em 
"cambalhotas", porque prevenia aos escravocratas da transformação 
lenta, mas curta das condições de trabalho e lhes dava tempo de 
atenderem a seus interêsses, e ainda porque a escravatura existen
te passaria, de modo lento, do estado de plena escravidão ao de 

"plena liberdade refreiada, que será uma como aprendizagem, 
um choque na transformação almejada" 
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lo, maior dedicação à causa libertária; dai para frente, em Goiás, 
também o movimento assumiu caráter de luta, o que não represen
tou autenticidade ou coragem, já que o próprio Pedro 11, em suas 
tradic:onais falas do trono, passara a frisar o aspecto escravagista, 
fazendo ver a necessidade de sua 

"extinção gradual em nossa Pátria; conforme o desejo de 
todos os brasileiros, de modo que o sacrifício seja o menor pos
sível sem obstar ao desenvolvimento das fôrças produtivas da 
nação" (38). 

• 
5. - Ff:LIX DE BULHOES, O LIBERTADOR. APOGEU 
ABOLICIONISTA (39). 

O procedimento ambígüo do ministro Lafayette frente às duas 
províncias emancipadores (Ceará e Amazonas) provocou o dese
quilíbrio ministerial 

Na sessão de 3 de junho de 1884, o ministério foi, a um só 
tempo, criticado· e desprestigiado por conservadores e liberais, cuja 
conseqüência trouxe sua queda. Fato lógico, uma vez que seu pro
grama estava vinculado ao movimento emancipatórlo. 

A Corôa, empenhada em solucionar a problemática servil, con
vidou Saraiva, sob compromisso, para enfrentar a questão. As di
ficuldades momentâneas obstaram o mais influente liberal de acei
tar o convite, originando a 6 de junho de 1884, o ministério Ma
nuel Perito de Souza Dantas. 

"Logo na sessão em que apresenta o seu programa anuncia o 
propósito do govêrno de intervir no encaminhamento progressivo 
do problema escravagista". 

"Adotanilo a fórmula nem retroceder, nem parar, nem preci
pitar" propõe uma série de medida destinada a promover a eman
cipação gradual" (40). 

Seu projeto, que teve como cláusula principal a abolição, sem 
indenização, dos escravos de 60 anos, foi apresentado a 15 de ju
lho de 1884. 

(38). - Fala do Trono. 8 de março de 1885. 
(39). - Para caracterizar a etapa abolicionista de âmbito nacional, o tra

balho básico utilizado é de autoria da Profa. Paula Beiguelman, Teoria e Ação 
do Pensamento Abolicionista, in "Formação Política do Brasil", voI. I. 

(40). - Beiguelman, op. cit., p. 129-130. 
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Os interêsses partidários, inclusive eleitorais, geraram uma sé
rie de desentendimentos e conchavos, cujos quadros finais são uma 
moção de desapreço e desconfiança ao Ministério e sua inevitável 
queda. 

Goiás analisou o projeto emancipador e manifestou-se diferen
temente sôbre êle. Seus representantes na Côrte, mesmo liberais, 
assumiram atitudes antagônicas. Leopoldo de Bulhões, embora con
siderasse libertação dos maiores de 60 anos uma 

"fraca compensação feito à classe escrava", 

deu-lhe total apoio. 
Aliás, êste projeto viu-se 

"sustentado na imprensa pelas melhores penas do abolicionis
mo - Nabuco, Rui Gusmão Lobo, Barros Pimentel" (41). 

Jerônimo Rodrigues Jardim postou-se ao lado da ala liberal 

"que buscava derrubar o Gabinete Dantas" 

endossando o voto de desconfiança ao Ministério. Justificou 
sua atitude considerando o projeto altamente insuficiente. 

Esta posição independente do pensamento da oligarquia bulho
Dista vetou-lhe a candidatura no pleito seguinte. 

" . .. o antagonismo, em que se colocaram os nossos dois re
presentantes, não podia deixar de refletir-se na marcha do partido, 
e na nossa política intestina" (42). 

Instando pela cláusula de que sua atitude colocou em dificul
dades os interêsses da província, o Partido Liberal Goiano negou
se categoricamente a endossar sua candidatura e 

"comprometeu-se o Dr. Bulhões a fazer pelo 1 Q distrito um 
deputado à feição do ministério aceitando o nome de Rui Bar
bosa" (43). 

(41). - Beiguelman, Pequenos Estudos de CiênCias Politicas. São Paulo, 
1968, o 2, p. 128. 

(42). - Tribuna Livre. Goiás, 9 de novembro de 1884, nQ 390, p. 3, 
Ano VII. 

(43). - O 
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Os objetivos de Leopoldo de Bulhões, impondo ao seu partido 
um nome alheio aos interêsses da Província, eram impedir a reno
vação da candidatura Jerônimo Jardim, que se colocara ao lado 
dos que contribuiram para a queda do Ministério emancipador, e 
também alijar, de uma vez por tôdas, o coronel Fleury da polí
tica eleitoral goiana. Assim se solidificaria o domínio político de seu 
grupo famPiocrata. 

A candidatura do político baiano foi endossada pelos liberais 
clubistas, mas, por motivos que desconhecemos, Rui retirou:"se do 
p"eito. Foi lançado, então, pelos clubistas o candidato Antônio de 
Bulhões, que foi fragorosamente derrotado pelo adversário de sem
pre: Coronel Fleury. 

Luis Anahanguera, em Os partidos monárquicos em Goiás, 
teceu o seguinte comentário sôbre a derrota de Félix de Bulhões: 

"Repelindo pelas urnas o nome do chefe do c1ub, estava 
morta, completamente aniquilada essa facção política que s6 vi
via por êle e para êle. Esta verdade compreendeu o Dr. Bulhões, 
que bem procedeu indo com os poucos companheiros que lhe res
tavam, prestar adesão à verdadeira causa liberal". 

As paixões, as tendências políticas, os interêsses frustados es
tavam sempre presentes entre os que militavam na imprensa, na po
lítica e na administração, daí ser muito difícil reconstituir aspectos 
da história sem incorrer em erros e enganos. 

Os grupos acusavam-se mutuamente de oligárquicos. Con
servadores e liberais históricos referiam-se a Leopoldo de Bulhões 
- o xerente - e classificavam os club:stas de republicanos, têrmo 
por êles repudiado e considerado altamente afrontoso. 

A oliga:-quia Bulhonista manteve vários periódicos que atua
vam a seu sabor, como Tribuna Livre e Goyaz. Sua cobertura eco
nômica era oferecida pelo coronel Inácio Soares Bulhões, grande 
comerciante e pai dos jovens belicosos políticos. 

Estruturou-se, com êste domínio políti.co e econômico, uma 
oligarquia forte, mas não se registraram atrocidades e barbaridades 
humanas como as que se desencadearam nos domínios p0líticos do 
século XX. Embora, como é costume, tenha ela funcionado como 
tôda oligarqu:a, tendenciosamente em seus objetivos e interêsses. 
Até os anos de 1880, quatro elementos da família Bulhões ocupa
ram a Vice-Presidência da Província. Fato digno de ser conside
rado, pois a Presidência nunca era destinada aos goianos. Outros 
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provincial e judiciário. As influências políúas dêste grupo arraiga
ram-se tanto que ressurgiram no período republicanJ e contribui
ram para a firmação de uma outra oligarquia que, aqui, se edificou, 
a par:ir de 1909 - a dos Caiados, somente alijada do govêrno 
por reflexo da política nacional em 1930. 

A ala escravocrata goiana manifestou-se favorável ao projeto 
Dantas. Classificou-o de emancipador moderado. 

"O projetó Dantas ainda garantiu a escravidão por mais de 
dez anos, têrmo muito superior ao exigido pelos fazendeiros, os 
mais escravocratas, e, na sua parte penal, há um conjunto de me
didas favoráveis aos agricultores, garantindo-lhes serviços dos li
bertos por mais cinco anos, é uma meia escravidão; e reunidos 
êstes cinco anos aos primeiros dez, temos ao todo quinze anos de 
trabalho garantidos aos agricultores ... " (44). 

A 6 de maio de 1885, sob o compromisso de solucionar a 
questão pendente, instalou-se o grupo ministerial Saraiva. 

Sua proposta emancipatória em muito pouco diferiu da ante
rior, mas dissociou o Partido Liberal do abolicionismo, e buscou, 
para assegurar vitória, o apôlo da ala conservadora. 

Esta união esdrúxula - Saraiva e conservadores - vai per
mitir a êsses, vitórias ministeriais futuras. 

As mágoas do Partido Liberal levaram Saraiva à demissão, sem 
esperar o êxito de seu projeto. 

Os desentendimentos polít:cos partidários não permitiram aos 
liberais a constituição de mais um ministério sob a chefia de Para
naguá. 

Efetivou-se a organização ministerial conservadora, presidida 
por Cotegipe, que, inaugurando uma fase do domínio conservador, 
vai ter, como objetivos primordiais a extinção gradual do escravo, 
o melhoramento do estado financeiro do país e a imigração. A 
pasta da agricultura foi ocupada pe~o líder paulista Antônio Prado, 
que antes já enfocara, como extra-partidário, as questões servil, finan
ceira e imigra tis ta. 

Ass:m, a 28 de setembro de 1885, tivemos transformado em 
lei o projeto que nascera nos primeiros dias do ministério Dantas. 

Alijados os liberais do poder, o panorama político de Goiás 
também se transformou. 

(44). - Tribuna Livre. O Projeto Dantas. Goiás, 21 de outubro de 
1884, n'" 
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Os conservadores goianos comemoraram a ascenção de Cote
gipe com grande gala, nos dias 10 e 11 de setembro de 1885. O 
chefe dêsse grupo, Sr. Júlio Barbosa Vasconcelos, deu às festas 
uma conotação libertária, alforriando seu escravo Tito durante as co
memorações. 

De imediato, deu-se a exoneração do primeiro Vice-Presiden
te da Província, Sr. Antônio José Caiado e a sua substituição pe
lo Sr. Júlio Barbosa Vasconcelos, que assumiu, a 17 de outubro, 
a presidência, por se encontrar enfêrmo o então presidente, Sr. 
José Acioli de Brito (45). 

A primeira medida do nôvo administrador foi adiar as elei
ções provinciais para o dia 31 de dezembro, com o objetivo de 
ganhar terreno político. 

Exonerações e nomeações sucederam-se. Era a renovação con
servadora. Guilherme Francisco da Cruz, o próximo presidente (46), 
encontraria, nos postos administrativos, apenas a ala conservadora. 
Sua atuação no govêrno foi curta; a 28 de abril de 1886, passava-o, 
novamente às mãos do Sr. Júlio Barbosa Vasconcelos, indo tomar 
assento na Câmara dos deputados. Em seu curto período governa
mental, porém, a Assembléia votou o projeto da lei da reforma de 
ensino, que foi severamente criticada. Há no periódico O Publica
dor Goyano numerosos artigos contra ela, inclusive afirmam que o 
Presidente será o responsável pela criação de um estado teocrático, 
desde que permitiu, aos eclesiásticos, principalmente aos jesuítas, o 
domínio do ensino. 

A oligarquia bulhonista, compreendendo bem a guinada polí
tica de 180 graus, lançou-se em campanha política pelo interior 
goiano. 

Leopoldo apresentou-se ao eleitorado do 29 distrito, ao povo 
de Goiás, de~raldando a bandeira abolicionista. 

"Não faço política de trapaças e embustes, mas de idéias os
tentadas à luz do sol, sou francamente abolicionista" (47). 

O partido liberal não apresentou para a representação à Ge
ral nenhuma inovação, pelo 19 distrito André F:eury que há 7 

(45). - A campanha imigrantista já tivera início no campo político goiano 
através do periódico O 
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mandatos se reelegia e pelo 29 Leopoldo Bulhões, que há cinco 
anos era o representante da oligarquia bulhonista. 

Os conservadores, escoltados por dois órgãos de imprensa, O 
Publicador Goyano e O Constitucional, mostravam-se fortes e dis
postos a cobrar o despotismo anterior e a destruir o grupo dos Bu
lhões. 

O primeiro dêstes jornais procurou, nos primeiros núme
ros, oferecer uma certa independência política. No entanto, nela 
não se manteve, e sua veia política partidária descortinou-se com a 
ascenção do gabinete Cotegipe. Abraçou e teceu apologia aoscon
servadores do país e de Goiás, bem como criticou e massacrou os 
liberais e suas atuações, movendo tremenda campanha contra os 
oligarcas Bulhões. 

Sob o título: "O Dr. José Leopo~do de Bulhões e o 29 distri
to" assim se expressou aquêle órgão da imprensa. 

"Perguntamos a êste mocinho em que se baseia para ter co
ragem de querer pedir os sufrágios do povo para ser deputado? 
Aponte um só benefício que lhe deve a Província durante os cin
co anos que foi deputado. Se apoiando todos os ministérios libe
rais S. S. nada alcançou para sua Província, o que obterá agora 
fazendo oposição ao govêrno conservalor? 

Felizmente hoje a Província sabe quem é o Sr. José Leopoldo 
de Bulhões. 

Que S. S. tenha arranjado a si e a sua santa família todos 
sabem. 

Que S. S. tenha feito discursos ocos e estapafúrdicos acêrca 
do voto das mulheres (para agradar a D. Antônia) todos sabem. 

Que S. S. tenha falado acêrca da abolição dos escravos dos 
outros, esquecendo-se dos que tem em casa, todos sabem. 

Não nos venha o Sr. Juca dizer que pediu estrada de ferro 
para Boa Vista, porque a idéia não foi sua, foi do Sr. Almeida 
Sobrinho, que estando na Côrte, pediu-lhe que falasse a respeito 
na Câmara. 

Desafiamos aS. S. que com o orçamento e verdadeiras pro
vas na mão nos venha desmentir" (48). 

Também, em relação à candidatura Fleury, o mesmo periódi
co moveu obstinada campanha em nome da renovação, das grandes 
idéias, das aspirações nobres e do entusiasmo pela pátria. 

(48). - Publicador Goyano. Goiás, 7 de outubro de 1885, n9 
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"Depois que S. Exa. tem sido deputado sete vêzes sem que 
deixasse um só vestígio benfeitor de sua passagem pelo poder, é 
uma ousadia de sua parte pedir para que seja de novo deputado". 

"Afrimamos que o cons. André Fleury nunca fêz o menor bene
fício a Goyaz. Aproveitou-se do poder para se engrandecer" . 

"É falso o que S. Sxa. alega acerca da concessão feita a fa
vor da navegação do Araguaia. S. Exa. apenas deu seu voto e 
mais nada. Isto de estrada de ferro é chapa velha, uma pomada 
rançosa enfim" (49). 

Em noutros artigos, comenta-se o desaponto dos goianos, quan
do o conselheiro ocupou a pasta da agricultura. 

"O lavrador repassava em sua mente a idéias de ver seus pro
dutos apreciados, o criador fazia cálculos sôbre a produção de ga
do e seu preço compensador num futuro muito próximo". 

"Havia quem imaginasse ver 3 ou 4 grandes pontes no Rio 
Paranayba dando passagem livre e cômoda a todos" . 

"Passava-se mêses e nem sequer um cobrinho para Goyaz". 
"S. Exa. deu contos e contos de réis para outras Províncias, 

mas para a de Goiás nem um cinco" (50). 

As eleições provinciais. realizadas a 31 de dezembro, de 1885 de
ram vitória aos conservadores. Foram reconhecidos 9 deputados con
servadores, contra 7 liberais. 

As eleições à Assembléia Geral realizadas a 15 de janeiro de 
1886 tornaram vitoriosos os conservadores: Cônego Inácio Xavier 
da Silva, pelo 19 distrito, ficando assim eliminado da política goiana 
o cons. Fleury; e, pelo 2<:> distrito, ao Dr. José Marcondes de 
Andrade Figueira. Os Bulhões só voltarlam a atuar politicamente 
nos últimos meses do regime monárquico. 

Enquanto, no campo político e administrativo, o ano de 1885 
assim se desenvolveu, vejamos a realização no setor social. 

Este ano merca o início do período áureo libertador goiano, 
sob a égide de Antônio Félix. Fora êle candldato à Assembléia Ge
ral no pleito de 15 de janeiro de 1885, pelo 19 distrito, sofrendo 
fragorosa derrota. :Ble, que fundou o partido [beral em Goiás, in
centivou a formação do parti.do conservador, lutou pela independên-

(49). - Idem, 12 de dezembro de 1885, nl' 44, p. 4, ano I. 
(50). - Idem, 26 de dezembro de 1885, nl' 
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cia da província, fundou e dirigiu vários jornais como o Monito" 
Goiano, Província de Goyaz, Tribuna Livre e ainda foi o verdadei
articulista da oligarquia bu'honista, viu-se vencido quando, pela 1. a 
vez, aspirou a representar Goiás na Assembléia Geral. 

Esta marginalização política impulsionou-o a uma causa mais 
nobre, mais humana. Sempre abolicionista, vai dedicar-se agora à 
libertação dos escravos de Goiás. 

Antes, quando Juiz, lutou tenazmente para que as leis prote
toras de escravos fôssem respeitadas. Quando tomava conheci
mento de negros, sem matrícula, mantidos em cativeiro, declarava-os 
livres. ' 

Em 19 de janeiro, fundou o Centro Libertador de Goyaz. Nas 
comemorações inaugurais, libertou 150 escravos. No mesmo mês 
e ano (1885), fundou o Libertador, jornal de cunho emancipatório, 
cujo objetivo principal era conscientizar os proprietários de escravos, 
levando-os a libertarem seus escravizados por vontade livre. 

Os efeitos da campanha libertária foram satisfatórios. As al
forrias, já comuns nos anos anteriores, multiplicaram-se a partir 
dos trabalhos de Félix de Bulhões. A loja maçoniça - Azilo da 
Razão - ofereceu total cobertura ao movimento e o subvencionou 
(51) . Surgiram diversas sociedades emancipatórias, como loão Clapp, 
Comercial, Militar, Preparatoriana, Cadetes e Inferiores!. 

A lei de 28 de setembro de 1885, deu liberdade em Goiás, 
em caráter oficial, a 259 escravos. Por êste número, vemos que 
o conjunto escravocrata goiano era insignificante, quando compa
rado com outras províncias como Minas, onde o número de l:bertos 
alcançou a soma de 18.595 (52). 

A idéia de Quintino Bocaiuva,' de abrir grande subscrição, pe
lo país, em favor dos escravos, encontrou ressonância positiva, en
tre os abolicionistas goianos. Tôda a imprensa e a classe média 
passaram a trabalhar pela emancipação, não importando seus ma
tlzes políticos. 

Para tranquilizar os lavouristas, o movimento libertário pu
blicou artigos sôbre o desenvo'vimento agrícola satisfatório sem a 
contribuição escrava. 

(51). - G. Goiás, janeiro de 1886, nQ 16-17. Ano I. 
(52). - Dados fornecidos pelo Ministério da Agricultura e transcritos no 

Goyar.. 11 de fevereiro de 1887, p. 2, nQ 
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"Em Cuba, a abolição trouxe um aumento considerável de 
produção como atesta a Revista Financeira de Buenos Aires, que 
temos à vista: 

Isla de Cuba 
Segun calculos hechos p'la safra de 85-86 la producion tendrá 

um excedente de 50.000 a 100.000 toneladas" (53). 

o clero, também, movimentou-se, organizando comissões liber
tárias nas freguesias de Santana e Rosário. Promoveu o levanta
mento do número de escravos, por rua, concluindo que, na 1 a fre
guesia, havia 46 escravos e, na 2.a 34, num total de 83 (54). 
Estas comissões organizaram espetáculos públicos, criaram fundos 
para completar os pecúlios, contribuindo, assim para a emancipa
ção e para o maior êxito da conjuntura emancipatória. 

Para melhor comemorar o aniversário do término da Guerra 
do Paraguai, os oficiais, efetivos, reformados, agregados e familia
res fundaram, a 19 de março de 1887, a Sociedade Abolicionista 
Militar. Seu 19 presidente foi o tenente Alberto Cruz. 

Os soldados e cadetes, não fazendo parte desta Sociedade, or
ganizaram a Sociedade Abolicionista dos Inferiore.sl e Cadetes a 6 
março do mesmo ano. O Bispo D. Cláudio e Leopoldo de Bulhões 
deram cobertura· aos jovens militares. 

Leopoldo apresentou às varias sociedades recem-criadas um 
plano que daria frutos mais rápidos, qual foi o de eliminar os es
cravos por rua (55). 

Sua sugestão foi aceita e o trabalho ficou assim distribuido: 

1. - Associação Servos de Cristo - Praça Municipal; 
2. - Centro Abolicionista Goiano - Rua das Flôres; 
3. - Sociedade Abolicionista Comercial - Rua Direita; 
4. - Sociedade Abolicionista Militares - Rua do Carmo; 
5. - Loja Maçônica - Azilo da Razão - Rua da Relação; 
6. - Frades Dominicanos - Largo do Rosário e adjacências; 
7. - Luiz Alves Cruz - Presidente da Província - Largo 

da Sé. 

Ainda sugeriu confederarem-se as diversas associações aboli
cionistas para melhor desempenho da missão. 

(53). - G. Goiás,5 de fevereiro de 1887, p. 2. Ano ill. 
(54). - Idem. 
(55). - ~te 
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Era vedado aos membros das associações não só ter escravos 
como alugá-los para seus serviços. 

A Câmara Municipal, com 8 votos a favor e 1 contra, institu:u 
o "Livro de Ouro" para subvenções libertárias. O vereador Cami
lo propôs à Câmara a criação do imposto de 200$000 sôbre cada 
escravo que viesse residir no município de Goiás (56). 

A campanha libertária caminhava assim em ritmo aceleradó, 
quando a morte veio ceifar a vida de um grande abolicionista: An
tônio Félix de Bulhões Jardim. O valor dêsse goiano não se pren
de apenas à sua obra humanitária. Considerado expoente do ro
mantÍSmo çoiano, é enaltecido por sua personalidade e por seu tra
balho literário. 

Gilberto de Mendonça Teles, em seu excelente livro - A 
poesia em Goiás - afirma que esta figura de destaque da literatu
ra goiana lutou 

"ardorosamente pela emancipação dos escravos e pelas idéias 
republicanas" . 

Desconhecemos as razões que o levaram à última conclusão, 
pois, embora comungasse idéias democratas e federalistas, Antônio Fé
lix não abraçou o movimento republicano. 

Sua vida foi uma luta sem tréguas 

"contra o oficialismo e a prepotência governamental que nos 
avassalavam. Fêz várias vêzes, oposição ao govêrno, ferindo os 
costumes da província onde as relações entre administrador e ad
ministrados se ressentiam ainda das tradições coloniais" (57). 

Entre seus objetivos políticos ressaltava o de: despertar o es
pírito de autonomia da Província, o que não o impediu de estrutu
rar o domínio político de sua família. 

Batalhou pela extensão da estrada de ferro às terras goIanas, 
não só teoricamente na tribuna, como empreendeu viagens parti
cular, inspecionando os possíveis lugares a serem cortados pelos 
trilhos (58). 

(56). - Sessão da Câmara Municipal, 10 de março de 1887. 
(57). - G. Goiás, 2 de abril de 1887, n9 81, p. 1, ano n. 
(58). - A extensão dessa estrada às terras de Goiás era um imperativo 

econômico, mas as verbas da Província não permitiam tão avultada o1?ra. 
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Félix de Bulhões foi o mais ardoroso abolicionista goiano; 

"entendia que a escravidão obsecando as inteligências e per
vertendo as vontades, ataca profundamente tanto a ordem mbral, 
como a economia das sociedades civis; corrompe a estanca a pros
peridade pública em suas fontes" (59). 

Para êsse abolicionista a extinção radical do escravagismo es
tava vinculada às razões humanas e econômicas. 

"Para o escravo, não havia estímulo o labor de hoje, foi o 
de ontem será o de amanhã, seu objetivo é evitar o castigo, em
bromar, burlando" (60). 

Quando juiz, empenhou-se, através das leis, em proteger os 
escravos. Os processos contra escravos eram por êle julgados no 
maior critério de honestidade. 

Sua morte foi sentida e impulsionou a campanha abolicionista. 

Os fundadores e redatores do Phenix - Rafael Americano Tôr
res Sanches, Aristides Costas e Luiz Guedes Amorim abraçaram a 
luta pe'a Lbertação, declarando, pela imprensa, que o faziam para 
imitar o 

"iminente campeão do abolicionismo e intrépido evangeli
zador da democracia". 

Seu entêrro foi interrompido por um escravo por nome Luiz 
que abraçou o caixão aos prantos, lastimando o desaparecimento 
do grande benfeitor de sua raça. 

E:ste escravo foi alforriado logo após o entêrro por Filipe Ba
tista e a loja Y.i1çônica libertou sua mulher Maria. 

As soc:edades goianas emancipadoras: Militar, Cadetes e In
feriores, João Clapp, Comercial (61) e Centro Libertador, (62), 

políticos não visualizavam a complexidade da questão. Minas, Província muito 
mais rica, só veio conseguir contrato para o trecho ferroviário - Rio Grande -
Paranaiba, no ano de 1884; e as locomotivas só palmilhariam terras goianas nos 
anos do século XX. 

(59). - G. Goiás, 10 de abril de 1887, nQ, p. 1. Ano 11. 
(60). - Idem. 
(61). - A Sociedade Abolicionista Comercial foi fundada por Xavier 

Guimarães, Costa Amorim e Irmãos. 
(62). - Fundado em janeiro de 1885 por Antônio Félix de Bulhões, João 

Fleury Campos Curado e Antônio José ~iado. 
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deliberaram, em homenagem ao maior espírito abolicionlsta, formar 
a Confederação Abolicionista Félix de Bu'hões. 

Esta Confederação passou a atuar intensamente em formas 
várias: conferências, quermeses, leilões, etc. Os festivais abolicio
nistas passaram a ser o centro de atração da cap:tal. 

Realizaram-se 4 festivais, que incluiram nos seus meetings, 
conferências, concertos, peças teatrais, e ainda as famosas querme
ses. 

O grupo republicano goiano, embora insignificante em núme
ro participou do movImento abolicionista, principalmente a partir 
do ano de 1882, após a fundação do jornal O Bocayuva, e do seu clu
be subversivo. No festival de 28 de agôsto, o balcão do "Gru
po republicano", foi um dos mais bem organizados, sob a direção 
da senhora Maria Eliza Rodrigues Jardim e no seu encerramento o 
Dr. Guimarães Natal pediu que se executasse a Marselhesa, símbolo 
republicano. 

A sociedade dramática, também abolicionista, sempre colaborou 
com a :uta emancipat:'ria, inclusive encenava peças que traziam a 
mensagem da libe.rdade como a "Vingança do Escravo". 

O programa da Confederação não se limitava à extinção do ca
tiveiro. A exemplo de Quintino Bocaiuva, visava a reconstrução 
econômica, política e social do negro. 

"O abolicinismo destroe mas para reconstruir sôbre bases 
sólidas e estáveis o edificio social". 

"O abolicionismo não se limita a libertar o trabalhador escra
vo da tirania senhorial, vai além, quer emancipa-lo ao domínio da 
ignorância e dos preconceitos, em que a escravidão o lançou; o 
abolicionismo procura converter o escravo em operário, e o ope
rário em cidadão" (63). 

Entre as sociedades goianas abolicionistas existiu uma que me
rece destaque por congregar o pensamento da juventude estudantil, 
e também porque sua criação gerou uma crise política. Foi insti
tuida pelos estudantes do Liceu, no dia 28 de setembro de 1887, 
em comemoração a Lei de 1871. O 
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A reação estudantil e abolicionista não se fêz esperar. Or
ganizaram passeatas pela cidade, e, defronte ao palácio Conde dos 
Arcos, ergueram vivas ao funcionário demitido, ao abolicionismo 
e a Joaquim N abuco . Entre os oradores solidários, sobressaiu-se 
Guimarães Natal, que, na oportunidade, propalou suas idéias re
volucionárias. 

A última fase abo[cionista de Goiás apresenta característica de 
rebeldia, ou seja, o movimento deixa de ser emancipador para ser 
francamente abolicionista. Seus adeptos aspiravam à I:bertação de 
qualquer forma: pela lei ou pela revolução. 

Quando a Fôrça Pública de São Paulo se pôs ao encalço de 
400 escravos foragidos, o jornal A Redação (São Pau~o) aconse
lhou-os a procurarem refúgio nas Províncias de Goiás e Mato 
Grosso. O órgão democrata Goyaz - não só transcreveu a notícia, 
como traçou comentários favoráveis às fugas de escravos. 

"Que venham. Aqui estarão em paz. Os soldados da Guarni
ção de Goyaz não prendem negros fugidos" (64). 

A notícia da extinção da escravatura chegou a Goiás no dia 
31 de maio, às 18 horas. Não causou surpresa, porque era, de há 
mu:to, esperada. 

As diferentes sociedades abolicionistas desfilaram com os 
estandartes pelas ruas sob música da Phílarmôníca Goyana. 

A lei libertou menos de 4.000 escravos, sendo que, na capital 
não havia mais escravos no 13 de maio. Pois, por ocasião do 1 Q 

aniversár:o de morte de Félix de Bulhões, a Confederação aIforriou 
os seus últimos escravos (65). 

O 13 de maio representou para os goianos abolicionistas, "a 
realização máxima" para a raça negra. As arestas que caracteri
zaram os ideais abo'icionistas e que consistiam na integração do 
negro no contexto soc~al, na valorização de seu trabalho, na edu
cação dos ingênuos, desapareceram. 

Os políticos c,onservadores abraçaram, com mais ardor, a cam
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• 
• • 

lNTERVENÇOES. 

Da Prof.a Dalísia Martins Doles (ICHL/UFGo. Goiânia. Goiás). 

Diz que a Autora no 2. parágrafo do seu trabalho situa o mo
vimento abolicionista no p:ano do humanismo. Acha que repre
senta mais um sentido paternalista. 

Afirma também que os líderes abolicionistas vão representar 
os oligarcas da 1 ª" República que endossam a situação de servidão 
do trabalhador rural, que é um remanescente do ant:go escravo. 

Pede a opinião da Autora sôbre as questões levantadas. 

• 
Do Prof. Roberto Machado Carvalho (FFCL/ltú. São Paulo). 

Indaga como se processavam as relações de uma elite aboli
cionista de Goiás com o movimento republicano-abo~icionista de 
São Paulo? 

Pergunta ainda em que medida se verificou algum atrito entre 
a mentalidade de campo, possivelmente conservadora e a urba
na, mais avançada, na área abolicionista? 

• 
Do Prof. Miguel ArcMngelo Nogueira (FFCL/UCgo. Goiânia. 
Goiás) . 

Afirma que a participação da Igreja no movimento abolicio
nista foi apagada: 

a). - por que envolvia uma questão política que não era 
do interêsse da Igreja; 

b). - por que a supressão da estrutura poderia ocasionar 
uma crise econômica prejudicial à Nação; 

c). - por que a Igreja estava ligada ao regime pelo Padroa-
do. 

Sabe-se, no entanto, que em determinadas regiões, por exem
plo na diocese de Diamantina de Viçoso, a Ordem dos Beneditinos 
se antecipou à Abo~ição, 
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A Au~ora salientou que o clero participou do movimento em 
Goiás, mas o interpelante gostaria de saber se foram apenas sacer
dotes em caráter part:cular ou organizações eclesiásticas mais am
plas, como dioceses, Ordens reI:giosas, etc. 

* 
* * 

RESPOSTAS DA PROFESSORA MARIA AUGUSTA DE SAN
T ANA MORAES. 

À Prof. a Dalísia Martins Doles. 

D:z o seguinte: 

1Q ). - No transcorrer da campanha os abo'icionistas goia
nos deixaram evidente o desêjo de integrar o negro no contexto 
social brasileiro; daí o enfoque nos moldes do sistema filosófico 
human:tarisía. 

Mas, a observação da colega tem fundamento, uma vez que 
com o advento da lei Áurea as arestas que caracterizaram a cam
panha abolicionista foram esquecidas, ficando os negros abando
nados à total regressão social. 

2Q). - A segunda observação vai de encôntro com o que 
foi exposto anteriormente. Os líderes abolicionistas estavam mais 
preocupados com a ascenção política de seu grupo, do que com a 
situação do negro. O endosso desta campanha muito os auxiliou 
a projetarem-se no cenário político nacional. 

* 
Ao Prof. Roberto M. Carvalho. 

Afirmou que: 

1 Q A liderança de São Paulo no movimento republicano -
abolicionista se fêz sentir não só em Goiás, mas, em tôdas as Pro
víncias do Brasil Império. A e:ite intelectual goiana sempre hauriu 
em São Paulo seus conhecimentos, o que motivou maior relacio
namento da problemática em pauta. Não obstante, o pequeno gru
po republicano de Goiás sempre comungou os ideais abolicionis
tas, dissoc:ando-se do movimento de São Paulo, que, em parte, 
foi escravocrata ou omisso na questão servil. 

2Q). - A ruralização da sociedade de Goiás foi uma reali
dade intransponível até o advento de Goiânia. Portanto, uma men
talidade u:-bana 
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embrionária no transcorrer da década de 80, com o desenvolvi
mento da imprensa livre. A mentalidade agrária - conservadora 
- sem expressão cultural, não comungou com o movimento aboli
cionIsta, mas, também não se levantou contra êle . 

• 
Ao Prof. Miguel Archângelo Nogueira. 

Respondendo, disse que a participação do clero goiano no mo
vimento abolicionista engloba não somente a atuação individual de 
sacerdotes, como também de ordens religiosas e da própria 





OS DEBATES SOBRE O TRABALHO DOS CHINS 
E O PROBLEMA DA MÃO-DE-OBRA NO BRASIL 

DURANTE O SÉCULO XIX (*). 

MARIA JOSE; ELIAS. 

do Museu Paulista (São Paulo. SP). 

Na segunda metade do século XIX, a grande expansão da cul
tura do café, favorecida por condições internas de clima e solo 
e condições externas de mercado de exportação, trouxe consigo o 
problema crescente da crise de mão-de-obra, agravado pela supres
são do tráfioo negreiro, pressão inglêsa e campanha abolicionista. 
A escravidão estava, portanto, condenada a curto ou a longo pra
zo, mas a idéia do trabalho livre parecia não agradar muito aos 
senhores rurais do Brasil no século XIX. 

Eram êles 

"rotineiros nos sitemas agrícolas e no sistema das relações 
sociais compreendiam tão pouco a substituição do escravo pelo 
trabalhador livre, quanto a substituição da carroça de duas rodas 
pelo carro de quatro rodas, ou a substituição do boi pelo cavalo 
como animal de tiro" (1). 

A experiência do Senador Vergueiro não os atraía como pers
pectiva de mudança; e os problemas de desajustamentos surgidos 
com as primeiras levas de imigrantes europeus contribuíam para os 
desanimar. 

Quando a escravidão já se tornara insustentável, a lavoura ca
feeira, principal setor da economia de exportação do Brasil, se res
sentia dos efeitos da abolição do tráfico africano; com a carência 

(*). _ Comunicação apresentada na 3" sessão de estudos, Equipe A, no 
aid 8 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1). - J. Fernando Carneiro, Interpretação da Política Imigratória Bra
sileira, in "Digesto Economico" 
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da mão-de-obra, os fazendeiros, apavorados ante a queda do fluxo 
imigratório europeu e o desvio dêste para os países do Prata, vol
taram-se para o recurso à importação de chins, como uma solução 
intermediária entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Para tau
to, já contavam com alguma experiência anterior. 

De fato, em 1810 se fizera uma experiência com trabalhado
res chineses no Brasil. O Conde de Linhares sugerira a D. João 
a importação de 2. 000 chineses, tendo porém vindo apenas 400. 
Estes não faziam parte da população do litoral chinês, mas, sim, 
do interior do Celeste Império; eram experientes no cultivo do chá 
e na sua preparação (2). 

O chá foi, por essa época, introduzido no Rio de Janeiro e 
seu cultivo estava sob a ingerência do govêmo, no Jardim Botâni
co e na Fazenda Imperial de Santa Cruz.' Para dar melhor assis
tência à nova cultura, e na esperança do seu rápido desenvolvimen
to com vistas à exportação, providenciou-se a imigração dêsses tra
balhadores asiáticos. Apesar do entusiasmo que rodeou a inicIati
va, a plantação do chá não deu os resultados esperados; os chi
neses, por sua vez, não se deram bem com a mudança de clima e 
condições de vida e trabalho, desaparecendo sem deixar rastros. 

Em 1855, chegaram ao Rio de Janeiro outros 303 chins, con
tratados em Singapura, por conta do negociante Manoel de Al
meida Cardoso; os resultados também não foram satisfatórios (3). 
Nesse mesmo ano, outro contrato era firmado com a casa Sompson 
e Tamppon, de Boston, para introdução de 2 mil chins, dos quais 
vieram apenas 368 (4). Tomaram para seus serviços alguns dês
ses colonos os senhores Dr. LocailIe e Cochrane, porém os dis
pensaram em pouco tempo. Os primeiros, enviados pelo minis
tro da Marinha, Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, 
para trabalhar no Arsenal da Marinha, foram dispensados den
tro de pouco tempo, porque nada sab'am fazer. Igual destino ti
veram os asiáticos que tinham ido traba~har para o Dr. Locaille, 
enviados para o Jardim Botânico; em poucos dias estavam na rua, 
sem possibilidades de encontrar trabalho. O mesmo aconteceu no 
caso do fazendeiro do Piraí, José Manoel de Sá, e do engenheiro 

(2). - John Luccock, Notas sôbre o Rio de laneiro e partes meridionais 
do Brasil. (Biblioteca Histórica Brasileira). Livraria Martins Editôra. São Pau-
10,1942, p. 190 e D. P. Kidder, Reminiscências de Viagens e Permanência no 
Brasil. (Biblioteca Histórica Brasil~ira). Livraria Martins Editôra. 1940, p. 208. 

(3). - A. Carvalho, O Brasil. (Segunda edição revista e acrescentada). 
Imprensa Portuguêsa, Pôrto, 1876, p. 176. 

(4). - Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, Reflexões sôbre a Co
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Riviere. E para rematar o malôgro dessa tentativa de se estabele
cer uma corrente imigratória de as:áticos, em um ano apenas 18, 
dêsses 368 chins, não tinham passado pela Casa de Correção da 
Côrte (5). A pouco e pouco transformaram-se em mendigos que 
eram vistos perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro. 

Outro leva de trabalhadores chineses foi importada, em 1866, 
pelo mesmo Manoel de Almeida Cardoso. Apesar da esmerada es
côlha procedida pelos seus recrutadores, não foi possível encontrar 
trabalho para êsses imigrantes, quer em atividades agrícolas, quer 
no setor industrial. Depois de quatro meses de inatividade, foram 
contratados para obras públicas (6), trabalho de enxada e pica
reta.' 

Outras tentativas se fizeram e foram sempre cercadas de re
sultados insatisfatórios. Assim foi que o Conselheiro Manoel Fe
lizardo de Souza e Mello, ao ser consultado pelo Marquês de Olinda, 
ministro do Império, sôbre a rescisão de um dos seus contratos de 
importação de chins, declarou: 

"A experiência sôbre trabalhadores chins deu péssimo resul
tado e por felizes nos devemos dar por nos acharmos livres de no
va importação de semelhante gente que de certo ninguém mais 
receberá" (7). 

Paceria estar assim definitivamente condenada a importação de 
braços chineses para o Brasil. 

Nos anos seguintes, isto é, na segunda metade do século XIX, 
a opinião pública ocupou-se da vinda dos chins em várias oportu
nidades. Discussões no Parlamento, na imprensa por meio de pan
fletos foram travadas, uns defendendo, outros condenando a imigra
ção chinesa. 

Em 1865, o Jornal do Comércio publicou um artigo assinado 
pelo Dr. Luis Peixoto Lacerda de Werneck sôbre imigração e co
lon:zação; dizia: 

"A raça chinesa estacionária de uma civilização duvidosa 
inerte no progresso, há de ceder logar, de ser extenuada e des
truída pelas nações provectas da Europa e da América. .. na China 
trabalha-se como se trabalhava há cêrca de 500 anos, época em 

(5). - Ibidem, p. 290. 
(6). - Augusto de Carvalho, op. cit., p. 216. 
(7). - Anais da Câmara dos Deputados, Sessão 
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que a visitou Marco Polo e nessa árdua e fastidiosa tarefa de co
pistas, os chins possuem apenas a virtude, que é indubitavelmente 
dos seus hábitos e costumes de imitação, a paciência" (8). 

Considerações idênticas fêz Oliveira Monteiro em estudos sô
bre o Brasil e as colônias portuguêsas. Para se constituir uma na
ção não basta a independência política, ela envolve também a idéia 
de autonomia étnica, moral, intelectual e econômica. Achava que 
lançar uma onda de chineses ou índios sôbre um fundo europeu 
- em situações favoráveis de clima e outras condições - enri
queceria o país de cultivadores de algodão e café, mas seria para o 
futuro o desmoronar da naciona~idade nascente. Situação seme
lhante à da Calif6rnia poderia ocorrer aqui: 

"Um Brasil chinês".- a substituição de um dos focos euro
peus na América por uma nação mestiça e abastardada, é uma 
perspectiva repugnante" (9). 

Em sentido contrário, os interêsses ligados à grande lavoura 
escravista não viam como o trabalho livre do imigrante europeu 
pudesse substituir o do escravo e nada mais justo, dêsse ponto de 
vista, que se procurasse outra solução aproveitando-se das experi
ências feitas com chineses em outros países, como colônias da In
glaterra e da França e em algumas regiões do Perú, Nova Gra
nada e União Americana. 

Partidário desta idéia, em 1868, Quintino Bocayuva não via 
outra saída para a lavoura onerada de compromissos, falida, neces
sitada de créditos agrícolas e de braços. Chegara, por "imposição 
do destino", o regime do trabalho assalariado. Defendia a imigra
ção chinesa, a qual dizia ser superior à européia (10). 

O grande empênho e a grande fortuna, segundo êles, consis
tiam na época em encontrar o trabalho a módico salário. Isto equi
valeria aos lavradores adiantar-lhes capitais. 

"A terra é e será por muito tempo o grande Banco que não 
recusa o seu crédito a quem sabe cultivá-Ia" (11). 

(8). - Cf. Joaquim da Silva Rocha, História da Colonização do Brasil. 
lQ voI., Rio de Janeiro, 1918, p. 85. 

(9). - Ibidem, p. 86. 
(lO). - Quintino Bocayuva, apud Emilia Viotti da Costa, Da Senzala à 

Colônia. Difusão Européia do Livro. São Paulo, 1966, p. 140. 
(11). - Quintino Bocayuva, A Crise na 
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Reputada como inábil e fraca para os trabalhos na lavoura, 
entretanto a experiêncIa nas Antilhas, Guianas, Califórnia e sobre
tudo no Peru demonstra a aptidão e energia dessa gente para o 
trabalho (12). A questão da necessidade sobrepõe-se ao precon
ceito, dizia êle. 

Não deixou, porém, de mencionar seus defeitos: os chineses 
eram exigentes quanto aos sa'ários, amantes do jôgo, renitentes· à 
disciplina que os impedisse jogar; eram de natureza moral perver
tida (13). :E:sse tipo de colonização poderia ser feito por conta do 
govêrno ou por iniciativa particular. Recomendava Quintino Bo
cayuva a fundação de uma companhia comercial com base em coad
juvação oficial, consistindo em um prêmio por colono contratado. 

Ao concluir o seu opúsculo, reafirmava as qualidade e as van
tagens da imigração chinesa. 

"Em minha opinião só por tal meio se poderá promover o 
desenvolvimento da propriedade rural entre nós, sem alterar-lhe 
a forma e a essência. A subdivisão das grandes propriedades é, 
sem dúvida, salutar e há de chegar a sua época mais cêdo ou mais 
tarde. Porém, é convicção minha que, por muito tempo, ainda 
será impossível modificar o regime de trabalho agrícola no Brasil, 
fazendo desaparecer as grandes lavouras. O café, principal pro
duto da cultura nacional, é talvez de todos os produtos do solo o 
que menos se presta à subdivisão absoluta. Além disso, aqui co
mo em Cuba, sobretudo a princípio, será difícil aos fazendeiros 
suprimir de chôfre todo trabalho escravo. E em tal caso, que 
gênero de colonização se prestará ao trabalho promíscuo em que 
as duas fôrças se equilibram?" (14). 

Os defensores da importação de chins procuravam ao mesmo 
tempo diminuir o alcance das críticas que a experiência do traba
lhador chim havia sugerido noutras terras: de não assimilação, a
çambarcamento dos ofícios e de não serem elementos estáveis no 
emprêgo. Em seus contratos de engajamento, inclui-se uma cláu
sula obrigatória: o seu engajador deverá enviar os cadáveres para 
sua terra natal, em caso de morte no período de engajamento. Ge
ralmente, a própria colônia se encarregava dêsse expediente e os 
engajados se cotizavam entre si, como acontece na Califórnia. 
Um jornal de São Francisco publicou em tom de crítica: 

(12). - Ibidem, p. 30. 
(13). - Ibidem, p. 43. 
(14). - Ibidem, p. 30. 
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internacionais por parte dos governos da Inglaterra e de Portugal, 
que chegaram a proib:r o engajamento, sob tal regime, de traba
lhadores chineses nos portos de Hong-Kong e Macau (18). 

Mauá, entretato, achava oportuna a contratação de mão-de 
-obra asiática, não escondendo que o regime de trabalho devesse 
ser de semi-escravidão, a exemplo do que ocorria nas lndias Oci
dentais inglêsas e holandesas. Preocupado com a conseqüência da 
Lei do Ventre Livre, que acabava com a escravidão em prazo 

"curtissimo", lembrava que "a vida das nações se não conta 
por anos: mais de 10 a 15 anos de inércia, e a grande lavoura, 
já em decadência, se arruina à míngua de braços e o mecanismo 
político, econômico, financeiro e mesmo social do Brasil sofre o 
mais violento abalo" (19). 

Clamava contra discussões vazias por parte dos partidos po
líticos, as quais nada resolviam; impunha-se uma providência an
tes que se desse o "golpe mortal" nos elementos de trabalho que 
possuíamos. Achava improdutivos os contratos de importação de 
europeus, pois nenhum dêsses aceitaria trabalhar mais nos gran
des estabelecimentos agrícolas do país. Acêrca de sua experiência 
com coolies (20), afirmava 

"que não falhou como se diz, pois a metade dos braços im
portados em número de 174 são muito bons ou todos os que fo
ram contratados segundo minhas ordens entre gente do campo, 
sendo péssimos os vadios de má lei contratados na cidade de São 
Luis" (21). 

Sugeria que viessem para o Brasil 100 mil chineses por ano, 
embora tivéssemos de pagar as passagens de retôrno àquêles que 
não produzissem. 

(18). - Demonstração das convelliências e Vantagens à Lavoura no Bra
sil pela Introdução de Trabalhadores Asiáticos (da China), apud Emilia Viotti 
da Costa, op. cit., p. 143. 

(19). - Visconde de Mauá, Autobiografia, (prefaciada e anotada por 
Claudio Ganns). Livraria Editôra Zélio Valverde. Rio de Janeiro. 1943 p. 217. 

(20). - Salvador de Mendonça, Trabalhadores Asiáticos. Nôvo Mundo, 
New York. (1879), p. 21, explica que havia duas classes de trabalhadores chi
neses: os chins que emigravam espontâneamente sob garantia de tratados entre 
autoridades governamentais e os kulis ou coolies (têrmo de origem hindus
tânica que significa "carregadores de fardos" e é aplicado aos trabalhadores in
dianos) que são os que emigravam "apanhados 
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"A Califórnia não tem rival no comércio dos chins, pode-se 
dizer que exerce o monopólio. Importam-nos vivos, no estado 
bruto e reexportam-nos manufaturados mortos" (15). 

Mesmo diante da condição de não-assimiláveis, êles eram os 
que nos convinham como sustentáculo da grande propriedade. Os 
fazendeiros de café, alarmados com o desvio do fluxo emigratório 
para os Estados Unidos e para países do Prata, ante a inevitável 
abolição do escravo negro, depositam suas esperanças no trabalha
dor asiático. 

Os relatór:os apresentados pelo Ministro da Agricultura nos 
anos de 1869 e 1870 sugeriam a imigração chinesa como solução 
ideal para a crise de mão-de·obra na grande lavoura. Agindo em 
concorrência, o govêrno concedia, por decreto de 9 de julho de 
1870, a Manoel José da Costa Lima Vianna e João Antônio de 
Miranda e Silva, ou à Companhia que organizassem, autorização 
para importarem trabalhadores asiáticos, destinados ao serviço da 
lavoura, mediante cláusulas que se baixavam juntamente com o 
mesmo Decreto (16). O prazo da concessão era de 10 anos con
tados da chegada da primeira expedição de trabalhadores a um 
dos portos do Império. Durante êsse prazo nenhuma outra po
derá importar trabalhadores da mesma procedência para o mes
mo fim. Este decreto foi prorrogado por mais 2 anos em 2 de 
outubro de 1872 e em 11 de novembro de 1874 (17). Quanto 
ao espírito que dirigiu a sua elaboração, é bem clara a preocupa
ção de comprimir as despesas com a mão de obra e orientá-la 
para a grande lavoura em condições que satisfize~sem uma economia 
de exportação. Basta o exame dos ítens 4Q e 8.0 do artiço 3.0 que 
reve'am bem o caráter escravista dêsse contrato: 

4Q - A suspensão do salário nos casos de interromper-se o 
serviço por motivo independente da vontade do patrão e 

8Q - A renúncia por parte do trabalhador do direito de re
clamar contra o salário estipulado, ainda que seja menor do que 
o de outros jornaleiros livres ou escravos do Brasil. 

Fundada a Companhia, encontraram seus patronos sérias di
ficuldades, não conseguindo efetivar o projeto. Sofreu repressões 

(15). - Ibidem. p. 43. 
(16). - Coleção de Leis do Brasil. Tomo XXX. Parte I. Decreto nQ 

4547 de 9 de julho de 1870. 
(17). - Ibidem. Tomo XXV. Parte 11. Decreto nQ 5099 de 2 de outu

bro de 1872 e Tomo 11. Parte 11. Decreto nQ 
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o próprio Mauá, às vêzes, é contraditório em suas idéias sô
bre a imigração de chins, defende tão somente uma solução pro
visória. Depois de mostrar as vantagens de tal importação, apre
senta, entre outras, esta restrição: 

"jamais me passou pela mente colonizar o Brasil com essa 
raça, porém, sim, desviar com êsses braços uma crise que me preo
cupa há muitos anos, e com mais fôrça depois de votada a Lei 
de 28 de setembro de 1871" (22), 

isto é, a Lei do Ventre Livre. 

O pragmatismo realista de Mauá o levara a ver no trabalho dos 
chins uma ponte de transição entre o trabalho escravo e o livre. 

Examinada e discutida por Ireneo Evangelista de Sousa, a ques
tão agitava-se cada vez mais e tornava-se de teor panfletário. O 
chim era acoimado de pior que o negro, avaro, viciado, "infanticida 
por convicção", ladrão por instinto. Apesar disso, era o que con
vinha aos interêsses dos senhores de terra. 

Seriam reservados aos coolies, dizia-se, certos serviços aos quais 
os colonos não se adaptavam, como: limpar pastos, fazer derruba
das, construir açudes, matar formigas, secar e beneficiar café e sal
vá-lo das intempéries. 

A mesma conclusão chegou a comissão nomeada pelos lavra
dores do Rio de Janeiro, ~nas e Espírito Santo, que no Congresso 
Agrícola de 1878 (23), afirmava: 

"A Sociedade não comporta transformações senão sucessivas 
e parciais"; 

o chim, no entanto, era conveniente para resolver parcialmen
te os problemas da lavoura cafeeira (24). Ainda nesse Congresso, 
manifestaram-se contra a imigração chinesa o Conselheiro Otoni, 
Visconde de Prados, Barbosa de Andrade, Rodrigues Andrade e 
Eduardo Pereira de Abreu, êste representante da lavoura de Silvei
ras, e que considerava uma calamidade a introdução de coolies, ho
mens eivados de maus costumes e "corruptos por natureza", sem 
princípios de educação, elementos perigosos, fracos e indolentes, 

(22). - Ibidem, p. 226. 
(23). - O 
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"narcotizados física e moralmente pelo 6pio". 

Segundo sua opinião, não suportariam o traba'ho braçal. 

"Não pretendo abastardar mais do que está a nossa população 
jornaleira e laboriosa" (25). 

Entretanto, na sua maioria, os fazendeiros representados no 
referido Congresso, desgostosos com a imigração européia na qual 
já haviam sido gastos milhares de contos quase sem resultados po
sitivos para a lavoura, igualmente manifestavam-se pela imigração 
de chineses na esperança dos braços 

"baratos, sabios e d6ceis" (26). 

Viam no "chim" uma maneira de resolver pràticamente o pro
blema de mão-de-obra, pelo menos provisoriamente, até que fôssem 
tomadas medidas que trouxessem à imigração européia uma solu
ção viável. Isto fica bem claro quando as comissões do Congresso 
Agrícola pedem reformas de âmbito social, propociando à imigra
ção liberdade de culto, igualdade política, casamento civil, secula
rização dos cemitérios, naturalização fácil, medidas estas que de
veriam ser tomadas como incentivo à imigração européia. Pediam 
ainda que o govêrno subvencionasse imigração particular, recomen
davam projetos que favorecessem o crédito, vias férreas, instrução 
agrícola elementar e reforma da lei de locação de serviços. Pre
dominou, portanto, no Congresso Agrícola, a opinião favorável de 
alguns, planos foram elaborados para pôr a idéia em prática. S~
nimbú, em 1879, ainda no Ministério, é favorável à im:gração dos 
chins, considerando ser êste o único elemento capaz de se sujeitar aos 
balxos salários que convinham à nossa lavoura. O trabalhador asiá
tico seria, por conseguinte, segundo êste setor da opinião, a salva
ção para a lavoura cafeeira. Mas o plano provocou protestos na 
opinião pública, e, como nas tentativas anteriores, acabou fracassando. 

Um projeto para a aprovação de crédito para o envio de mis
são à China com o fim de entabolar relações diplomátlcas com aquê
le país, foi discutido no Senado e na Câmara. Na sessão de 17 de 
março de 1879, no Senado, 
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"Esta expedição, é óbvio, liga-se à idéia dominante do govêr
no de promover por todos os meios a introdução, em grande esca
la, de trabalhadores asiáticos ou coolies" (27). 

Prosseguindo, o sr. Ribeiro da Luz dizia considerar acretada 
a medida, se fôsse possível encará-la apenas pelo lado utilitário e 
das vantagens para a Marinha de Guerra. Lembrou, ainda, que ex
ped:ção "aparatosa" como esta só houvera quando se fôra a Nápoles 
buscar a Imperatriz do Brasil. Até aqui, a Marinha ainda não se 
aparelhara para navegar fora das águas da América do Sul (28). 

Sinimbú, ministro do Conselho, prestigiando o govêrno e seus 
próprios interêsses, pois era latifundiário, dizIa: será uma viagem de 
treinamento para alguns oficiais da Armada. Por outro lado, não 
se eximia de confessar os últimos propósitos: 

"O Senado sabe que há muito tempo se agita neste país uma 
grave questão, a de importar braços apropriados que se apliquem 
ao serviço da grande lavoura. Devo declarar ao Senado que está 
no pensamento do govêrno abrir relações diplomáticas com a 
China para facilitar a introdução dêsses braços" (29). 

É interessante notar a habilldade política do govêrno no tocan
te à rea'ização do seu objetivo. 

Nas sessões da Câmara dos Deputados realizadas em setembro 
e outubro de 1879, não foram menos agitados os debates em tôrno 
da manobra política ensaiada pelo govêrno para introdução de tra
balhadores asiáticos. 

O sr. Moreira Barros, fazendeiro paulista e ministro de Esta
do, compareceu à Câmara para prestar esclarecimentos: sugeria que 
se promovesse a imigração de chins em face dos resultados da imi
gração européia e de suas perspectivas pouco satisfatórIas aos fa
zendeiros. 

Joaquim Nabuco, porém, o mais lúcido analista da questão 
social brasileira no século passado (30), via no chim o substituto 
disfarçado do negro escravo. Contundente, violento em seus dis-

(27). - Anais do Senado. Sessão de 17 de março de 1879. Rio de Ja-
neiro. 1879, p. 213. 

(28). - Ibidem, p. 214. 
(29). -Ibidem,p. 217. 
(30). - Paula Beiguelman, Formação Política do Brasil. Primeiro Volu
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cursos, lembrava certas incoerênncias surgidas durante os debates 
do Congresso Agríco'a do Norte e do Sul, e perguntava: 

"É preciso o chim? Quem quer o chim?" (31). 

o Sul estava comprando os braços disponíveis do Norte, por
tanto não tinha do que queixar-se; o tráfico aí - embora interno -
continuava. 

"Mas esse norte que exporta os braços precisa de chins?" 

Nabuco pede licença para ler o que se disse no Congresso Agrí
cola ou como havia sido respondido ao sr. Presidente do Conselho: 

"É muito sensível a falta de braços para manter, melhorar 
e desenvolver os atuais estabelecimentos da grande lavoura?" 

o Conselho do Norte respondeu: 

"Não, e acrescentou, por uma forma singular, mas expressiva: 
- quem tem dinheiro tem braços". 

- "É muito sensível a falta de braços para manter, melhorar 
e desenvolver os atuais estabelecimentos da grande lavoura? 

Para mantê-los, atualmente não. 

Para melhorá-los, precisamos de homens livres e práticos. 

Para melhor desenvolvê-los, são precisos maquinismos 
aperfeiçoados e vias de fácil comunicação" (32) . 

Os representantes do Congresso Agrícola do Norte não pare
cem interessados em chins e nem pediram braços, comentava Na
buco. Por parte dos representantes do Sul, também não houve ma
nifestação coletiva em favor da imigração chinêsa. Contràriamen
te à proposição, opinaram os srr. Christiano Ottoni, Visconde de 
Prados, Barbosa de Andrade e Rodrigues de Andrade, êste como 
representante dos ~avradores de Juiz de Fora e Paraíba do Sul. 
Christiano Ottoni chamava ainda a atenção para o fato curioso, sur
gido na ocasiã<:> em que se espalhara a notícia sôbre a vinda de 
coolies no Congresso Agrícola: os membros do Congresso não sa
b:am do que se tratava. Quanto aos lavradores do Sul, também não 

(31). - Discurso de Jo~quim Nabuco, Anais da Câmara dos Deputado&. 
Sessão de 1 de setémbro de 1879. Rio de Janeiro. 1879, p. 300. 

(32). - Ibidem, p. 300. 
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estavam interessados na imigração espontânea dos chins para o Bra
sil, pois não confiavam nela. 

Aos senhores de terras, premiados pela falta de braços, inte
ressava chins obtidos por meio de contrato em tráfico semelhante 
àquêle que se fazia para Cuba e Perú, isto é, em condições de semi
serv:dão, mas que não mais existia. A China, de acôrdo com à 
Inglaterra e os Estados Unidos, havia feito cessar semelhante trá
fico. 

Quanto aos membros do Congresso Agrícola, 

"o que êles queriam e pediam para que a nossa raça não ficas
se deteriorada e a nossa sociedade contaminada pelos vícios dos 
novos colonos, é que se fôsse muito severo, muito escrupuloso, em 
reexportá-los" (33). 

Nessa mesma ocasião, falou-se até na modificação da lei de 
locação de serviços, através de um projeto, porque o atual dificul
tava semelhante tráfico, pois permitia que o contrato fôsse rescin
dido pelo locador, logo no prlmeiro mês da chegada do imigrante. 

O sr. Moreira Barros, ministro de Estrangeiros e represen
tante da lavoura de São Paulo, não desconhecia os inconvenientes 
da introdução dessa raça, 

"cujo caráter subserviente e imoral há de contaminar a nos
sa população e afastar imigrantes de procedência européIa; julga
mos contudo de rigoroso dever externar com franqueza esta opi
nião: que podem êles prestar serviços à lavoura e ser aceitos co
mo um meio de transição" (34). 

Era acusado por Nabuco de não desconhecer os inconvenien
tes que proviriam desta imigração 

"e por não contribuir para o ensaio do trabalho livre entre 
nós" (35). 

Indo ao fundo da questão, Nabuco desvendava o substrato dos 
interêsses :mediatos que sustinham a campanha pela importação de 
chins: 

(33). - Ibidem, p. 301. 
(34). - Ibidem, p. 302. 
(35). - Ibidem, p. 302. 
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"Os collies são reclamados como meio de transição da escra
vidão para o trabalho livre. Mas o que se chama de transição 
para o trabalho livre não é ainda o período em que o trabalho es
cravo acaba e o trabalho livre começa, é o período apenas em que 
se fez uma lei que dentro de 50 anos talvez ainda não tenha aca
bado com a escravidão" (36). 

Continuando, dizia: 

"Não se pode chamar período de transição, senhores, um tem
po em que a escravidão está em tôda a sua fôrça, em que os 
senhores estão armados de todos os poderes e direitos excepcionais 
que possuem sôbre os escravos". 

No caso da Califórnia, estabeleceu-se uma corrente de imi
gração chinesa que nada tem a ver com a corrente de coolies que 
se estabeleceu da China para Cuba e Perú. Quanto a reexportá-~os 
não há lei que nos desse o direito de obrigá-los a embarcar de vol
ta a sua terra. DepOIS de expôr várias experiências sôbre a imigra
ção chinesa, algumas trágicas como em Cuba, onde eram postos em 
grandes depósitos e aí os seus contratos vendidos e êles pràtica
mente escravizados sem socôrro e sem esperanças, o que também 
ocorria no Peru, Nabuco interpelou o ministro de Estrangeiros: 

- "Dirijo-me ao nobre ministro de Estrangeiros para pergun
tar: Que chins são êstes que o nobre ministro e o nobre presidente 
do Conselho querem trazer para o Brasil? 

São chins que hão de vir por contrato? Chins que sejam obti
dos por alguma Companhia nas cidades chinesas?" (37). 

"A emigração do cidadãos chinês é livre; o direito que êle 
tem de sair do país é respeitado; mas os chamados contratos são 
severamente punidos" (38). 

Contratados pela lei de locação de serviços, logo após a che
gada, no primeiro mês, os contratos poderiam' ser rescindidos. A 
falta de conhecimentos reais da situação que iriam enfrentar lhes 
permitia agir assim. Houve até uma preocupação na modificação 
desta lei, para dar maiores garantias aos contratadores. 

"Nós herdamos a escravidão", dizia Nabuco, "que infelizmente 
para n6s não pode acabar de repente; mas já que assim é. não seria 

(36). - Ibidem, p. 302. 
(37). - Ibidem, pp. 304 e 30S. 
(38). - Ibidem, p. 30S. 
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mais pr6prio de homens de Estado, a quem não pode deixar de 
impressionar a sorte do nosso país e o futuro da nossa raça, tra
tar de desenvolver o trabalho livre do que tentar prolongar a escra
vidão por meio de chins, e sobretudo quando os seus defensores 
confessam, como o fêz o nobre ministro de Estrangeiros, que o 
elemento coolie é imoral, baixo, servil, e que virá contaminar a 
nossa população e degradar o país?" (39). 

Nabuco insistia em que não havia falta de braços para a la
voura, mas, sim, uma fuga de braços numa espécie de repugnância 
ao trabalho agrícola, por ser êste p~óprio do escravo negro. 

"Não se pode ter ao mesmo tempo trabalho livre e trabalho 
escravo; escravatura e emigração" ... "a verdadeira transição, 
não são os chins; é uma sorte mais tolerável, mais fácil, que se de
ve proporcionar à família escrava, e por outro lado a educação dos 
ingênuos. :É preciso dar aos que nascem livres, e que aos 21 anos 
hão de entrar no gôzo da sua liberdade, por fôrça da lei de 28 de 
setembro, uma educação apropriada que não os inabilite para os 
deveres sociais que terão que desempenhar" (40). 

Na Câmara Federal, os debates sôbre a importação de chins 
se prolongaram pelos meses de setembro e outubro de 1879, uns 
louvando as qualidades dos cooUes, outros censurando os seus de
feitos. Acusavam-nos de monopolizar todos os ofícios, como no 
caso da Califórnia; afastavam os operários brancos porque, dados a 
um nível de vida baixíssimo, contentavam-se com muito pouco. 

Nabuco acusava Sinimbú, ministro do Conselho, de querer mon
golizar o país como parte do programa do Partido Liberal, ao di
zer: 

"Em nosso programa de govêrno e administração nada se há 
de antepor à consolidação da liberdade política e aos meios de 
evitar a decadência da grande propriedade" (41). 

E para a manutenção da grande propriedade, era a imigração 
chinesa a mais conveniente. 

Coer€nte com suas idéias, Nabuco defendia o trabalho livre 
e procurava por todos os meios impedir a continuidade da escra
vIdão por meio de chins, quer coolies asiáticos ou indianos; dizia: 

(39). - Ibidem, p. 307. 
(40). - Ibidem, p. 307. 
(41). - Ibidem, p. 305. 
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"Há falta de braços para a lavoura? Se essa existe não é que 
êles faltem realmente no país, mas sim que os bons, os que são 
capazes de trabalho, não procuram a agricultura. Porque? Não 
será por que a escravidão impede êste desenvolvimento do cará
ter, da energia, das qualidades individuais nos países onde ela exis
te, da parte daqueles que não estão sujeitos a ela, os afasta da
queles trabalhos que são considerados servis?" (42). 

No mesmo ano; encomendado pelo govêrno brasileiro, Salva
dor de Mendonça, cônsul do Brasil nos Estados Unidos, apresen
tou um relatório sôbre trabalhadores asiáticos, chegando mesmo 
a uma quase glorificação dessa mão-de-obra: 

"aptos para trabalhos agrícolas e industriais, cumpre indicar 
sucintamente a vantagem dos chins sôbre os japonêses como emi-
grantes" ... ''Tudo o que se admirou no Japão foi reflexo dá 
China" ... "Dos clássicos chineses tiraram os japonêses a flor da 
literatura, ensinam Confúcio nas suas escolas, e falam chinês co
mo língua mais polida que a sua" (43). 

Ao sugerir que se contratasse o chim para a lavoura, dizia 
que se tratava de povo que se nos deparava como o melhor instru
mento 

"Poderíamos usufruir do seu trabalho sem lhes oferecer em 
troca condições de permanência" (44): 

aí está, com uma clareza que toca ao cinismo, os objetivos dos 
partidários da importação de semi-servos da China. 

Na Assembléia Legislativa Provincial de São Pau~o também 
havia sido apresentado um projeto pelo qual o govêrno ficava au
torizado a despender até duzentos e cinqüenta contos de réi.s para 
a introdução de asiáticos. No ano seguinte, 1880, ainda discutiam 
o projeto; uns aceitavam êsse tipo de trabalhador, outros não. Os 
que os defendiam, argumentavam com experiências feitas na Ca
lifórnia, Cuba e Perú e valorizavam certas qualidades dos chins: 
"sóbrios", "bons trabalhadores", "mão-de-obra barata", a única que 
convinha para salvar o país da crise que vinha sofrendo desde a 
Lei do Ventre Livre. Em favor do chim manifestavava-se o de
putado Inglês de Souza: 

(42). - Ibidem, p. 307. 
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"Nós sabemos que o chim não tem prentensões políticas, não 
vem revolucionar as nossas condições sociais, vem trabalhar, vem 
dar desenvolvimento à lavoura" (45). 

Ao passo que outros lembravam as más qualidades do chim 
e sugeriam melhor destino a essa verba: 

"melhoramentos de nossas estradas, a factura de de vias de 
comunicação, e, tendo praticado êsse benefício, a imigração espon
tânea se fará para todos os pontos da Província" (46). 

Natura'mente, referia-se à emigração espontânea européia. 

A agitação em tôrno da questão prolongar-se-ia até mesmo de
po;s de Abolição; mas em 1883, malograram as últimas negocia
ções para a introdução de trabalhadores asiáticos no Brasil, deter
minando a volta de mr. Tong King Sing a Londres. :E:ste era di
retor gerente da China Merchant's Steam Navigation Company e 
chegara ao Rio de Janeiro em outubro de 1883 para negociar com 
o govêrno o estabelecimento de uma linha de vapores entre a Chi
na e o Brasil. :E:ste projeto naturalmente vinha favorecer a introdu
ção de chins, trazendo novas esperanças aos grandes proprietários 
rurais em crise de braços. Gorados os entendimentos entre o go
vêrno e mr. Tong King Sing, visitou êste alguns fazendeiros nas 
Províncias do Rio, MJnas e São Paulo para tratar com êles da in
trodução de seus compatriotas, como "trabalhadores livres". Po
rém, uma interferência rápida da Inglaterra fêz com que êle re
gressasse a Londres (47). 

Como sentlnelas alertas contra a imigração chinesa, vamos en
contrar a Sociedade Brasileira de Imigração e a Sociedade Central 
de Imigração, os jornais O Paiz, de Nabuco, a Gazeta de Notícias, 
de Patrocínio, fundados com o intuito de combater a escravidão 
e incentivar a imigração européia; tôdas vão protestar contra a in
trodução de cooUes chineses, através da palavra de André Rebou
ças, CarI Von Koseritz e Alfredo d'Escragnolle Taunay. 

Apesar de convir aos interêsses imediatos dos proprietários da 
grande lavoura exportadora e apesar de patrocinada pelo govêrno, 
a importação de chins em regime de semi-servidão não se concre.
tizou no Brasil em escala econômicamente significativa. 

(45). - Anais da Assembléia Provincial de São Paulo, p. 277. 
(46). - Ibidem, p. 283. 
(47). - C. F. Van Delden Laérne, Le Brésil et lava, rapport sur la 

culture du café ell Amérique, Asie et A/rique avec charres, planches et diagram
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Pesaram mais as fôrças em contrário: dado o caráter semi-ser
vil, configurava como um prolongamento da escravidão negra, ou, 
quando menos, seu substituto temporário. 

Assim, as fôrças anti-escravistas internacionais (pressão inglê
sa) e nacionais (movimento abolicionista), denunciaram os proje
tos e conduziram ao fracasso a tentativa de introdução dêsse tipo 
de trabalhador no Brasil no século XIX. 

* 
* * 

lNTERVENÇOES. 

Da Profa. Maria da Glória Alves Portal (Faculdade de Ciências. 
Fundação Educacional de Baurú. Baurú. São Paulo). 

Indaga se seria possível, à base de documentação, delimitar as 
áreas de onde procediam os chins que para o Brasil vieram no sé
culo XIX. 

* 
Da Profa. Helena Pignatari Werner (FFCL/PUC. São Paulo). 

Coloca as seguintes dúvidas: 

1 ). - Qual foi a primeira tentativa de importação de mão
-de-obra chim? O número? 

2). - Lembrando o exemplo de São Francisco e Sidney, li
gados ao Pacífico, como explicar a vinda para o Brasil, região tão 
distante? Como superaram a enorme distância? 

3). - Por que era elogiada a mão-de-obra chim por alguns? 
Estaria ela ligadada ao conhecimento da lavoura do chá? 

* 
Da Profa. Helga I. L. Piccolo (lFCH/UFRS. pôrto-AIegre. Rio 
Grandre do Sul). 

Em primeiro lugar, congratula-se com a autora pela comuni
cação apresentada, que aborda um assunto pouco estudado. Em 
seguida, diz que, não tendo condições de fazer objeções à comuni
cação, pede-lhe as seguintes informações: 
1 \1). - O que levou, nos inícios do século XIX (aqui se reporta 
à fi. 2 do trabalho - experiência com trabalhadores chineses em 
1810) à preferência pelo chim? Há alguma explicação para isto? 
2\1). 
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to às causas do fracasso na tentativa de introdução do chim como 
trabalhador. Além das citadas pressões externas (por parte da ln
glattera) e nacionais (movimento abolicionista), não se deveria in
cluir o preconceito contra o chim? Além do que não seria a cha
mada incapacidade, tão salientada no decorrer do trabalho, urr.a 
tentativa de encobrir o preconceito? 

• 
• • 

RESPOSTAS DA PROFESSORA MARIA JOS:f: ELIAS. 

À Profa. Maria da Glória Alvesl Portal. 

Sim, isto seria possível, mediante uma pesquisa mais profun
da. Ainda recentemente, teve oportunidade de verificar a existên
cia, no Arqu:vo Histórico do Itamarati, de uma correspondência 
sôbre imigração chinesa, a qual não pude consultar porque estava 
escrita em chinês. 

• 
À Profa. Helena Pignatari Werener. 

Respondendo às dúvidas, tem a dizer: 

1 ). - A primeira tentativa de importação de mão-de-obra 
chim se deu em 1850; mas, sOmente em 1855 chegaram ao Rio de 
Janeiro 303 chins, remetidos de Slngapura a Manuel de Almeida 
Cardoso. 

2). - Quanto à segunda dúvida, não possui elementos, no 
momento, para responder. 

3). - A mão-de-obra chim era elogiada por alguns, basea
dos, apenas, nas experiências de outros países em atividades agrí
colas e serviços públicos. 

• 
A Profa. H e;lga I. L. Piccolo. 

Agradece as palavras de compreensão e estímulo; quanto às 
informações pedidas, pode adiantar o seguinte: 

1 <;l). - A preferência pelos trabalhadores ch:neses, em 1810, 
justifica-se pelo fato de terem êles já adquirido certa experiência 
no cu'tivo e preparo do chá. Portanto, foram requisitados para 
dar maior assistência a esta cultura, que se realizava, sob Os 



- 715-

cios do govêrno, no Jardim Botânico e na Fazenda de Santa Cruz, 
ambos no R:o de Janeiro. 

2~). - O que havia realmente contra chim não era pro





A MAO-DE-OBRA ESCRAVA E ESTRANGEIRA 
NUMA REGIÃO DE ECONOMIA CAFEEIRA. 

(Uma experiência de pesquisa quantitativa na História 
rioc1arense - 1875-1930) (*). 

JEANNE BERRANCE DE CASTRO 
e 

JOLIA MARIA LEONOR SCARANO 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Rio Claro (SP). 

A cultura cafeeira, explorada em bases capitalistas, típico ex
exemplo de riqueza agrícola de exportação, fundamentada desde os 
inícios na grande propriedade e em numerosa mão-de-obra, irá 
manter, em parte, tais características no decorrer de sua História 
em terras paulistas. Os problemas sociais gerados por essa situa
ção, tais como os da mão-de-obra, os do elemento humano que 
constituiram a fôrça de trabalho no cultivo do café, ainda nã fo
ram satisfatoriamente tratados, restando muito a dizer. Outras cli
vagens devem ser tentadas, buscando maiores esclarecimentos a res
peito dêsses tópicos de tão grande interêsse. O tema proposto pa
ra o VI Simpósio Nacional dos Professôres Universitários de Hi~ 
tória proporciona valiosa oportunidade de análise de novos méto
dos para o estudo dessas questões de enorme relevância para o 
conhecimento de nossa História social. 

Em relação à problemática da mão-de-obra, tanto escrava quan
to estrangeira, o Município de Rio Claro oferece inúmeros aspectos 
diversificados que tornam o seu estudo proveitoso e estimu~ante. 
Foi nessa regIão que teve lugar uma não multo bem sucedida ex
periência de substituição da mão-de-obra escrava pela do imigrante 
europeu, estabelecendo o sistema de parceria e mais tarde o de tra
balho assalariado que obteve melhores resultados. Se, por um lado, 

(*). _ Comunicação apresentada na 2' sessão de estudos, Equipe D, DO 
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essa zona oferece grande interêsse pelo que apresenta de caracterís
tico no campo das tentativas de soluções econômicas, por outro, 
Rio Claro não foge de muito ao típico município paulista, o que a 
nosso ver justifica ainda mais um estudo aprofundado dessa área. 

Antes de se transformar em conhecido produtor de café, São 
João Batista do Ribeirão Claro, a Rio Claro atual, situada a nor
deste da capital da Província, alicerçava a sua economia nas fa
zendas de criar e nas fazendas de cana nos últimos anos do Sete
centos e nos inícios do Oitocentos. Essas riquezas prepararam de 
certo modo a infra-estrutura necessária ao estabelecimento da cul
tura cafeeira posterior. Provindo de terras fluminenses, o café atin
giu a Província de São Paulo, primeiramente Jundiaí e Campinas, 
logo depois Rio Claro. Por volta da primeira metade do século 
XIX, essa povoação, na - "boca do sertão" - constituia o ponto 
extremo em que a cultura do café era compensatória. Econômica
mente, abrir fazendas mais adiante não era vantajoso pelo alto cus
to do transporte para o pôrto de Santos, o que onerava demasia
damente o produto. Os Presidentes da Província, interessados na 
questão, fazem, em seus Re:atlÓrios oficiais, contínuas referências às 
medidas tomadas ou por tomar a respeito da abertura de caminhos 
e entradas ligando os centros cafeeiros ao pôrto de Santos (1). 

Quando, em 1867 a ferrovia atingiu Jundiaí inicia-se a mar
cha para Oeste, com o café ocupando o primeiro lugar nas exporta
ções nacionais. Um ano antes, Rio Claro situava-se no quarto pos
to dentre os produtores de café, depois de Indaiatuba, Amparo e 
Camp:nas. Sua população era a nona das cidades da Província (2). 

A cultura cafeeira, orientada no sentido da exploração comer
cial do produto, propiciou inclusive o aumento do número de ho
mens de negéclo, beneficiadores, comissários e outros, tornando a 
Província uma exceção, pois, dentre as atividades urbanas é que 
se recrutavam os elementos dirigentes paulistas, como tão prec'a
ramente observou Sérgio Buarque de Holanda em relação ao Pri
meiro Reinado (3). 

(1). - Há abundante documentação a respeito nas Atas do Conselho da 
Província de São Paulo, para os anos de 1824-1829, 1832-1834 e nos Anais da 
Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo. Para maiores informações sô
bre Rio Claro, consultar o trabalho de Diana M. de Faro Diniz em A Lavoura 
cafeeira em Rio Claro na segunda metade do século XIX (mimeografo). Pes
"luisa financiada pela F APESP . 

(2). - Diana M. de Faro Diniz, op. cit., p. 7. 
(3). - Sérgio Buarque de Hollanda, As Províncias do Sul- São Paulo. 

In História da Civilização Brasileira - Brasil Monárquico, 2Q vol., t. I, São 
Paulo: Difusão Européia do Livro, 1964, p. 43'2. Jeanne Berrance de Castro. 
O "Povo em Armas". A Guarda Nacional 1831-1850 (mimeografado), consta
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Esse surto de desenvolvimento exigia uma abundante mão
-de-obra. À medida em que econômicamente o escravo negro se 
vai tornando menos rendoso como aplicação de capital em virtude 
da abolição do tráfico, fazendeiros de visão já haviam começado a 
trazer trabalhadores estrangeiros. Posteriormente, a campanha abo
I:cionistas, o medo do "haitianismo", as fugas organizadas e a ativa 
propaganda agravaram a situação dos proprietários. As sucessivas 
levas de imigrantes para a Província paulista possibilitou que fôs
se contornada a crise econômica que iria atingir algumas áreas do 
país. 

A presença dêsses estrangeiros, recém-chegados, com ambi
ções de afirmação social e econômica irá ocasionar numerosas si
tuações de tensão ao entrar em choque com a menta~idade tradicio
nal e escravista dos fazendeiros, especialmente quanto aos proble
mas e à situação dos trabalhadores. Essas questões sociais, aumen
tadas pela presença do escravo que trabalhava ao lado do homem 
livre são magnlficamente descritas por Thomaz Davatz ( 4 ), que 
sofreu pessoalmente essas pressões e por J. J. von Tschudi, que 
aqui veio como observador oficial para dar contas da verdadeira 
situação dos colonos (5). 

Os problemas surgidos com êsse sistema de parceria terminam 
por levar os fazendeiros à procura de novas soluções. Uma delas 
foi o estabe'ecimento do sistema de trabalho assalariado, pois, ao 
menos aparentemente possibilitava o enriquecimento do colono es
trangeiro. Há explícita referência ao trabalho assalariado na Rela
ção das profissões do Município de Rio Claro, no Recenseamento 
de 1872 (6). 

O imigrante europeu, substituindo em parte a enxada pelo ara
do (7) introduziu outras técnicas, nem sempre eficazes, uma vez 
que, o me:o geográfico e nossas condições de trabalho eram mui
to diversas das de seus países de origem. Com a adoção da maqui
nária para o beneficiamento do café, tomou redobrado vigor a agri
cultura paulista, acrescida de medidas governamentais de política in
terna, como isenção de impostos a fazendeiros que introduzissem 
novas técnicas, e fundação de sociedades agrícolas e outras. 

(4). - Thomaz Davatz, Memórias de Um Colono no Brasil, 1850, (São 
Paulo: Martins, 1941). 

(5). - J. J. Von Tschudi, Peregrinações pela Província de São Paulo, 
1860, (São Paulo: Martins, 1953). 

(6). - Recellseamento de 1872, pp. 357-363. 
(7). - Mal. D. P. Müller, Ensaio Estatístico de um Quadro da Pro

víncia de São Paulo (São Paulo: Typ. Costa Silveira, 1938) p. 18, afirmava 
que nos suburbios das vilas de Itú e São 
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Posteriormente, a fragmentação das grandes propriedades e 
sua compra por um ou vários indivíduos, muitas vêzes imigrantes 
ou seus filhos, como aconteceu com a fazenda Ibicaba e outras da 
região, constituem fatos que se repetiram em quase todos os nossos 
municípios. Isso foi possível porque para a exploração agrícola do 
café o latifúndio não é indispensável e o beneficiamento e outros 
trabalhos podem ser realizados em lugar diferente da fazenda de 
cultivo. Por outro lado, o pequeno proprietário, além do café, cul
tivava cana e outros produtos, muitos dos quais de consumo local, 
chegando em alguns casos a transformar-se em fazendeiros de 
projeção. 

Tanto o prêto como o imigrante, sobretudo o de origem eu
ropéia, uma vez que êstes foram os mais antigos e numerosos gru
pos que demandaram o local, nela deixaram marcantes sinais de sua 
presença. Constituindo a parte mais pobre da população, êles for
mam o que se pode realmente chamar o núcleo principal da mão
de-obra: aquêles que cultivaram a terra ou realizaram misteres hu
milde~ . O estado dêsses grupos pode abrir novos horizontes para 
o conhecimento das populações de menores recursos econômicos e 
que, entretanto, foram os principais construtores da riqueza desta 
região, objetivando o estudo de ''l'homme en Société" (8). 

Uma das maneiras de realizar tal estudo seria por meio da 
análise de um tipo de documento que pudesse fornecer dados elu
cidativos sôbre a massa trabalhadora: o exame de atestados de óbi
to responde plenamente a essa finalidade. 

A disponibilidade de 14.000 atestados de óbito pertencentes 
ao acêrvo do Arquivo Histórico (9) nos levou a utilizá-los como 
base da pesquisa que vimos empreendendo desde o ano de 1970. 
Usamos primeiramente parte da documentação, ou seja 29,8% num 
. total de 4171 atestados pertencentes ao grupo prêto e estrangeiro 
e seus descendentes mulatos e filhos de estrangeiro. Na presente 
comunicação utilizamos apenas os documentos referentes aos gru
pos prêto e estrangeiro, o que representa 89,7% ou seja, 3740 
atestados de óbito dos 4171 que passaram pe~o computador. 

Tal massa de documentação não poderia ser trabalhada por 
meio de métodos tradicionais, nem isso teria sentido. A pesquisa 
em questão, baseada nesse único tipo de documento atestados de 

(8). - Pierre Vilar, "Pour une meilleur compréhension entre écono
mistes et historiens. "Histoire quantitative" ou économetrie rétrospective?" An
nales, t. CCXXXIII (avril-juin, 1965) p. 297. 

(9). - Arquivo Histórico do Museu Histórico e Pedagógico "Amador 
B. da Veiga", 
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óbito - enquadra-se no que é definido nas Estatísticas Vitais (se
gundo os princípios das Nações Unidas), como "fatos vitais" (lO) 
que, pesquisados e analisados foram elaborados tendo em vista não 
apenas fatôres de ordem quantitativa, mas também qualitativa. 

Pela riqueza de informações colhidas nesses atestados que nos 
oferecem não somente dados de ordem quantitativa, como o nume
ro de indivíduos falecidos no Município de Rio Claro num período 
contínuo, inclusive outras indicações de ordem qualitativa ou 
seja: côr, idade, filiação, nacionalidade, "causa mortis" e outras. 
Tratamos somente com óbitos de moradores do Município, não se 
conhecendo ainda a evasão do óbitos. 

O coeficiente de mortaEdade constituirá uma pesqu:sa à par
te, pois depende de dados precisos obtidos em comparação com os 
sucessivos Recenseamentos. 

Os estudos de mortalldade no passado tem tido pequeno de
senvolvimento, não apenas no Brasil mas também em muitos países. 
Apenas recentemente é que começaram a despertar atenção. Aliás, 
obstáculos de ordem material, como a perda de acervos documen
tais inteiros ou em parte, dificuldade de leitura por motivos vários, 
assim como, pela diversifisidade de informações a propósito de um 
mesmo assunto, tem retartado o seu pleno desenvolvimento. 

Uma pesquisa de demografia histórica depende sobremaneira 
dà disponibilidade de informações estatísticas sempre difíce:s tra
tando-se de dados do passado onde a precisão não era essêncial. a 
comum encontrar-se anexado a informes de nível estatístico o ine
vitável "mais ou menos" em documentos antigos, além da relativa 
escassês de elementos de investigação. 

Na América luso-hispânica - pela similitude de problemas co
mo regiões sub-desenvolvidas - os estudos no campo da mortalida
de são dificultados ainda mais por óbices de ordem material. A 
situação dos países americanos ao sul do Rio Grande nem sempre 
pode ser encaixada no modêlo estabelecido pela Nações Unidas, 
uma vez que foram elaborados para regiões desenvolvidas. Grande 
parte daqueles estados americanos apresenta ainda hoje sérias d:fi
culdades para análise da mortalidade e suas conotações sócio-eco
nômicas pela insuficiênte qualidade e comparabilidade de dados. 
Ademais, a sua disponibilidade em forma sistemática e coerente 
é mu:to nova. Não se pode dissociar a "causa mortis" de fatôres 
de ordem econômica e social. O grande índice de ébitos na infân-

(lO). - E. Berquó. M. L. Milanesi e Ruy Laurenti, Estatística Vital, 
8Q ed., São Paulo: 



-722 -

cia no continente luso-hispânico é elucidativo. Restringir os estu
dos demográficos apenas a aspectos formais que afetam a saúde e 
a mortalidade, parecem mesmo ultrapassados, conforme se verifica 
pela leitura do Relatório da última Conferência Regional Latino
Americana de População (11). 

Nosso propósito foi realizar uma pesquisa baseada em atesta
dos de óbito do Município rioclarense abrangendo o estudo do uni
verso g'obal, não só por possuirmos essa documentação no Arqui
vo Histórico do Museu, dentro de uma seqüência cronológica con
tínua, mas, porque achamos que os resultados seriam mais expres
sivos do que os fornecidos pelo sistema de amostragem. Dessa for
ma, preparamos também o material para ser estudado, sob os mais 
variados ângu'os, em trabalhos posteriores. 

f:sses atestados de óbito abrangem um período de cêrca de 
meio século, isto é, de 1875-1930. Consideramos para tal periodiza
ção vários fatôres: 

a). - não existe no município documentação anterior, pois, 
os registros paroquiais desapareceram (12) e o que temos é o que 
conseguimos salvar; 

b). - 1930 marca a data final dos documentos oficiais admi
nistrativos doados por cessão ao Arquivo Histórico do Museu His
tórico e Pedagógico "Amador B. da Veiga" (13); 

c). - as datas limites encerram um momento histórico sig
nificativo na vida paulista; 

d). - o tema proposto neste Simpósio enquadra-se perfeita
mente nêsses limites. 

Apesar de tratar-se de um "fundo" da documentação adminis
trativa municipal, proveniente do 1 Q Cartório de Registro Civil, nem 
por isso e~a é uniforme, não só pelo conteudo das informações, ma
neira como foram escritas, como também pela sua procedência. 
Geralmente, o atestado consta de dois papéis, o de óbito e o de 
enterramento, o que nos permitiu, algumas vêzes, completar as in
formações na Fôlha Padrão que estabelecemos. Em muitos casos 

(11). - Conferencia Regional Latinoamericana de Población. México: 
EI Colegio de Mexico, 1970 (mimeografado). 

(12). - Jeanne Berrance de Castro e J. S. Witter. "Arrolamento das 
Fontes Primárias de Rio Claro", Revista de História, n. 58 (São Paulo, 1964), 
p. 441. Estivemos pessoalmente a procura dessa documentação em Rio Claro, 
e nas Cúrias Diocesanas de Campinas e Piracicaba, onde não conseguimos a 
menor informação sôbre o destino dessa documentação rioclarense. 

(13). - "A Organização de um Arquivo Local: uma experiência", 
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os atestados são fornecidos pelo médico, em seu próprio rece:tuário 
e certas vêzes com a indicação da Universidade onde fêz seus es
tudos. Outras, pelo escrivão do Cartório., o que é mais. comum, e 
outras pelo Delegado de Polícia, quando se tratava de morte vio
lenta e em casos excepcionais, assinados até mesmo por enfermei
ro. f: comum juntarem-se atestados de pobreza, freqüentemente as
sinados pelo Vigário ou pelo Delegado, para o enterramento gra-. 
tuíto. Aí, a referência de ind:gente não tem o mesmo significado 
de hoje, pois, há casos de indigente-carpinteiro, ou de indigente-tra
ba~hador da roça e isso nos leva a crer que se trate mais de um ca
so de desemprêgo ou mesmo de .sub-emprêgo. 

Num total de 2170 trabalhadores pretos, escravos, livres e me
nores, numa percentagem de 52%, encontramos com indicação de 
profissão definida uma freqüência relativa de pretos escravos niti
damente superior a dos pretos livres, onde a diferença não é tão 
acentuada. Por se tratar de um tipo especial de documento, ates
tados de óbitos, a qualificação de profissão não constitui, nêsse caso, 
obviamente, o dado mais importante, conforme se vê pela percenta
gem de 77,5% de "sem informação", verificável na Tabela e Gra
fico I. Além dos escravos que trabalhavam na zona rural havia 
uma percentagem apreciável de pretos escravos cujos serviços eram 
alugados em benefício de seus proprietários. A quantidade de in
digentes ou desempregados, enfim, de desamparo econômico dos li
bertos é manifesta. 

TABELA I. 

Pretos. 
COl'ldição Social e Profissão do Indivíduo. 

1875-1930. 

Profis. do Profissões Sup. Não há 
Indivíduo definidas Indigentes total informação TOTAL 

Cond. 
Social do nQ nQ nQ nQ nQ 

Indivíduo obs. % obs. % obs. % obs. % obs. % 

Escravos 210 52,3 1 211 42,7 911 54,5 1122 51,7 

Livres 190 47,3 91 989 281 56,9 686 40,9 967 44,6 

Menores 2 0,4 2 0,4 77 4,5 79 3,6 

Sub-total 402 100,0 92 100,0 494 100,0 1674 99,9 2168 99,9 

Sem infor-
mação 2 0,1 2 0,1 

TOTAL 402 100,0 92 99,9 494 100,0 1676 100,0 2170 100,0 
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Dentre os 1570 estrangeiros que estudamos, encontramos in
formações indicadoras das respectivas profissões de 428 indíviduos, 
isto é, de 27,3% do total de brancos estrangeiros. Os 25,5% de 
profissões definidas se contrapõem aos 1,8% de indigentes e cons
tituem um indício de melhor nível de profissionalização dos imigran
tes (14). Um dos fatôres que pode explicar esta situação é que as 
pessoas saem de sua terra com o fito de mudar de vida, melhorar _ 
sua condição sócio-econômica, aceitando qualquer tipo de trabalho, 
mesmo os mais humildes, considerando-os uma etapa em sua vida. 
(A Tabela e Gráfico H exemplifica de forma clara êstes fatôres) . 
Para o prêto a situação era diferente, pois, "o ócio era encarado co
mo a característica do fidalgo". (Tabe'a e Gráfico IH) . 

Profs. do 
Indivíduo 

Cond. 
Social do 
Indivíduo 

Branco 

TABELA 11. 

Branco Estrangeiro. 

Condição Social e Profissão do Indivíduo. 
1875-1930. 

Profissões 

definidas Indigentes 

Sup. 

total 

nQ 

obs. 
nQ 

0/0 obs. 

nQ 

% obs. % 

Sem 

informação 

nQ 

obs. % 

TOTAL 

nQ 

obs. % 

Estrangeiro 400 25,5 28 1,8 428 27,3 1142 72,7 1570 100,0 

FONTE de dados brutos: IBID. 

A proporção entre Brancos estrangeiro e Pretos, tendo em vis
ta as "profissões definidas" é pouco significativa, ao contrário, da 
proporção que se estabelece entre os "indigentes", com diferença 
bastante acentuada como podemos constatar pela Tabela e Gráfico. 
Em parte essa diferença se deve aos problemas relativos à Aboli
ção e à situação de desamparo em que ficou a população de côr. 

( 14). - J ulia M. L. Scarano, "Considerações preliminares sôbre uma 
cidade de imigração teuto-italiana e os efeitos do segundo conflito mundial" 
Anais do IV Simpósio Nacional dos Professôres Universitários de História (Pôr
to-Alegre, 1967). Neste trabalho mostramos que os imigrantes formavam asso





Cond. 
Profis. do 
Indivíduo 

Social do 
Indivíduo 

Pretos 

Branco 
Estrangeiro 

TOTAL 

-727 -

TABELA 111. 

Pretos e Brancos Estrangeiros. 
Condição Social e Profissão do Indivíduo. 

1875-1930. 

Profissões Sup. Não há 
definidas Indigentes total informação 

nQ nQ nQ nQ 

obs. % obs. % obs. % obs. % 
402 50,1 92 76,5 494 53,5 1676 59,4 

400 49,9 28 24,5 428 46,5 1142 40,6 

802 100,0 120 100,0 922 100,0 2818 100,0 

FONTE de dados brutos: IBID. 

TOTAL 

n9 

obs. % 

2170 58,0 

1570 42,0 

3740 100,0 

A diversidade de informações, falta de precisão em alguns ca
sos, sobretudo na determinação das causa mortis, são fenômenos 
também atuais (15). Se por um lado, nesses documentos do sécu
lo' XIX falta uniformidade, os do século XX, formulários impressos, 
são muito mais pobres de informes de caráter social. 

Para manipulação dêsses dados numa análise quantitativa e 
qualitativa e visando sobretudo a preservação física do documento 
elaboramos uma Fôlha Padrão (16), tendo em vista a diversidade 
das informações fornecidas pelos atestados. Bsses elementos nos 
proporcionaram uma visão das condições de vida da camada mais 
humilde da população, uma vez que, nosso objetivo é conhecer a 
situação da mão-de-obra prêta e estrangeira do Município de Rio 
Claro. Ocupados sobretudo em misteres rurais ou em modestos tra
balhos urbanos estavam expostos a um alto coeficiente de doenças 
e de óbitos decorrentes das precárias condições de higiene e saúde 
pública, bem como das penosas condições de trabalho. Assim, é 
elevado o índice de falecimentos durante a vida adulta, isto é, na fase 
produtiva, que situamos na faixa etária de 15 a 60 anos, não ape-

(15). - Vide reportagens sôbre Mortalidade Infantil, como primeiros 
resultados da pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, com dados 
fornecidos pelo Dr. Ruy Laurenti, responsável pela cidade de São Paulo, O Es
tado de São Paulo, 27-5-1971 e 29-5-1971. Também o Correio da Manhã (Rio 
de Janeiro) 11-8-1971, fêz uma longa reportagem de três fôlhas sôbre o pro
blema da mortalidade infantil em Cantagalo (Estado do Rio) com dados seme





TABELA IV. 

óbitos de prêtos e brancos estrangeiros. 
Condição Social do Indivíduo e Faixa Etária. 

1875-1930. 

Faixa Sub- Não há 
Etária O-lO 10-15 15-60 60- total informação TOTAL 

Cond. 
Social do n9 n9 n9 n9 n9 n9 n9 

Indivíduo obs. % obs. % obs. % obs. % obs. % obs. % obs. % 
Prêtos 919 68,3 33 50,7 656 45,3 373 56,9 1981 56,3 189 83,6 2170 58,0 

Branco 
Estrangeiro 427 31,7 32 49,3 792 54,7 282 43,1 1533 43,7 37 16,4 1570 42,0 

TOTAL 1346 100,0 65 100,0 1448 100,0 655 100,0 3514 100,0 226 100,0 3740 100,0 

FONTE 
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GRAFICO 4 - Condição Social e Faixa Etária dos Pretos e Brancos Estrangeiros. 
1875-1930. 
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nas porque encontramos nesses atestados, desde a idade de 15 anos, 
tanto pretos como imigrantes como trabalhadores, mas, também 
porque 60 anos durante êsse período era considerada idade avan
çada. A própria Lei dos Sexagenários nos demonstra êsse fato. 
Por outro lado, o índice de óbitos é altíssimo dentro dessa faixa, con
forme se pode verificar na Tabela e Gráfico. Os óbitos na infân
cia, que alargamos até os 10 anos incompletos, também é elevadís
simo e os motivos são tão evidentes que dispensam comentários. 

Um melhor conhecimento do passado numa abordagem quan
titativa e qualitativa do nível da mortalidade constitui um sólido 
ponto de apôio para elaborações futuras no campo da Demografia 
e Saúde Pública, dentro de um contexto sócio-econômico mais am
p~o. O acentuado número de passamentos de determinados grupos 
ocupacionais resulta da dupla influência da ocupação e das condi
ções sociais a ela ligadas. 

bsse alto índice de óbitos atrasou o surto de progresso da re
gião, que certamente teria sido maior, privando o Município e o 
país de braços e de trabalhadores e diminuindo as possibilidades do 
mercado consumidor. 

Os dados transferidos na Fôlha Padrão (17) repetem de for
ma exata o que nos informa o atestado. Por exemplo: em relação 
à idade, transcrevemos os têrmos inocente e menor, sem procurar 
agrupá-los, uma vez que, no decorrer do longo período que abrange 
nossa pesquisa, tais critérios variaram. 

Por se tratar de atestados de óbito, as referências às profissões 
tanto do indivíduo como se seus pais não são sempre completas. 
Achamos interessante conservar os nomes das profissões mesmo 
quando o índice quantitativo era pouco expressivo para dar uma 
idéia da pequena especialização da mão-de-obra. Agrupamos ape-

(17). - O primeiro problema surgido no decorrer da pesquisa foi o da 
limpeza, seleção e organização do material por ordem cronológica. A seguir 
fêz-se nova triagem estabelecendo dentro da divisão cronológica um critério de 
côr e nacionalidade. Cada Fôlha Padrão foi numerada com número correspon
dente ao documento, pois, dessa forma servirá ainda como ficha do documento. 
~se trabalho demorado e paciente, realizado por nossos alunos foi parte com
plementar prática e obrigatória do Curso teórico que ministramos durante três 
semestres sôbre questões relativas à escravidão e à imigração. Concluida esta 
etapa iniciou-se a segunda, a da codificação. ~se minucioso e exaustivo traba
lho foi verificado e conferido inúmeras vêzes para evitar qualquer possibilida
de de êrro. Uma última revisão foi realizada por grupos de alunos voluntários, 
não inscritos no Curso optativo de História, mas com experiência em pesquisas 
de natureza quantitativa e orientados pela professôra de Estatística. Como re
sultado dessas contínuas e cuidadosas revisões a percentagem de erros sôbre 
4. 170 atestados de óbito foi de 0%, 
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nas aquelas que constituiam de certa forma smommos, como por 
exemplo colono (serviço de roça, serviço de lavoura, lavoura, ser
viço do eito, etc). Na categoria comerciantes incluimos negocian
tes, agências, empregado comercial. 

Curiosamente na classificação do estado civil não encontra
mos nenhuma indicação de situação irregular perante a Lei, apenas 
Solteiro, Casado e Viúvo. Provàvelmente no ítem Não há informa
ção estariam incluidas tais situações. 

O problema especializado da causa mortis, o mais rico em in
formações levou-nos a agrupar as causas da mortalidade em treze 
itens: 1. - doenças peculiares à primeira infância, 2. - causas 
maternas; 3. - tumores ou neoplasias; 4. - doenças do apare
lho respiratório; 5. - doenças infeciosas e parasitárias; 6. - va
ríola; 7. - tífo; 8. - febre amarela; 9. - doenças do sistema 
circulatório; 10. - acidentes em geral; 11. - outras; 12. - não 
há informação; 13. - não se aplica (18). 

A seguir, a Fôlha Padrão passou por um processo de mecani
zação com a perfuração de cada fôlha em cartões IBM, ou seja, a 
transcrição de cada documento em cartões perfurados (19). 

Os atestados de óbito em número de 4. 170 documentos foram 
assim distribui dos (20): 

NQ % 
Prêtos 2.170 52,0 
Mulatos 147 3,5 
Brancos Estrangeiros 1.570 37,7 
Brancos filhos de Estrangeiros 284 6,8 
Total 4.171 100,0 

(18). - Classificação realizada segundo a orientação do Doutor Ruy 
Laurenti, do Departamento de Estatística Aplicada, da Faculdade de Higenie e 
Saude Pública e do Departamento de Medicina Interna da Escola de Medicina 
da Universidade de São Paulo. Pesquisador responsável da área de São Paulo, 
no Projeto de Investigação da Mortalidade Infantil, patrocinado pela Organiza
ção Panamericana de Saúde. 

( 19). - A parte técnica dessa pesquisa foi realizada por especialista do 
Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" do Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos, Ministério de Educação e Cultura e da Uni
versidade de São Paulo, D. Zileide Vitorello Vianna. 

(20). - A apuração dêsses dados foi realizada por um computador de 3Q 
Geração BURROUGHS B-3. 500, do Centro de Computação Eletrônica do Ins
tituto de Matemática e Estatística (Universidade de São Paulo) e a charge utili
zada foi a de 4301. 
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A programação dêsse estudo, segundo o Sistema T AB, contou 
com as seguintes fases: 

1. - Verificação da Identificação dos cartões; 
2. - Verificação da validez dos códigos correspondentes a cada 
variável; 

4. - Apuração das freqüências dos valores das variáveis; 
5. - Elaboração de tabelas de contingência com a percentagem 
por linha e por coluna. 

Os resultados da pesquisa baseada na mão-de-obra prêta e 
estrangeira que estamos apresentando neste VI Simpósio Nacional 
dos Projessôres Universitários de História utiliza documentação que 
diz respeito aos pretos e aos brancos estrangeiros e que perfaz um total 
de 3. 740, ou seja, 89,7 % do total de 4. 171 atestados apurados 
pelo computador (21). 

Esses dados gerais, quando totalmente analisados e compara
dos com os Recenseamentos relativos ao período, possibilitarão um 
melhor conhecimento de problemas que a simples leitura dos casos 
já nos permitiu intuir, e que ainda são de grande atualidade. A 
alta proporção de óbitos nessa massa trabalhadora relaciona-se com 
a carência de instrução decorrente da falta de meios para educar
se, o que econômicamente significa a sua não especialização como 
trabalhador, coartando sua ascensão profissional e dificultando sua 
melhoria social. Isso teve repercussões sobretudo no campo da hi
giene e da saúde pública, prejudicando essa população sacrificada. 

Em certos aspectos, essa pesquisa nos mostra a situação pro
vàve:mente comum a muitos municípios paulistas e os informes que 
eventualmente poderá nos fornecer possibilitam uma análise da His
tória em têrmos locais, enquadrado no contexto nacional. 

A reformulação do trabalho histórico visando proporcionar da
dos práticos em nível de planejamento com a utilização da moder
na tecnolog;a não é apenas uma experiência, mas uma necessidade, 
conforme demonstrou brilhantemente o professor doutor Francisco 
Iglésias na XXIll Reunião da Sociedade para o Progresso da Ciên
cia. Embora o trabalho histórico dentro dessas novas técnicas se 

(21). - No Encôntro Internacional de Estudos Brasileiros - I Seminário 
de Estudos Brasileiros, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de 
São Paulo iremos apresentar dois trabalhos em continuação ao que ora tivemos 
oportunidade de expor. O primeiro sôbre os Brancos estrangeiros, de Julita M. 
L. Scarano terá como título Comentários sôbre imigrantes que demandaram uma 
zona cafeeira: 1875-1930 e o outro sôbre os Pretos, 
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torne ainda mais complexo, assume contudo aspectos que conside
ramos a~tamente positivos, além de oferecer entrosamento harmo
nioso entre as diversas instituições e seus especialistas, num diálo
go aberto que a pesquisa historica em têrmos tradicionais raramen
te proporciona (22) . 

É a História encaminhando-se num sentido democrático e atu
al do estudo da população, não apenas em seu aspecto quantitativo, 
mas complementando-o com um estudo qualitativo. 

Em nossa época a História se encaminha no sentido de pro
curar conhecer as transformações sofridas pelas comunidades hu
manas. O foco de interêsse passa a ser a comunidade e em última 
análise, o povo. 

* 
* * 

AP~NDICE I. 

ATESTADO DE ÓBITO. 

PRnO. 

FOLHA PADRÃO. 

TRANSCRIÇÃO 

Número 242 
Côr Prêto escravo 
Sexo masculino 
Idade 54 anos 
Ano de Nascimento 1833 
Mês da Morte março 
Ano da Morte 1887 
Estado Civil casado 
Profissão do Indivíduo lavrador 
Filiação Não há informação 
Procedência dos Pais Não há informação 
Procedência do Indivíduo Africa 
Causa Mortis acidentes em geral 
Local de Trabalho Fazenda Santa Gertrudes 
Profissão do Pai Não há informação 
Assistência Médica. Não há informação 

COLUNAS 

1- 4 
6- 7 

8 
9-10 

11-13 
14-15 
16-17 

18 
19-20 

21 
22-23 
24-25 
26-27 
28-29 
30-31 
32-33 

CÓDIGO 

0242 
14 
3 

09 
833 

03 
87 

3 
24 

1 
01 
01 
12 
10 
01 

01 

(22). - Um trabalho como este é de equipe e colaboração. Por isso 
agradecemos ao Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Dr. An
tônio Buschinelli, ao Sr. Célio Escher, Diretor Administrativo, aos colegas e 
funcionários da Faculdade em Rio Claro (SP), bem como aos colegas da Uni-
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AP~NDICE 11. 

ATESTADO DE ÓBITO. 

BRANCO ESTRANGEIRO. 

FOLHA PADRÃO. 

TRANSCRIÇÃO COLUNAS CÓDIGO 

Número 139 1- 4 0139 
Côr Branco estrangeiro 6- 7 05 
Sexo masculino 8 3 
Idade 26 anos 910 06 
Ano de Nascimento 1866 11-13 866 
Mês da Morte abril 14-15 04 
Ano da Morte 1892 16-17 92 
Estado Civil casado 18 3 
Profissão do Indivíduo colono 19-20 09 
Filiação Não há informação 21 1 
Procedência dos Pais Itália 22-23 14 
Procedência do Indivíduo Itália - Província (7) 24-25 34 
Causa Mortis Doenças do sistema cir-

culatório 26-27 11 
Local de Trabalho Fazenda Boa Vista, nes-

te distrito 2~-29 39 
Profissão do Pai Não há informação 30-31 01 
Assistência Médica. Não há informação 32-33 01 

* * * 

versidade de São Paulo [Faculdade de Higenie e Saúde Pública, Centro de Com
putação Eletrônica do Instituto de Matemática e Estatística e também ao Centro 
de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos (Ministério da Educação e Cultura)] a quem esperamos 
agradecer especificamente na oportunidade da publicação dos resultados finais 
dessa pesquisa. Participaram também neste trabalho durante três semestres, 
férias e feriados em tôdas as suas fases, os seguintes alunos: Paulo Eduardo Ca
bral, Frauke Lenk, Antônia Petrucci, Aparecida da Glória Aissar, Marilza S. 
Mendonça, Maria Aparecida R. Pereira, Benedita Delma Morostegan, Maria 
Angélica R. Munhoz, Linei Rodrigues Romaneli, Amélia Elias. Colaboraram 
também Lígia D'Aquino Escrivão, Marília E. M. Marcondes Ferreira, Maria 
Inês Ambrosano, Dusolina A. C. Bianchi, Maria Lúcia R. Jordão, Maria The
rezinha R. Azevedo, Vara S. Soledade, Abílio Clemente Filho e a licenciada 
Sílvia 
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INTERVENÇOES. 

Do Prof. Lycurgo de Castro Santos Filho (FFCLjUCC. Campi
nas. São Paulo). 

Disse estar interessado nos atestados de óbito analisados e de
sejaria saber se foram ass:nados ou firmados apenas por médicos ou 
também por curandeiros, farmacêuticos ou curiosos da medicina. 

Da Prof~ Beatriz Pellizzetti (ICHjUFP. Curitiba. Paraná). 

Declara que gostaria de ter um esc'arecimento a respeito do 
número de estrangeiros em relação aos pretos. 

* 
Da Prof~ Bárbara Levy (ICHjUFF. Niteroi. Rio de Jane:ro). 

Disse que não ficou clara a proporção dêsses atestados de 
óbito em relação ao conjunto da população. 

Pergunta também se o período escolhido foi totalmente coberto 
por êsses atestados, sem que houvesse falhas de um ou mais anos. 

* * * 

RESPOSTAS DAS PROFESSORAS JEANNE BERRANCE DE 
CASTRO E JÚLIA MARIA LEONOR SCARANO. 

Ao Prof. Lycurgo de Castro Santos 
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* 
A Prof. a Beatriz Pellizzetti. 

Mirmam que complementando o texto, podem afirmar 
que além da diversidade dos dois grupos quanto à forma de enca
rar o trabalho, os estrangeiros procuravam fundar associações de 
auxílio mútuo, como por exemplo a Società Italiana di Mutuo Soc
corso, que resolviam, em parte, o problema de desemprêgo ou indi
gência. 

* 
A Prof~ Bárbara Levy. 

Esclarecem que, conforme ficou expresso no texto, não ela
boraram aInda uma comparação entre o número de óbitos e os 
Censos do período, pois a comunicação apresentada é o início de 
uma pesquisa de maior envergadura, onde êstes e outros aspectos 
serão abordados. 

Declaram a~nda 



o BRASIL OITOCENTISTA E A ABOLIÇÃO. 
(Estrutura, população e abolição) (*). 

CÉLIA FREIRE D'AQUlNO FONSECA 
do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da Uni. 

versidade Federal do Rio de Janeiro (GB). 

Face à permanência pro~ongada do trabalho servil no Brasil, 
último baluarte da escravidão nas Américas, é justo indagar-se 
os motivos principais desta persistência (1), bem como as razões 
que, após 1870 aceleraram o processo de emancipação até a abo
lição total, em 1888. É significativo, aliás, o que escreveu Joaquim 
Nabuco sôbre a últ:ma fase da luta pela abolição, quando fala no 

"imenso bloco que atacamos em 1879, acreditando gastar a 
nossa vida sem chegar a entalhá·lo" (2). 

Vê-se, portanto, que apesar de se tratar dos anos posteriores à 
Lei do Ventre Livre, votada em 1871 ap5s verdadeira batalha par
lamentar que sacudiu e arregimentou os grupos opostos (3), não 

(*). - Comunicação apresentada na 211- sessão de estudos, Equipe C, no 
dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1). - Em 1880, com a abolição da escravidão em Cuba, ficava oBra· 
sil como único país nas Américas a manter o trabalho servil, o que retirava 
qualquer apôio moral ao instituto, no país ou no exterior. Sôbre a questão ve· 
ja·se Joaquim Nabuco, Um estadista do Império, Tomo lI, Companhia Editôra 
Nacional, 1936, pp. 30·31, 35·40, 114·116, 373; O Abolicionismo, Instituto 
Progresso Editorial, São Paulo, 1949, pp. 190, 197·198, 205·206; Emília Viotti 
da Costa, Da Senzala à Colônia, Difusão Européia do Livro, São Paulo, 1966, 
pp. 203,331·334,382, etc.; Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e escra· 
vidão no Brasil meridional, Difusão Européia do Livro, São Paulo, 1962, pp. 
208·218, 257·267. 

(2). - ARAUJO (Joaquim Nabuco), Minha Formação, W. M. Jackson 
Inc. Erlitôres, São Paulo, 1949, capítulo XXI, p. 243. 

(3). - Além dos testemunhos e periódicos daquela fase, veja·se os Anais 
da Câmara dos Deputados, Tomo 111, na parte referente ao Elemento Servil, 
em 1871, pp. 40,83·94·106, 113·124, 126-140, 143-152, 166-175, 188-203, 221· 
-229,231-245,249-263, 275-293, 300-324; 
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só na Câmara como na imprensa e no país, o problema de uma 
emancipação menos lenta e, muito ma:s o da abo'ição definitiva da 
escravidão, era problema tão difícil que Nabuco dizia acreditar gas
tar tôda a vida sem chegar a vê-lo elucidado. E, no mesmo escrito, 
o autor assinala que, apesar de tudo e sem tal esperança ao reinicia
rem a campanha de emancipação, em 10 anos a questão fôra liqui
dada. 

Parece-nos de interêsse, po:s, indagarmos as razões da excessi
va lenfdão do Brasil na extinção da escravidão, bem como os mo
tivos que, esperando-se dificuldades e lutas demoradas, possibilita
ram em alguns anos o desenlace fina'., a partir da data assinalada 
por Nabuco. Aliás, as "cinco acções ou concursos" que dá o emi
nente aboIicion~sta para o resultado final em 1888 (4), parece-nos 
mais ponto: de apôio e aceleradores da desagregação de um sistema 
arcaico e condenado, do que pràpriamente as razões principais, em
bora algumas dessas ações tenham tido importância considerável no 
rápido desenvolvimento do processo de liquidação final do traba
lho serv.l. Acreditamos, por outro lado, que a permanência exces
siva da escravidão no Brasil, bem como a sua rápida desintegração 
sob a pressão da última campanha (1879-1888), estão ligadas so
bretudo às estruturas ex:stentes no país (antes e durante esta úl
tima fase), afetadas pelas repercussões das grandes mudanças mun
diais desde a revolução industrial no período final do século XVIII, 
na Europa. Não só de forma direta, nas repercussões das atitudes 
inglêsas em relação ao tráfico negreiro como, por outro lado, nas mu
danças em relação ao tráfico negreiro como, por outro lado, nas mudan
ças conseqüentes no plano interno (nacional), inclusive nas transforma
ções populacionais, técnicas e de atitudes mentais, tais como a in
Luência da im:gração que se procurou intensificar, o incentivo à 
nova aparelhagem técnica (5), e uma nova atitude mental face ao 
prob~ema da escravidão. Mudanças que se aceleravam à medIda 
que as trans~ormações imprim:am maior dinamismo ao movimento 
geral, ao mesmo tempo que a propaganda abolicionista se intensifi
cava e também influ:a de maneira crescente no processo. 

B necessário, po:s, além da atenção às repercussões das gran
des transformações mundiais, que têm sido mais estudadas, inclu-

(4). - Joaquim Nabuco, Minha Formação, oh. cit., p. 244. 
(5). - A êsse respeito veja-se Octavio 
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sive sob aspectos interpretativos modernos (6), considerar, ainda, 
as estruturas básicas da sociedade brasileira do período imperial e 
o pêso de sua influênc:a na questão da escravidão no século XIX, 
em nosso país (7). Parece-nos que, justamente, nas estruturas ge
rais da sociedade brasileira do século XIX, recem-saída do sistema 
co~onial anterior e, sob muitos aspectos ainda caracterisfcamente 
colonial, sobretudo no plano da organização social (8) e da pro
dução interna, estão as influências maiores do retardamento da abo
lIção em nosso país. Do mesmo modo como, diante da aproxima
ção inevitável do seu término e sob a pres~ão da necessidade de 
solução imediata c definitiva do problema da mão-de-obra para a 
agricultura, as razões também, não só da aceleração do processo 
de desagregação como, sobretudo, da maneira como foi feito. Sem 
medidas complementares, sem amparo aos ex-escravos no sentido 
de instrumentos mínimos de trabalho e de subsistência, bem como 
desatenção para a integração à produção da massa não só dos li
bertos, como da população livre sem bens nem trabalho, já bastan
te numerosa e sem o devido aproveitamento apesar do problema da 
mão de obra no Império (9). A relação entre a estrutura do país e 
a questão escrava em momentos diferentes do século XIX é, aliás, 
objeto de uma pesquisa mais ampla sob nossa orientação (10), e são 
suas diretrizes gerais e primeIras investigações que relatamos aqui. 

Na questão do apêgo à escravidão, no Brasil do século XIX, 
não podemos deixar de considerar as características de uma produ
ção e de uma sociedade de base predominantemente rural, de ti-

(6). - Entre outros, assinalamos: Eric Williarns, Capitalism & Slavery, 
The University North Carolina Press, Virginia, 2th ed., 1945; Paula Beiguelman, 
"A destruição do escravismo capitalista", in Revista de História nl' 69, São 
Paulo, 1967; recentemente Leslie Bethel, The Abolition of the Brazilian Slave 
Trade, Cambridge University Press, 1970. 

(7). - Devemos registrar o aparecimento, nos últimos anos, de alguns 
livros que se preocuparam e deram ênfase a êstes problemas; entre êles Emília 
Viotti da Costa, ob. cit.; Fernando Henrique Cardoso, ob. cit.; Octavio lanni, 
ob. cit.; João Camillo de Oliveira Tôrres, Estratificação Social no Brasil, Di
fusão Européia do Livro, São Paulo, 1965: Celso Furtado, Formação Econô
mica da América Latina, 2a. ed., Lia Editor, S. A., Rio de Janeiro,. GB., 
1970. 

(8). - A êste respeito veja-se Octavio lanni, ob. cit., p. 10, sôbre os 
componentes e as características que podem definir uma ordem social como 
escravista . 

(9). - Veja-se Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, ob. cit., pp. 199-
-200, 231-232; Viotti da Costa, ob. cit., pp. 207-218. 

(lO). 
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po pré-industrial, empregando largamente numerosa mão-de-obra 
sem quaUicação especial, com dificuldades econômicas ligadas à 
escassez de capitais e a uma monetarização insuficiente, para que 
pudesse olhar sem apreensão a substituição do trabalho escravo por 
número crescente de assalariados. Ao mesmo tempo a medida era 
inadiável, desde o estancamento do tráfico negreiro em 1850, dian
te da expansão da cultura cafeeira, necessária e estimulada pelos 
preços e pelo aumento periódico da demanda (11). Sem falar das 
outras áreas que, mesmo endividadas e em situação periôdicamente 
cheia de dificuldades, necessitavam também de braços para a lavou
ra . Desde a oposição inglêsa ao tráfico, a princípio dip~omática, 
depois insistente e através de pressões indiretas e, finalmente, ativa, 
o problema fôra se tomando urgente. A data de 1850 assinala o 
estancamento da fonte africana, quando não era mais possível o 
adiamento de solução ao problema de substituição do braço escra
vo; portanto, de uma reorganização geral do trabalho e do sistema 
de produção da nação. A escravidão estava, pois, condenada, e sua 
conservação seria apenas o ad:amento da questão. Apesar disso, 
para os que não se dispunham a enfrentar mudanças essenciais ou 
não tinham capacidade para realizá-las, a conservação da mão-de
obra existente em regime de trabalho escravo, significava não só a 
preservação dos padrões sócio-econômicos como dos psico-mentais 
consagrados. Em outros têrmos, a conservação também de hábitos 
e formas tradicionais de viver, de uma sociedade há séculos impreg
nada de padrões e concepções escravocratas dominantes. Assim, 
não era de adm:rar o alarme que causavam as idéias emancipacio
nistas nem a insistência, quando não era mais possível evitar medi
das necessárias à manutenção da produção ou a sua expansão, na 
necessidade de 

"modificar sem trazer abalos profundos ao país", na "pre
servação dos altos interêsses da agricultura e da pátria" 

(11). - Veja-se TAUNAY (Affonso de E.), "Subsídios para a História 
do Tráfico Africano no Brôsil Colonial", Separata dos Anais do lU Congresso 
de História Nacional, UI Vol., Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, Rio 
de Janeiro, 1941, p. 674; Alfredo Gomes, "Achegas para a História do Tráfico 
Africano no Brasil - Aspectos numéricos", in Anais do IV Congresso de His
tória Nacional, Rio de Janeiro, 1950, pp. 51-52; Emília Viotti da Costa, ob. cit., 
pp. 21-25, 58-64, 78-87, 100-101; Victor Viana, Histórico da Formação Eco
nômica do Brasil, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1922, pp. 212-213; Ra
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que eram confundidos com os interêsses dos proprietários de 
escravos, como opinava Nabuco (12). 

Diante da ameaça aos privfégios de que sempre foram benefi
ciários, à propriedade total dos trabalhadores escravos em primeiro 
lugar, a reação geral do grupo, minoritário mas poderoso, 
era de repulsa à qualquer alteração e, mesmo diante do inevitável, 
só cediam o que não podiam bloquear ou desviar nos seus objetivos 
maiores. 

Exigências diferentes e novas condições que se delineavam des
de o início do século, mas se afirmaram com mais nitidez após 1850, 
forçariam outras atitudes, e foram as responsáveis maiores pela 
existência de possibilidades necessárias à reformulação de muitos dos 
problemas. Na medida em que os apo'ogistas da escravidão, qu~ 
eram em geral também proprietários das terras, (mesmo quando 
de importância menor mas com a mesma estrutura mental), tives
sem força bastante para desvirtuar os objetivos principais das me
didas tomadas, ou poder de adaptação para cederem com o menor 
prejuizo possível aos seus privilégios, a questão se encaminharia, 
realizando-se em alguns pontos, frustrando- se em outros, com ' enti
dão mais ou menos desejável pela minoria que procurava bloquear 
as reformas. De qualquer modo os problemas econômico-sociais da 
nação estavam em estreita relação com a questão da escravidão, 
uma vez que era um dos pilares básicos da produção mais impor
tante do país (setor da exportação). Mas, acima mesmo dos interês
ses da c'asse de mais pêso na sociedade brasileira estava a resolu
ção do problema essencial da produção. Este estava ligado não só 
aos proprietários rurais mas, também, a todo o conjunto econômi
co-social, que exig:a urgente reformulação. Sobretudo no que se 
referia ao problema da mão-de-obra, pois não havia possibilidade 
nenhuma de sua continuação por muito tempo. Como dissemos, as 
condições de sua exõstência no Brasil não mais subsistiam, a não 
ser como um adiamento a prazo cada vez mais curto, e gerando 
problemas cada vez mais sérios de impossibilidade e bloqueio à pro-

(12). - Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, ob. cit_, pp. 140, 185, 195, 
229-233, 236-241, etc.; Fernando Henrique Cardoso, ob. cit., p. 240, faz a 
mesma reflexão, a respeito do problema. Octavio Ianni, ob. cit., a propósito da 
integração e do condicionamento do indivíduo à organização social em que sem
pre viveu, a ponto dos comportamentos se tornarem automáticos, sÔbre o que 
tece comentários muito interessantes - veja-se pp. 250-280; Fernando Henrique 
Cardoso, já citado nesta nota, também estuda o problema sob o aspecto abor
dado por Octavio lanni, e acima comentado - veja-se pp. 139-142, 156-161, 
166-167, 222-225, 229-233, 241-244, 248-261 (e nota 11), etc.; sÔbre as ca
racterísticas sociais do regime e os seus condicionantes, também é expressivo o 
que Nabuco escreve, na mesma obra citada nesta nota, veja-se pp. 110, 
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dução. José Bonifácio, já em 1823, compreendera essa situação e 
as vantagens do encaminhamento imediato de uma solução à ques
tão escrava - antes mesmo do estancamento efetivo da fonte afri
cana, uma vez que êle seria inevitável - e assim preparara o pro
jeto que devia apresentar à Assembléia Constituinte, quando esta 
foi disso'vida. Antecipando-se ao motivo principal que dariam os 
interessados ncr tráfico e no trabalho servil, escreveu que, quando 
na Inglaterra se falou pela primeira vez contra o tráfico negreiro, 
muita gente 

"gritou ser impossível ou impolitica similhante abolição por
que as Colonias Britanicas não podião escusar hum tal commer
cio sem huma total destruição" 

e, acrescenta: 

"todavia passou o Bill, e não se arruinarão as Colonias" (13). 

Também no Brasil, uma vez o tráfico realmente extinto (1850), 
uma das razões que mais contribuiram para desmoralizar as ter
nvelS previsões a cada passo dado para a resolução do problema, 
foi a verificação, ao contrário, de um novo incremento às ativi
dades produf vas e um novo surto de progresso e prosperidade 
para o país, a cada etapa vencida na luta contra o trabalho ser
vil (14). 

Algumas das razões, por exemplo, de progresso econômico 
de grande importância para países de capitais insuficientes, como 
o Brasil do século XIX, e relacionadas às questões de investimen
tos fundamentais, até hoje reconhecidas como essenciais por eco-

(13). - "Representação à Assembléa Geral Constituinte e Legislativa do 
Império do Brasil sôbre ·a Escravatura por José Bonifácio d'Andrade e Silva", 
Paris, na Typographia de Firmin Didot, MDCCCXVXV, .in Obras Científicas, 
Políticas e Sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva, Coligidas e Reproduzi
das por Edgard de Cerqueira Falcão, Vol. 11, p. 124. 

(14). - Sôbre a questão veja-se as palavras de Emébio de Queiroz, em 
discurso de 1852, in Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, ob. cit., pp. 82 e 85; 
bem como o próprio Nabuco, idem, pp. 84-86; Um estadista do ... , Vol. lI, 
ob. cit., p. 16. Observamos, porém, que não apenas influiria no desenvolvi
mento do país a questão dos investimentos, devido aos capitais libertados pelas 
medidas anti-escravistas, mas, apesar da importância primordial da questão, 
olitros fatôres poderiam agir concomitantemente, como a expansão do mercado 
externo; alta de preços dos produtos de exportação, etc., além de, no plano 
interno, o país ter podido sustentar o aumento de produção e a exportação. A 
produção-, sobretudo do café que, na época, já era o responsável pelas maiores 
rendas de export3ção, foi sustentada por medidas de várias naturezas, inclusive 
pela trànsferência de mão-de-obra das regiões menos prósperas para as áreas 
cafeeiras; durante os primeiros anos após a cessação do tráfico. Veja-se, a pro
pósito da transferência da mão-de-obra das zonas decadentes para as áreas ca
feeiras que, em pouco tempo, concentr~rão 
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nom:stas e historiadores, foram antecipadas pelo lúcido estadista, 
nos seguintes têrmos: 

"Com effeito, immensos cabedaes sahem annualmente deste 
Imperio para Africa; e immensos cabedaes se amortizão dentro 
deste vasto Paiz, pela compra de escravos, que morrem, adoecem, 
e se inutilizão, e demais pouco trabalhão" (15). 

Mauá também apontaria como uma das principais razões de 
progresso do país, a libertação de capitais 

"deslocados do ilícito comércio", que podiam "ir alimentar 
as forças produtivas do país" (16). 

Uma das principais etapas para o surto de progresso e trans
formações econômico-financeiras fundamentais para o Brasil do sé
culo XIX, no sentido de modernização de suas bases e investimen
tos com caráter dinâmico e multiplicador, agindo diretamente sô
bre a produção e em setores básicos da economia, seguiu-se à 
primeira grande medida contra o regime servil em nosso país (17). 
Medida que os apologistas da escravidão no Brasil por tanto tempo 
bloquearam e combateram, assegurando que inúmeros desastres eco
nômico-sociais se seguiriam à medida de tal gravidade. Mas, ao con
trário, à cada fase vencida na luta pela emancipação dos escravos, os 
resultados eram os mais animadores. 

Podemos verificar, pelos dados que se seguem, a evolução dos 
setores básicos da sociedade brasileira do século XIX, tomando-se 
como marcos as principais fases da luta contra trabalho servil (18); 

(15). - "Representação à Assemblé:t ... ", loco cit., p. 130; na pág. 
140, de nôvo José Bonifácio insiste na questão. 

(16). - "Exposição do Visconde de Mauá aos Credores de Mauá & C. e 
ao público, Rio de Janeiro, 1878", in Maud - Autobiografia, prefaciada e ano
tada por Claudio Ganos, Edições de Ouro, MCMLXIV, p. 124. 

(17). - É suficiente observar o aumento da renda nacional, incremento 
das atividades econômicas em nosso país, expressa por novas formas de em
preendimentos, inauguração de bancos e instalação de indústrias, bem como 
aumento da produção tradicional, exportação e valor da mesma, registrados mais 
adiante, no texto, quando apresentarmos os quadros da produção e de seu 
incremento, bem como dos estabelecimentos industriais que se desenvolveram 
bastante nos anos que se seguiram à abolição efetiva do tráfico de escravos. 
Veja-se fontes nas notas mais adiante. 

(18). - É necessário alertar, sôbre as informações reunidas por setores e 
apresentadas no texto, que não compõem quadros rigorosamente estatísticos pois, 
provenientes de .fontes diversas, sobretudo as anteriores a 1872 (quando foi rea
lizado o Iv 
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I. POPULAÇÃO 00 BRASIL NO S:f:CULO XIX. 

1 - (19). 

População População População Porcentagem 
ANOS total livre escrava de escravos 
1823 3.960.866 2.813.351 1.147.515 29,0% 
1850 8.020.000 5.520.000 2.500.000 31,0% 
1867 9.880.000 8.480.000 1.400.000 14,1% 
1872 (*) 9.930.478 8.453.891 1.476.567 15,0% 

(em 1874) 
1887 14.002.235 13.278.816 723.419 5,0% 
1890 (*) 14.333.915 
("') = Recenseamentos. 

do que informações colhidas em inquéritos gerais e submetidas a tratamento es
tatístico rigoroso. E, mesmo certas informações posteriores a 1872 deixam muito 
a desejar como, por exemplo, o número da população escrava após 1871, co
lhida nas informações dos livros de matrícula exigidos pela Lei de 1871 (co
nhecida como Lei do Ventre Livre), art. 8\>, § 2\> que obrigava os senhores 
a matricularem todos os seus escravos em prazo determinado (veja-se Lei N. 
2040 de 28 de setembro de 1871, in Livro do Estado Servil e respectiva Liberta
ção, organizado por Luiz Francisco da Veiga, Rio de Janeiro, Typographia Na
cional, 1876, p. 25). - Ora, como nem todos os escravos foram matriculados 
e, ainda, como nem todos matriculados foram recenseados por ocasião das pri
meiras apurações, os algarismos fornecidos, como comprova a nota que se se
gue ao "Quadro dos escravos matriculados no Império", em 1874, "não repre
sentam ainda o total da matrícula nem o resultado final do apuramento do 
censo" - veja-se Livro do Estado Servil . .. , acima citado, Estatística, penúlti
ma página, não numerada. Temos, pois, de chamar a atenção para a relativi
dade de certos dados mas, apesar das ressalvas necessárias, as informações estão 
em condições de responder as perguntas que formulamos, pois comprovam o 
crescimento geral verificado no período estudado. Por outro lado registra o 
decréscimo da população escrava, comprovado por outras fontes, como teste
munhos e administradores da época, o que, no caso, significava uma das razões 
da liquidação do sistema. Assim, se são falhas, é mais por incompletas do que 
por falsidade, prõpriamente - só o seriam no sentido de não apresentarem to
do o crescimento verificado mas, para as indagações que fazemos, são suficientes. 
Foram apresentadas em quadros e por setores, na intenção, sobretudo, de faci
litar a leitura dos dados e a compreensão da evolução da estrutura geral. 

( 19). - As informações sôbre população, que compõem o quadro I, fo
ram colhidas nas seguintes fontes e obras: "Memoria Estatística do Império do 
Brazil (1808 e 1823)" in Revista do Instituto Histórico e Gegráfico Brasileiro, 
Tomo LVIII, Parte I, 1895, p. 99, dados sôbre 1823; Caio Prado Júnior, Evo
lução Política do Brasil e outros estudos, Editôra Brasiliense, São Paulo, 1953, 
dados sôbre 1850; Quadro Oficial da obra O Brasil na exposição de Paris 
(1867), transcrito por Alfredo Gomes, "Achegas para a História do Tráfico 
Africano no Brasil - Aspectos Numéricos", in Anais do IV Congresso de His
tória Nacional, Rio de Janeiro, 1950, 
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2. - Decréscimo da população escrava e indicações de pre
ços (fem nenhum valor estatístico nem seóal) (20): 

a). - Decréscimo: a mortalidade da população escrava era 
muito grande. Não transcrevemos os dados porque não são informa
ções gerais, referem-se só a algumas províncias. Nabuoo assinala 
que, enquanto 

"eram alforriados, de 1873 a 1882, 70.183 escravos, morre
ram em cativeiro 132.777, ou cêrca do dôbro" - in O A bolicionis
mo, ob. cit., p. 210. 

b). - Emília Viotti (ob. cit., pp. 203-204) assinala nos 
anos que se seguem, a seguinte média de preços (acrescentamos, pa
ra 1885-1888, os dados da Tabela de Valor estabelecida pela Lei de 
1885): 

(1874), in Livro do Estado Servil ... , ob. cit., penúltima página, anexo Esta
tística, s/n; Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, ob. cit., pp. 84, 185, 207, 
210, etc. 

Algumas das informações dessas fontes e livros não foram utilizadas no 
quadro propriamente, mas serviram de comparação para comprovarmos que as 
discrepâncias entre elas não são de importância nem assumem maior significa
ção para as indagações que levantamos. 

(20). - Veja-se Art. 19 § 39 e § 49 e Art. 39 § 1, da Lei n9 3.270 de 
28 de setembro de 1885 (conhecida como dos Sexagenários), que estabelece a 
Tabela do Valor dos escravos (as escravas, de acôrdo com o § 49, valiam 25% 
menos que os escravos do mesmo grupo de idade) e as deduções anuais sôbre o 
valor primitivo, na Publicação Especial da Câmara de Petrópolis, por ocasião 
da transladação dos restos mortais da Princesa D. Isabel e do Conde d'Eu, 
Petrópolis, 12 e 13 de maio de 1971; Tabela do valor dos escravos e das escra
vas ( ... ) e das deduções annuaes prescriptas no § 1 Q do Art. 3Q da Lei de 28 
de Setembro de 1885", Bahia, 4 de Agôsto de 1887, M. M. do Amaral '(segue
-se à Tabela, vária~ Observações sôbre os serviços dos escravos e disposições da 
Lei quanto aos libertos), avulso da época, no Arquivo Imperial de Petrópolis; 
"Quadro dos ingenuos matriculados nas Províncias que ministraram as respecti
vas informações", 1874, in Livro do Estado Servil. .. , ob. cit., Estatística, últi
ma página, sln, (com dados também de Mortalidade); Joaquim Nabuco, O 
Abolicionismo, ob. cit., pp. 180-181, 185, 197,207,209-210; Emilia Viotti da 
Costa, oh. cit., pp. 203-207; veja-se, também, as indicações da nota 19, anterior. 

Observação: Mais do que em outro qualquer aspecto as avaliações sôbre os 
preços dos escravos são precárias e suas bases são frágeis. Exigiriam um le
vantamento extenso e profundo de fontes, talvez possíveis para certas fases e em 
certas áreas, e muitos anos de pesquisas em várias regiões do país teriam, ainda, 
de serem submetidas à avaliação de especialistas na matéria (técnicos em de
mografia histórica, estatística, problemas de avaliações de outros períodos his



1850-1860 
1871-1875 
1876-1880 
1885-1888 
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650$ a 1.700$000 
800S a 1.500$000 

1:000$ a 2.500$000 e até 3:000$000 
900$ a 200$000 (de 17 a 59 anos). 

3). - Concentração de escravos (Províncias de maior popu
lação ou que tinham maior proporção de escravos): 

a). - antes da Independência (até 1822) - (21) 

Províncias Livres Escravos Total % escravos 

Minas Gerais 463.342 168.543 631.885 26,7 
Rio e Côrte 363.940 146.000 510.000 28,7 
Bahia 330.649 147.263 477.912 30,8 
Pernambuco 272.832 97.633 371.465 26,3 
São Paulo 160.656 77.667 238.232 32,6 
Maranhão 66.668 133.332 200.000 66,6 
Goiás 36.368 26.800 63.168 42,5 
Mato Grosso 23.216 14.180 37.396 38,6 

Nota: Como se vê pela proporção de escravos, não só nas Pro
víncias de produção mais importante (exportação de mais valor) 
como nas de menor importância, a proporção de escravos era muito 
grande. Dificilmente, nesta fase, a idéia de emancipação poderia ser 
aceita (22). 

b). - 1867 - Evolução do quadro (23): 

Províncias Livres Escravos % escravos 

Minas Gerais 1.440.000 160.000 1:9 
Rio e Côrte 1.550.000 300.000 1:5 1/6 
Bahia 1.170.000 280.000 1:4 1/6 
Pernambuco 970.000 250.000 1:3 3/4 
São Paulo 825.000 75.000 1:11 

117.731 ("') 
Maranhão 450.000 50.000 1:9 
Goiás 240.000 10.000 1:24 
Mato Grosso 95.000 5.000 1:19 

Total população BR. 9.880.000 1.400.000 1:7 2/35 

(21). - Parte do quadro organizado por Calógeras e transcrito por Al
fredo Gomes, loe. eit., p. 49. 

(22). - Veja-se Joaquim Nabuco, Um estadista ... , Vol. lI, ob. cit., 
pp. 15-16. 

(23). - "Quadro da breve notícia", da obra O Brasil na Exposição de 
Paris, 
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(x). - Viotti da Costa, ob. cit., dá para 1854 o número de 
117 . 731, o que nos parece mais viável. 

Nota: A diferença é muito grande em relação ao quadro an
terior. A população livre mais do que triplicou em certas áreas como 
nas três principais áreas cafeeiras: São Paulo (onde quintuplicou), 
Rio-Município Neutro e Minas, mas a população escrava cresceu 
apenas uma vez. Temos inúmeras observações a fazer, após a trans
criação dos quadros seguintes (recenseamentos de 1872 e 1890). 

c). - População recenseada em 1872 e 1890 (24): 

Províncias % sôbre o total 
e Regiões 1872 1890 1872 1890 

Minas Gerais 2.039.735 3.184.099 20,35 22,21 
Rio e Côrte 1.057.696 1.399.535 10,65 9,77 
Bahia 1.379.616 1. 919.802 13,89 13,39 
Pernambuco 841.539 1.030.224 9,47 7,18 
São Paulo 837.354 1.384.753 8,43 9,56 
Maranhão 359.040 430.854 3,62 3,01 
Goiás 160.395 227.572 1,61 1,59 
Mato Grosso 60.417 92.827 0,61 0,65 

NORTE 332.847 476.370 3,35 3,32 
NORDESTE 4.638.560 6.002.047 46,70 41,87 
SUDESTE 4.016.922 6 . .104.334 40,46 42,59 
SUL 721.337 1.430.715 7,27 9,98 
CENTRO-OESTE 220.812 320.399 2,22 2,24 

BRASIL: 9.930.478 14.333.915 

d). - Concentração da popu'ação escrava entre 1872 e 1887: 
(dados sôbre algumas províncias) (25): 

Províncias 1872 1875 (1) 1885 1887 

Minas Gerais 370.000 235.115 226.000 191.000 
Rio e Côrte 297.637 304.744 
São Paulo 156.612 169.964 174.622 160.665 

(1883) 
Bahia 173.639 
Pernambuco 92.855 

- para tornar mais fácil a comparação, conservamos a mesma ordem e sele
cionamos as mesmas Províncias do quadro anterior, utilizando os dados de p0-
pulação transcritos por Alfredo Gomes. 

(24). - Instituto Brasileiro .de Estatística, Departamento de Censos, Si
tuação Demográfica, p. 37. 

(25). - Emília Viotti da Costa, oh. cit., pp. 207-209, 
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lI. - Outros setores: 

1. - Exportação de café (milhares de sacos de 60 kg.) 
(26): 

Anos Exportações Porcentagem sôbre produção mundial 

1821-30 3.178 1820/29 18,18% 
1831-40 10.430 1830/39 29,70% 
1851-60 27.339 1850/59 52,09% 
1871-80 32.509 1870/79 49,09% 
1881-90 51.631 1880/89 56,63% 

Em 1900/04 chegará a 75,64% 

2. - Balança de comércio (27): 

Anos Exportações Importações 

1833-34 33.011 :512$200 36.237:411$371 
1851-52 66 .640: 304$000 92.860:415$000 
1871-72 193.418:900$000 162.271:400$000 
1886-87 365.592:152$000 310.850:217$000 

3. - Porcentagens dos principais produtos de exportação (28): 

Produtos 1821-30 1831-40 1851-60 1871-80 1881-90 

Açúcar 30,1% 24,0% 21,2% 11,8% 9,9% 
Algodão 20,6% 10,8% 21,2% 9,5% 4,2% 
Café 18,4% 43,8% 48,8% 56,6% 61,5% 

4. - Incremento industrial (29) : 

ANOS NQ de patentes expedidas 
1831-40 5 
1851-60 67 
1871-80 355 
1881-89 955 

(26). - Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, Editôra Bra
siliense, 1954, p. 164; Virgílio Noya Pinto, "Balanço das transformações eco
nômicas no século XIX", in Brasil em Perspectiva, Difusão Européia do Livro, 
São Paulo, 1968, p. 157. 

(27). - Calógeras (J. Pandiá), A política monetária do Brasil, Compa
nhia Editôra Nacional, 1960, pp. 63, 103, 160. 

(28). - Virgílio Noya Pinto, loco cit., pp. 152,156. 
(29). - Idem, p. 155. 
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5. - Estradas de ferro (30): 

1864 
1870 
1883 
1888 

6. Empréstimos externos (31) : 

Anos Valor em ~ Taxa 

1824 ~ 1.332.300 5 
1825-43 ~ 1.913 .000 5 
1852 ~ 1.040.600 4,5 
1858 e 1860 ~ 2.909.000 4,5 
1859, 63-75 ~ 19.487.400 4,5 e 5 

1833 ~ 4.599.600 4,5 

1886 ~ 6.431.000 5 
1888 ~ 6.297.300 4,5 
1889 ~ 19.837.000 4 

475 Km. 
1.000 Km. 
4.865 Km. 
9.200 Km. 

Fim a que se destina 

Cobrir deficits 
Idem, juros e amortização 
Idem 
Aumento Est. de Ferro 
Cobrir deficits, dívida flutuante, 
amortizações 
Melhoramentos Est. Ferro, ser-
viços água, etc. 
Cobrir deficits, etc. 
Est. Ferro, etc. 
Conversão. 

Comentários sôbre os dados apresentados: 

1. - De maneira geral é um quadro de expansão que se apre
senta sob os nossos olhos, salvo o aspecto dos empréstimos exter
nos, em geral feitos para cobrir deficits. Mas, pelas importâncias 
crescentes e pela frequência, vê-se que o Império tinha crédito no 
exterior. Aliás, por alguns debates nas Câmaras, vê-se que os 
representantes da nação preocupavam-se em manter êsse crédito, 
não descurando a questão dos pagamentos, etc. Mauá, escrevendo 
sôbre a questão de emissões, declara-se contra a excessiva preocu
pação metalista, e à favor do papel moeda quando é preciso incre
mentar as atividades econômicas, desde que não haja abuso, e re
fere-se para exemplificar, às emissões de 1841 e 1845, sem afetar 
o valor desse papel que continuou a ser exclusivamente regulado 
pelo valor dos produtos exportáveis, sem nenhuma referência à moe
da metálica (32). De certo modo, portanto, e apesar de várias res
salvas em outros planos, pode-se dizer que, não fôsse a timidez e 
a falta de iniciativas no sentido de modernização e atualização, a 

(30). - Idem, p. 158. 
(31). - Idem, pp. 151, 157. 
(32). - "O 
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situação economlca do Império era boa, por tôda essa expansão 
que a conjuntura geral ( externa e interna) permitia. A grande 
questão a resolver era mesmo a do trabalho servil, tanto mais que 
sua continuação não era mais possível em têrmos concretos. Pe
los dados referentes aos vários setores, vemos também que, em ne
nhum momento em que se tomou medidas mais sérias contra a es
cravidão a economia foi afetada mas, bem ao contrário, houve in
cremento econômico-financeiro. A questão é clara quando se exa
mina os resultados anuais dos setores básicos, e se não transcreve
mos quadros mais completos para não alongarmos demasiadamente 
o trabalho. Tanto mais que, preocupando-nos sobretudo em deixar 
claro o movimento geral de expansão, e ressaltar que as medidas 
contra a escravidão não o tinha afetado de modo negativo, os dados 
são satisfatórios. 

2. - Passamos, em seguida, a considerar a questão da po
pulação que, no caso, tem a máxima importância. Apesar de seus 
quadros serem, justamente, os mais deficientes, pois há falhas de 
documentação, sobretudo para certas áreas e períodos, em que, às 
vêzes, há apenas vagas referências. Apesar disso, à medida que 
caminha o século, as informações são mais abundantes, sobretudo 
para algumas regiões e em alguns períodos. Para os objetivos que 
temos em mira, isto é, verificar se houve crescimento considerável 
da popu1ação livre, e quais as características econômico-sociais des
sa população, acreditamos que, para uma primeira abordagem, elas 
são suficientes. Estão essas questões relacionadas à possibilidade 
de aproveitar a fôrça de trabalho dessa população para as tarefas 
nas fazendas e engenhos, sobretudo nas condições desejadas ou exi
gidas pelos proprietários das terras. Relacionam-se também à 
características da organização social brasileira e à sua forma
ção, condicionando objetivos e costumes. Daí as dificuldades ini
ciais com os imigrantes. Mas êstes, segundo os dados dos censos 
de 1872 e seguintes, em análise feita por autoridade no assunto, 
sobretudo no período que nos interessa, não teve significação quan
titativa especial, pois 

"constituiria apenas 10,51 % do aumento tota!" (33). 

Apesar disso teve significação de certa importância em algu
mas áreas, mesmo na fase estudada, e se não foi tanto pelo número 
nem mesmo por resu'tados concretos em qualquer setor, pesou, in
clusive, pelas diferenças de atitude a que obrigava às várias cama
das da população que com êles tratavam - fôssem fazendeiros, 

(33). - Giorgio Mortara - Pesquisas sôbre o desenvolvimento da po
pulação do Brasil, I. B. G. E., Rio de Janeiro, 1951, pp .. 
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govêrno, políticos ou empresanos - e mesmo pelos atritos que 
provocaram, chamaram a atenção, em terra de escravos sem posi
ção definida como homens, para o fato de que os trabalhadores que 
se ocupam do labor mais rude que seja, em qualquer país, são 
igualmente homens. Vinham quebrar uma tradição de esquecimen
to e brutalidade de quase três séculos em relação aos trabalhadores 
da terra, essas "mãos e pés dos senhores", de engenhos ou de fa
zenda, como dizia Antonil. Antes de nos ocuparmos dêsse aspecto 
da questão, propriamente, ana1isaremos os dados dos quadros de 
população. 

Inicialmente podemos notar que, entre 1823 e 1872, enquan
to a população livre mais ou menos. triplica, a populaçãet escrava 
aumenta apenas uma vez. Em São Paulo, mesmo que ela não tenha 
d:minuido, como é provável, nem ao menos duplicou; e isso quan
do a população livre da província aumentava 5 vêzes mais. O 
que nos faz pensar que naquela área, mesmo se os proprietários 
insistiam na conservação da escravidão, uma solução paralela era 
urgente. Mas, lembramos, o período seguinte vai ser ainda de maior 
expansão da produção e os dados do quadro de 1867, mesmo se 
de responsabilidade oficial, não nos merece confiança absoluta, daí 
acharmos mais provável a informação de Emf ia Viotti da Costa, 
que assinalamos. De qualquer modo é necessário proceder-se a 
investigações mais demoradas. Por outro lado, nota-se que, enquanto 
outras províncias se despovoaram enormemente em relação à po
pulação escrava, a província da Bahia ainda conseguia mais do que 
trip'icar sua população livre e pràticamente duplicar o número de 
escravos. Pernambuco, igualmente, conseguia aumentar 3 1/2 vê
zes, sua população livre e quase conseguiu triplicar o número de 
seus escravos. Como se vê, até esta data, os senhores de terras e 
proprietários de escravos do Nordeste conseguiam manter a sua p0-
sição no Império. Não parece, diante dêsses dados, que fôsse so
mente devido a uma questão . de tradição. Se êstes dados não es
tão muito longe da realidade - o que é necessário esclarecer atra
vés de novas pesquisas e estudos - êles forçam a uma série de 
retificações e algumas revisões a afirmações ainda recentemente re
petidas. Em primeiro lugar não seria verdade que, desde 1850, 
o Centro-Sul adquir:a os escravos no Nordeste, sobretudo de suas pro
víncias mais importantes e de uma maneira geral. Como o tráfico 
não alimentava mais a nação, de escravos, seria a região Norte e 
o Nordeste ocidental, que se desfariam de escravos em benefício das 
áreas mais ricas. Certamente é necessário, através de pesquisas éui
dadosas, estabelecer essas correntes internas de tráficos e inves
tigar as conseqüências efetivas para as várias áreas afetadas. Como 
essas regiões aparecem, no 
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e Goiás (mas também no Ceará e Alagoas no Nordeste oriental, 
é preciso assinalar) - pois, apesar de não apresentarem uma 
púpUlaçao tão grande como a de outras provmclas, tlnnam uma 
}JlUporção muito elevada de escravos (66,6% no Maranhão; 42,~% 
~111 Goiás; 38,3% em Alagoas e 27.6% no Ceara) . .Nestas PlU
.Jncias a população escrava caiu enormemente, e não so nao au-
1lll:IUOU como o,mmulU as vezes mais de 2/3, como foi o caso nl> 
Maranhão; de mais de metade como se deu em Goiás; de quase 
50% no Ceará ou, pelo menos, sofreu alguma diminuição, como 
em Alagoas. Dessas áreas é que teria procedido a população escra
va para o centro sul, e até para Pernambuco e Bahia. Essa obser
vação pode explicar porque o Piauí, objeto de pesquisa de nossa 
colega Mjridan Knox, tinha uma fonte de receita tão apreciável na 
taxa de escravos exportados. como consta de queixas nos Relatórios 
dos Presidentes da Provínc:a, assunto que foi objeto de troca de 
impressões entre nós, o que deve ser investigado. De acôrdo com 
os dados dos quadros examinados a questão é perfeitamente viável, 
pois antes da Independência o Piauí contava com uma população de 
esc!'avos de 12.405 indivíduos, que significava 20,3 % da proporção 
total da população e, em 1867, o crescimento não chegou a duplicar, 
enquanto a população livre aumentava 5 vêzes, proporção igual a 
de São Paulo. Apesar disso, entre 1823 e 1867, a população escra
va não foi melhor do que na época da Independência, (o que era, 
proporcionalmente, uma grande diminuição), com uma elevação má
xima no meio do século, e o fato se explica por dois motivos prin
cipais: até 1850 era alimentada pelo tráfico negreiro e, depois dessa 
data, sofreu a redução de um milhão mas, apesar de tudo, conservou-se 
em nível mais alto do que o de 1823. A mortalidade, nessa ocasião, 
deve ter diminuido face à nova situação, de necessidade do escravo 
e estancamento da fonte africana, quando ainda não se cuidara de 
nenhum outro tipo de solução. Mas, acima de qualquer outra verifica
ção, nota-se o cons:derável crescimento da população livre, fato de 
importância primordial que voltaremos a comentar, e a associar a 
outros fatores, ap5s a análise dos demais dados (de 1872 e 1890). 

Quanto às mod:ficações entre 1872 e 1890, e mesmo entre 
1867 e 1872, anos que parecem tão próximos mas que surgiam 
ap5s a cr:se dos meados dos anos 60, mais do que a fase anterior, 
têm de ser relacionados aos outros setores, inclusive de exportação. 
É a única maneira de explicar, por exemplo, porque a província de 
Pernambuco, que entre 1822 e 1867 mais do que trip'icara a sua 
população livre, mas também quase triplicara o número de seus es
cravos, no período seguinte vai voltar à situação de 1822, na ques
tão da mão-de-obra, e até com uma pequena desvantagem. Consul
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ção brasileIra ( quadro 3 do setor 11), ob:erva-se que, de um ní
vel de mais de 20% no comércio exterior, o açúcar, principal pro
duto da região, apresenta uma queda de 10%, passando a ter uma 
participação de apenas 11,8% (1871-1880) - no decênio seguin
te (1881-1890) cairá ainda mais, ficando representando apenas uma 
part:cipação de 9,9%. Por outro lado, o algodão, cultura também 
muito cuidada na reg·ão, de uma participação de 21,2% em 1851-
-1860, cai para 9,5% em 1871-1880, e para 4,2% em 1881-1890. 
f'.stes dados podem explicar, portanto, a perda da mão-de-obra em 
quantidade tão grande, pois quase em 2/3 do número da fase an
terior. A Bahia t~mbém seria afetada pela mesma conjuntura, e 
certamente outras províncias do Nordeste, mas os dados que reu
nimos sôbre a mão-de-obra discriminada por província, nas duas 
últimas fases, estão mu:to incomp'etos. Reunidas, porém, em um 
prazo mu:to breve, para a Comunicação ao Simpósio, acreditamos 
que, com o prosseguimento de pesquisas mais demoradas, os da· 
dos possam ser encontrados porque se referem a datas mais re
centes. 

De qualquer modo, sobretudo após 1885, a diminuição da po
pu·ação escrava era acelerada. Mas, para 1872, a situação das pro
víncias cafeicultoras é excelente, inclusive no que diz respe:to à 
mão-de-obra, que aumentou. O que corresponde, aliás, aos quadros' 
de exportação do café, e crescente participação dêsse produto na 
proporção da exportação de produtos brasileiros que, nessa fase do
mina de modo absoluto (em 56,6%) .• Apesar disso, nos anos di
fíceis da diminuição da mão-de-obra, apSs 1875, só São Paulo con
segue apresentar, ainda, um maior número de escravos do que na 
fase anterior. Os dados de exportação do café, e a pos:ção que ocu
pa entre os produtos de exportação do Brasil, justificam perfeita
mente a questão e a concentração dos últimos contingentes de es
cravos na província. 

Outros comentários poderiam ser feitos, mas necessitamos de 
mais dados e de aprofundar certas direções que a pesquisa nos so
licita. De qualquer modo, a questão que mais chama a atenção, 
nos dados de popu'ação dessa fase, é o crescimento cons;derável 
da população livre do Brasil. Entre os dois primeiros Recensea
mentos (1872 e 1890), ela foi de aproximadamente 40%. E de 
há muito vinha a população livre aumentando consideràvelmente, 
no Brasil. O fato é de grande importância porque, junto com a 
preservação do monopólio das terras, nas mãos dos exportadores 
e proprietários das áreas de maior importância econômica (34), 

(34). - Veja-se as observações de S:tint Hilaire (Augusto de), Segunda 
Viagem do Rio de laneiro a Minas Gerais e a São Paulo (1822), (tradução), 
Comp:mhia Editôra Ni:cional. 1932, pp. 38-40; da mesma maneira as de Vilhe-
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foi primordial na maneira como a abolição será realizada. O fato 
da local!zação das terras, em relação às possibi'idades de transpor
te e de acesso a núcleos v;zinhos ou centros em contato com mer
cados exteriores que estimulem ou imprimam dinamismo às ativi
dades econômicas, é também de grande importância (35). Quando 
se relacionavam a formas de colonização interna, ou ao tipo de 
pequenas propriedades agrárias, o que só se daria em certas áreas 
e após certa evolução, deveriam pelo menos contar com um centro 
capaz de absorver a sua produção; logo, de sustentar as suas ativi
dades na agricultura de subsistênc;a e pequenas emprêsas inicial
mente de tipo doméstico. A técnica, levando as estradas de ferro 
a maiores distância, e possibilitando a manutenção de comunicações 
com áreas antes sem interêsse, contribuirá, e muito, para a expan
são da ocupação e a ampliação da uti'ização de recursos antes ador
mec:dos. Mas, se monopolizadas pela mesma minoria habitualmen
te beneficiada, os efeitos sociais e o ajustamento de uma classe mé
dia de pequenos proprietários estava excluída. Apesar d'sso, quan
do dessas penetrações, os quadros de proprietários deviam alargar-se 
um pouco, embora pelas características do sistema, os novos ele
mentos em tempo mais ou menos longo, se enquad!"avam na or
dem dominante, salvo se as condições de ocupação fôssem diver
sas, o que era muito d:fícil. Em geral as frentes desbravadoras 
das novas áreas, quando não se tratava de assalariados em áreas 
de monetarização mais geral, estabe'ecia-se em pequenas exten
sões de terras, mas nem se~pre podiam se manter nas mesmas, 
pois os grandes proprietários tratavam em geral de desalojá-los. É 
o que registram certos testemunhos (36) e estudiosos do assunto 
(37). Segundo alguns estudos recentes (38) ,esta atitude faz par-

na (Luís dos Santos), A Bahia no século XVIII, Vol. m, Editôra ltapuã, 
Bahia, 1969 (reedição da famosa Recopilação de Notícias Soteropolitanas e 
Brasílicas, de 1802), pp. 918-922; mais tarde, entre 1846-1848, Antônio Pedro 
de Figueiredo fazia observações semelhantes. veja-se O Progresso, Revista So
cial, Litteraria e Scientífica, reedição feita pelo Govêrno do Estado de Pernam
buco, Prefácio de Amaro Quintas, Impressa Oficial, Recife, 1950, pp. 297·300 
(ano de 1846, Tomo 1), pp. 409-415.418,419-423.428,549-551,630-637, etc. 
(ano de 1847, Tomo 11): Joaquim Nabuco, igualmente, trataria da questão, -
veja-se O Abolicionismo, ob. cit., pp. 142, 145, 187-188, 191, 197, 199-200, 
230-231, etc .. 

(35). - A êsse respeito é muito interessante a maneira como Antônio 
Pedro de Figueiredo, ob. cit., em 1847, se refere ao assunto; veja-se p. 631. 

(36). - Saint-Hilaire (Augusto de), ob. cit., p. 39. 
(37). - Handelmann (Henrique), História do Brasil, (tradução), Edição 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 1931, pp. V, VIII-XII. 984-990, 
referindo-se à situação entre 1857 e 1859; veja-se, em especial pp. 986-988; 
Freire (FelisbeIlo), Historia Territorial do Brazil, lQ Vol., Rio de Janeiro, 
1906, pp. 207-214. 

(38). - Veja-se Octavio 
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te da própria dinâmica do sistema instalado e do mecanismo de 
preservação do mesmo. A tese nos parece válida, tanto mais em 
momentos em que uma das principais bases do sistema era ataca
da. Não foi por acaso, portanto, que a abolição seria realizada 
sem medida alguma complementar. Assim sucedendo, a organização 
social não foi modificada, tendo a minoria que se benefic:ava do 
sistema conduzido a grande reforma (a abolição) preservando suas 
posições e privilégios estabelecidos desde o início da organização 
da co'ônia. 

De acôrdo com as poss:bilidades de cada área foi reorganiza
do o trabalho. O centro-sul melhor capitalizado e dispondo de con
siderável mão-de-obra, bem como de um sistema de transporte e 
comunicações organizado desde a época da mineração, teve a sua 
dispos:ção melhores condições de desenvolvimento (39). Além 
disso, localizava-se em sua região as condições excelentes para o 
desenvolvimento da cultura do café, fonte principal de divisas da 
economia brasi'eira. Pôde, assim, reorganizar o trabalho e a produ
ção à base do trabalho assalariado. Possibilidade que lhe trazia 
outras tantas condições de maior desenvolvimento e expansão. Cons
tituia, enfim, uma área de economia dinâmica, que só com o sur
gimento de considerável concorrência de produto semelhante, obti
do em outras nações, poderia criar dificuldades excepcionais à re
gião. Nêsse momento, porém, poderia ter havido satisfatória acu
mulação de capitais e de técnica, bem como a influência de fato
res favoráveis que permitissem a continuidade do desenvolvimento. 

Nas áreas em decadência econômica, foi maior o apêgo às 
formas arcaicas de organização, por impossibilidade de adotar fór
mulas mais modernas, que requeriam pré-requisitos ainda não su
ficientemente constitui dos . De fato, para adotar o regime pleno de 
salário, seria necessário maior capita'ização e aparelhamento mais 
geral (infra-estrutura), adeqüação da região para produtos mais va
lorizados nos mercados internacionais, uma vez que não havia mer
cado interno nem próximo, a que uma produção agrícola pudesse 
se dirigir. De resto, menos valorizada e sem sistema de transporte, 
nem comunicações, na época, para poder ir concorrer com produ
ção semelhante, no d;stante local. Assim teve de refugiar-se, com 
mais intensidade, no sistema de parceria, em que a classe mo
nopol!zadora das terras pode apropriarse de grande parte do pro
duto do trabalho do lavrador sem terras, com menos riscos na 
produção e sem ter de dispender numerário que, em geral,não 
estava em condições de obter. A ausência de qualquer outra re
forma - e até de cogitações sôbre as mesmas, a não ser em al-

(39). - Celso Furtado, Hist6ria Econômica do Brasil, Sa. 
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guns discursos de Nabuco (40) e no artigo X do Projeto de José 
Bonifácio (41), pe'o qual nenhum programa posterior se interes
sou - mostra bem como a classe dos proprietários de terras e de 
escravos tinham ainda bastante fôrça para conduzir a questão, c 
como o sistema vigente durante quase três séculos condicionou o 
mecanismo do processo de emancipação, isto é, noutro aspecto a' 
própria sociedade brasileira do século XIX. Foi mais um dos ma
les da escravidão. 

* 
* * 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Raul de Andrade e Silva (FFLCHjUSP. São Paulo). 
Diz o seguinte: 
Estando já extinto o tráfico e necessitando de mão-de-obra 

serv:I, a cafeicultura e o Vale do Paraíba procurou-a nos mercados 
internos do Nordeste, segundo a opinião corrente. Mas, naquele 
momento, cresceu a população escrava em Pernambuco, hão vindo, 
portanto, dessa província, nem da Bahia, os braços reclamados pe
los 'avradores do Sul, conforme sustenta a Autora da comunicação. 
De que áreas procediam, então, os escravos comprados? 

* 
Do Prof. Arno Wehling (IFCSjURFJ. Rio de Janeiro. Guanabara). 

Apresenta a sugestão de destinar-se uma sessão de estudos para 
a discussão do prob!ema da lei de pro:bição dos morgadios e suas 
consequências numa área em crescimento - a ProvíncIa do Rio de 
Janeiro. 

* 

(40). - Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, ob. cit., pp. 142, 145, 
187-188, 191, 193, 199-200,231-233. 

(41). - Rezava o Art. X do Projeto de José Bonifácio: ''Todos os ho
mens de côr forros, que não tiveram officio. ou modo certo de vida, receberão 
do Estado huma pequena sesmaria de terra para cultivarem, e receberão outro 
sim delle os socorros necessarios para se estabelecerem, cujo valor irão pagando 
com o andar do tempo" - veja-se "Representação à Assemblea ... ", in Obras 
Científicas, Políticas e ... , ob. cit., pp. 147-148. 

tsses e outros artigos do Projeto de José Bonifª-cio, que teremos ocasião de 
analisar em outro trabalho, são suficientes para dar a dimensão do grande esta
dista junto à maioria dos políticos brasileiros da ocasião. Só se explica, mesmo, 
pelo fato de ter acabado de formar sua personalidade, e seus padrões gerais de 
vida, pràticamente na Europa, pois partiu aos 20 anos para fazer seus estudos 
em Coimbra e só voltou aos 57 anos, ao Brasil. Em Portugal a escravidão, no 
território metropolitano, fôra extinta desde a época de Pombal e, além disso, 
perpassava em tôda a Europa, sobretudo nas universidades, as novas idéias de 
liberdade e um clima propício às atitudes liberais, reflexo das grandes transfor
mações do período e de novas adaptações 



-759 -

Da Profa. Ana Maria de Almeida Camargo (FFLCH/USP. São Paulo 

Declara que, a título de informação, gostaria de saber mais 
alguma coisa a respeito da pesquisa iniciada pelo Instituto de Fi
losofia e Ciências Socia:s da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(GB) . 

* * * 
RESPOSTAS DA PROFESSORA CtLIA FREIRE D'AQUINO 
FONSECA. 

Ao ProL Raul de Andrada e Silva. 

Afirma que como observou no relacionamento entre o número 
de escravos e a exportação de açúcar, as informações sôbre 1867 
mostram o crescimento do número de escravos na Bahia e em Per
nambuco. Apenas no Recenseamento de 1872 consta a queda do 
número de escravos, que vo'ta a ser o mesmo da época da Indepen 
dência - época em que caem as exportações de açúcar e de algo
dão a 50% aproximadamente, e depois (1890) ainda mais. A época 
de crescimento da mão-de-obra das províncias cafeeiras coinc:de, por 
outro lado, com a perda de quase 2/3, metade ou pouco menos, de 
outras províncias, como Maranhão, Goiás, Alagoas, Ceará, etc. -
como consta da comun:cação apresentada. 

* 
Ao Prof. A mo Wehlillg. 

Disse que a lei de proib:ção dos morgadios, em sua oplfllao, 
faz parte da conjuntura que abordou, e seria possível, justamente, 
porque fazia parte dos interêsses criados com as novas condições. 
Está ligada, portanto, como os outros aspectos abordados, à evo
lução das estruturas e à desagregação de certos setores do sistema. 

políticas que já vinham de longe e se aceleraram naquela fase. Frequentou José 
Bonifácio também uma universidade já reformada por Pombal e, mais ainda, 
seu ingresso na Academia das Ciências de Lisboa, os estudos a que se dedicou, a 
excursão científica pelos outros países da Europa comissionado pelo Govêmo 
Português, os cursos seguidos em Paris e a convivência com pensadores e polí
ticos de valor, teriam dado ao brasileiro que daqui partira tão jovem, uma outra 
visão, diferente de um fazendeiro ou senhor de escravos que, tôda sua vida vivera 
nêsse clima de extremos. Mas foi ainda estudante. em Coimbra, que José Boni
fácio cuidou das duas questões que seriam objeto do Projeto elaborado em 1823, 
sôbre a questão indígena no Brasil e sôbre a emancipação dos escravos. Ambas 
no sentido não s6 de libertação da condição escrava, como também na de inte
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Com outros fatôres, parece-lhe também de interêsse o estudo da 
questão como sugere o interpelante. 

* 
À Profa.Ana Maria de Almeida Camargo. 

Em resposta à questão específica formulada sôbre população 
(oralmente), informa que a pe"quisa é mais ampla, é sôbre a es
cravidão. Enquanto a pesquisa que programou procura estudar as 
estruturas gerais da sociedade na fase de desagregação do sistema, 
a sua co'ega, Profa. Lucinda de Mello Coelho projetou e orien·· 
tou a pesqu;sa sôbre a escravidão no século XVIII, em especial 
com com o relacionamento ao comércio negreiro no pôrto do' Rio 
de Janeiro. A parte que projetou e orientou diz respeito, sobretu
do, como aparece na comunicação, à fase de desagregação do sis



o VISCONDE DE INDAIATUBA E O TRABALHO 
LIVRE EM SÃO PAULO (*). 

ODILON NOGUEIRA DE MATOS 
da Universidade Católica de Campinas (SP). 

Não são comuns, ao contrário, são até bem raros na bibliogra
fia brasileira os escritos de fazendeiros. Mesmo quando ocupando 
cargos públicos ou exercendo profissões liberais, dotados, portanto, 
de excelente lastro cultural, nossos homens de fazenda quase nada es
creviam sôbre assuntos agrícolas, que tivesse significado permanente. 
As vêzes, páginas de circunstância aparecem, contudo, a testemunhar 
interêsse por movimentos sociais e políticos, especialmente quando as 
duas conotações se confundem. 

Uma das poucas exceções encontrâmo-Ia em Joaquim Bonifácio 
do Amaral, Visconde de Indaiatuba, "inteligente e progressista lavra
dor campineiro", como as crônicas da época "o definiam. Nascido em 
1815, foi um dos pioneiros do trabalho livre na então província de 
São Paulo, iniciando em 1852 um importante sistema de coloniza
ção na sua Fazenda Sete Quedas, no município de Campinas, fazen
da aberta por seu pai, outro "inteligente agricultor", o Tenente José 
Rodrigues Ferraz do Amaral. Indaiatuba vinculou seu nome a outras 
importantes realizações na cidade de Campinas: o Colégio "Culto à 
Ciência", a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Mogiana, o 
Clube da Lavoura, a nova catedral, etc. Agraciado com o título de 
Barão de Indaiatuba em 1876, elevado a Visconde em 1879, faleceu 
na sua cidade em 1884. 

Uma nota de O Jornal, do Rio de Janeiro, do dia 15 de outubro 
de 1927 (número especial comemorativo do bicentenário da intro
dução do café no Brasil), lembrava, em poucas linhas, que, para a 
consecução de seu ideal progressista na experiência campineira de 
trabalho livre, Indaiatuba 

(*). - Comunicação apresentada na 6' sessão de estudos, Equipe C, 
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"lutou com sérias dificuldades que uma legislação reacionária 
opunha à introdução de braços livres", e, também, "contra o es
pírito retardatário de alguns colegas agricultores que o imaginavam 
um utopista e um sonhador" (1). 

Em 1870 foi pessoalmente à Europa angariar no Holstein os 
agricultores que viriam dar incremento à sua colônia. E depois de 
lembrar que o fazendeiro de Campinas estabelecera, também, na sua 
propriedade, os mais avançados maquinismos agrícolas para o pre
paro do café, rematava o grande órgão da: imprensa carioca: 

"~ inútil dizer que os produtos de suas terras primavam pela 
excelência no mercado e que a Fazenda Sete Quedas tornou-se o 
ponto de convergência obrigatório de todos os homens de eminência 
que visitavam a cidade de Campinas, então o grande centro da 
lavoura do café". 

Com efeito, ao ministro suíço von Tschudi, a Louis Couty e a 
van de Laeme, entre outros, devemos importantes depoimentos sô
bre a Sete Quedas e o empreendimento de Indaiatuba. Tschudi che
ga a considerá-la 

"colônia verdadeiramente modelar", 

concluindo que se tôdas as propriedades do Oeste Paulista tivessem 
a sorte da fazenda do Visconde de Indaiatuba, bem outro seria o 
futuro da lavoura paulista: 

"fazenda Sete Quedas possui uma colônia verdadeiramente 
modelar. Tôdas as famnias, provenientes do Holstein, Já tinham 
satisfeito seus compromissos anos atrás e trabalhavam sob o regi
me de participação da safra. Todos estavam satisfeitos, o que ex
plica terem renovados seus contratos de parceria. Suas casas eram 
agradáveis, tanto pelo aspecto que revelava conforto e limpeza, 
como pela situação". (o .• ) "Sete Quedas é a mais evidente prova 

(1). - Tôda a matéria publicada em o número especial de O Tornai, 
do Rio de Janeiro, dedicado ao bicentenário do café no Brasil, foi reunido em 
dois alentados volumes editados pelo antigo Departamento Nacional do Café, 
com o título O café no segundo centenário de sua introdução no Brasil (Rio de 
Janeiro, 1934). Constituem êsses dois volumes vasto repositório de fontes e 
informações preciosas para o estudo do café. O 
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da grande vantagem que o sistema de parceria oferece aos colo
nos" (2). 

Louis Couty visitou as Sete Quedas pela primeira vez em 1879. 
retornando para visitá-la mais atentamente em 1883: 

"Le vicomte d'lndaiatuba possede à Sete Quedas la colonie 
italienne de Saltinho fort bien tenue. Nous l'avons visitée à ses
débuts en 1879, nous l'avons revue avec plus de soin en 1883. 
Les colons étaient les mêmes; nous avons, les deux fois, parcouru 
leurs maisons, causé avec eux, vérifiant aupres d'eux les informa
tions du propriétaire, qui traite ces immigrants contractés avec 
tous les soins désirables sans réussir à les retenir, à cause des dé
fauts du systeme" (3). 

Observe-se que tais observações provinham dum momento em 
que o sistema de parceria, introduzido pelo Senador Vergueiro na sua 
Fazenda lbicaba (em Limeira) e següido de perto pelo seu colega de 
Campinas, começava a apresentar os vícios derivados daquelas con
tradições que a Professôra Emília Viotti da Costa tão bem estudou 
em seu livro Da senzala à colônia. E' ainda esta mesma autora, sem
pre severa em julgar o relacionamento fazendeiro-colono no Oeste 
Paulista que, em vários passos de seu livro, abre sempre exceção a 
Indaiatuba, 

"que continuará a experiência do trabalho livre durante muitos 
e muitos anos, tornando-se um dos seus maiores defensores" (4). 

E mais recentemente, outra pesquisadora que também e tão bem 
estudou o assunto, a Professôra Paula Beiguelman, verá em Indala
tuba um dos 

"casos excepcionais" dentro de um sistema que se "revelava 
frustrativo para ambas as partes" (5). 

Ao Visconde de Indaiatuba devemos importante depoimento sa
bre sua experiência de trabalho livre em Campinas. O texto integral 

(2). - J. J. von Tschudi, Viagem às províncias do Rio de Janeiro e 
São Paulo, 168. Trad. de Eduardo de Lima Castro. São Paulo, Livraria Martins 
Editôra, 1953 (Biblioteca Hist6rica Paulista, voI. 5). 

(3). - I..ouis Couty, Le Brésil en 1884,187-188. Rio de Janeiro, Faro 
& Lino, 1884. 

(4). - Emília Viotti da Costa, Da senzala à colônia, 85. São Paulo, Di
fusão Européia do Livro, 1966. 

(5). - Paula Beiguelman, A formação do povo no complexo cafeeiro: 
aspectos políticos. 84. São 
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de seu Memorandum pode ser encontrado no volume Monograjza 
hist6rica do município de Campinas, publicação coletiva promovida 
pela edilidade campineira, por proposta do Professor Francisco Ri
beiro Sampaio, então vereador à Câmara de Campinas, volume êstc 
editado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1952. 
A feliz idéia de incluir o valioso texto do Visconde de Indaiatuba na 
referida publicação, partiu do historiador campineiro e um dos cola
boradores da Monografia, Teodoro de Souza Campos Júnior, que, em 
1939, obteve uma cópia autêntica por intermédio do Dr. Druso Pom
peu do Amaral, neto do Visconde de Indaiatuba .. 

Afomo de E. Taunay, que, em sua importante obra sôbre a Ris
t6ria do café no Brasil procurou utilizar tôdas as fontes (embora nem 
'iempre indicando-as) para a fundamentação de seu trabalho, dedica 
algumas páginas ao Memorandum do Visconde de Indaiatuba, trans
crevendo, para maior ênfase, os tópicos que lhe pareceram mais ex
pressivos (6). 

Tendo em vista que a mencionada publicação da Câmara de 
Campinas, pela sua tiragem limitada, teve pouca divulgação, e que 
a própria obra de Taunay não é atualmente de acesso fácil, pare· 
ceu-nos oportuno chamar a atenção dos e"tudiosos (professôres e es
tudantes) interessados na história do trabalho livre em nosso país, pa
ra o importante documento do fazendeiro de Campinas, um dos raros 
escritos de agricultores na nossa bibliografia, conforme lembramos. 
Escrito depois de 1880, portanto já quase no fim de sua existência, 
(I memorial de Indaiatuba refere-se, pois, a uma experiência de quase 
trinta anos, uma vez que a colonização com braços livres foi inicia
da na sua, fazenda em 1852. O assunto parecia-lhe 

"o mais momentoso da atualidade, porque envolve as mais 
complicadas questões relativas à religião, intende com as boas fi
nanças do Estado, porque estas prendem-se à prosperidada agrícola 
e, portanto, interessa muito de perto ao futuro do Brasil". 

Seu depoimento, tão singelamente sincero, tem notável valor tes
temunhal como documento dos primeiros anos· da colonização, com 
base no café, de grande porção do Oeste Paulista. 

Apesar de tôdas as dificuldades, que descreve em seu Memoran
dum, Indaiatuba mostrou-se sempre confiante no trabalho livre, ao 
contrário de muitos outros fazendeiros que preferiram retomar ao tra-

(6). - Afonso de E. Taunay, História do café no Brasil, vol. 8, 99-
-lOS. 
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balho escravo, quando surgiram os primeiros problemas sérios com 
relação à colonização européia. Problemas que derivam, já o disse
mos, das inúmeras contradições do sistema, sendo uma delas a ne
cessidade de coexistência do trabalho livre e do trabalho escravo, num 
clima psicológico e social pouco favorável ao pleno desenvolvimento 
das colônias, especialmente por não serem propiciadas aos colonos 
a~ oportunidades que lhes permitissem, como esperavam, tornarem
se pequenos proprietários. Enfim, mudar o regime de trabalho sem 
mudar a estrutura sócio-econômica em que êle se apoiava, parecia 
também uma contradição. 

As dificuldades foram de várias ordens: 1). - com outros fa
zendeiros, excessivamente conservadores, e, principalmente, 2). -
com as autoridades consulares estrangeiras. Estas, quase puseram a 
perder seu trabalho noutra fazenda de sua propriedade, no municíoio 
de Amparo, não longe de Campinas. As interferências dos cônsules 
alemães de Campinas, ou de autoridades italianas (pois na. colônia de 
Amparo o maior número era de tiroleses e lombardos) levaram-no em 
mais de uma ocasião a solicitar. sindicâncias para as suas fazendas, as 
quais demonstraram sempre a improcedência das acusações que lhe 
eram assacadas. Por fim, acabou desanimando, e seu MemoTandum 
conclui com um patético e desesperado apêlo às autoridades do Im
pério. Na realidade, o que Indaiatuba preconizava eram duas medi
das, a seu ver, indeclináveis: 1). - exigir o govêrno brasileiro, do~ 
ministros estrangeiros residentes no Brasil, a cessação completa de 
tôda intervenção indébita dos cônsules e seus agentes, no tocante à 
economia das colônias; e 2). - verba suficiente com a qual se pu
desse fazer face a tôdas as despesas necessárias para promover e de
senvolver verdadeira corrente de imigração. Delas adviriam duas con
seqüências: o lavrador ficaria livre da ingerência estrangeira e, na 
abundância de braços livres, se animaria a ensaiar uma reforma no 
sistema de trabalho, sem o qual pouco poderia progredir a lavoura 
paulista. 

Note-se, contudo, que a tenacidade de Indaiatuba levou-o a pros
seguir com a experiênCia de Sete Quedas até o fim da vida. Num cer
to momento, parece ter-se arrependido do sistema de parceria, que 
tanto o entusiasmou no início, mas que estava gerando descontenta
mento em numerosas colônias do Oeste de São Paulo, embora não 
na sua. Certos pormenores que tomavam difícil o relacionamento fa
zendeiro-colono nas demais fazendas, o lavrador de Campinas sabia 
superar e, com isso, tornar a vida e o trabalho dos colonos bem mais 
tranquilos que em outras fazendas.. Isto é, pelo menos, o que se de
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de fora, que tiveram ocasião de visitar sua fazenda. Entre os estran
geiros, já lembramos os depoimentos de Tschudi e de Couty. 

• • 
• 

Texto integral do Memorandum do Visconde de Indaiatuba: 

Não é fácil a tarefa, ainda mesmo circunscrita à narração de 
fatos, desde que se trata de colonização, problema dificílimo, cuja 
solução, sob o ponto-de-vista econômico-social, é indubitàvelmente 
o mais urgente. 

Tocar, pois, no fato, importa, implicitamente, tocar no assunto 
mais momentoso da atualidade, porque envolve as mais compli
cadas questões relativas à religião, intende com as boas finanças 
do Estado, porque estas prendem-se à prosperidade agrícola e, por
tanto, interessa muito de perto ao futuro do Brasil. 

Compenetrado destas verdades, julguei-me obrigado a pôr em 
prática a idéia por mim esposada. 

Desde 1852, iniciei a colonização na minha fazenda Sete Que
das, neste município, com braços estrangeiros alemães, sem ter 
um pé de café. 

Colonizar, portanto, em tais condições, não era por certo de 
contar-se com bons auspícios. 

Porém, por isso mesmo, me é grato recordar e afirmar que, 
em conjuntura tão precária, aquêle ensaio de colonização foi co
roado pelos mais felizes resultados. 

Mas, então, não havia cônsul aqui. 
Nesse tempo adotei o contrato de parceria, que era em voga. 
Esta espécie, mais que outra qualquer, requer a maior con-

fiança do colono, porque êste, depois da colheita, perde tôda a 
fiscalização, durante o processo do benefício do café, e só meses 
depois receberá o produto líquido de seu trabalho. 

Não obstante, devo dizer que com aquêle ensaio tirei a prova 
da excelência da colonização, quer em relação ao interêsse do fa
zendeiro, quer no tocante à felicidade dos colonos. 

No primeiro ano, lutei com dificuldades, porque pouco tra
balharam e fizeram exigências repetidas e algumas delas inaten
díveis. 

Isso, porém, era e é devido à desconfiança que todos e de 
tôdas as procedências trazem e só perdem depois que conhecem o 
fazendeiro, findo o tirocínio do primeiro ano. 

O 
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econômico preso àquela mesma cadeia de felicidade que então 
experimentei. 

De todos êsses colonos não sei de algum que deixasse de sair 
da colônia, findos os contratos, sem um, dois, três e quatro contos 
de réis. Com êsses bons recursos, tornaram-se na maior parte 
lavradores, outros proprietários e outros negociantes: todos felizes, 
sendo de notar-se que alguns dêles, depois que saíram, propuse
ram-se a voltar, e outros vieram instar comigo para receber suas 
sobras a juro módico. 

Às prevenções de princípio sucedeu-se a mais plena cordiali
dade, a mais ilimitada confiança. 

Em 1870, depois que preparei cafezais para recebê-los em 
maior escala, tentei a recolonização, apoiado nas recomendações 
escritas que' aquêles antigos colonos espontâneamente ofereceram, 
e fui à Europa, ao Norte da Alemanha, Holstein. 

Encontrei tôda a facilidade da parte dos colonos, devida aos 
créditos da minha primeira colônia. 

Trouxe 200 estrangeiros, e não mais por causa da quadra di
matérica que esta província atravessava. 

Em 1873 pedi nova remessa dêles e a mesmíssima facilidade 
encontrei nos trabalhadores do campo. 

Porém os obstáculos e medidas violentas do govêrno alemão, 
ao ponto de fazerem voltar para suas casas emigrantes já embar
cados nas estradas de ferro, impediram a vinda dos que foram 
pedidos. 

Com essa falta, consideráveis prejuízos sofri, sendo um dêles 
o proveniente da compra de algumas dezenas de escravos para 
salvar os cafezais de uma fazenda, comprada na cidade do Am
paro em fins de 1873, onde não havia braço de qualquer espécie. 

Decorreram os anos de 74 e 7S. 
Em novembro de 1876, não podendo mais contar com colo

nos de Holstein, recolhi dez famílias, vindas de Blumenau, que 
se ofereceram, e, em virtude de suas instâncias, foram contratadas 
por meu diretor. 

Em dezembro do mesmo ano atirei minhas vistas para o 
Tirol, e para isso auxiliei-me da emprêsa de Joaquim Caetano 
Pinto Júnior & Cia. 

Em meado de 1877, recebi mais ou menos SO lombardos, 
contratados na capital desta província. 

Em 31 de agôsto e 27 de setembro do mesmo ano, recebi 
mais cêrca de 3S0 tiroleses, em famílias grandes e laboriosas. 

Até que chegassem à colônia, tive de vencer dificuldades opos
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colonos, cuja intervenção s6 atribuí à propaganda fomentada pelos 
governos estrangeiros, por meio de seus representantes no Brasil. 

Terei de tocar detidamente neste t6pico. 
Para desfazer a trama fui a São Paulo, trouxe algumas fa

mílias lombardas, formei com elas um foco de atração e, depois, 
mandei da côrte, para onde fui, também à minha custa, 7 chefes 
de famílias de tiroleses destinados às minhas colônias. 

Informados das cousas por aquêles lombardos, já acostuma
dos, regressaram à côrte e dali voltaram, não os 7 com suas fa
mílias, somente, porém, sim, IS fanu1ias, com 122 indivíduos. 

Isto em agôsto; e em setembro já recebia mais 200 pessoas 
em 21 famílias. 

Hoje, que a expatriação é tenazmente obstada pelos estrangei
ros governos, e, o que é mais, junto de n6s, dentro do Brasil, o 
fazendeiro não poderá isentar-se dêsses contínuos aborrecimentos. 

Há obstáculos, porém muito superáveis. 
Tudo depende de resolução e vontade. 
Infelizmente, porém, a máxima parte dos fazendeiros julga 

êsse trabalho preparat6rio superior às suas fôrças e por tal modo 
mostram-se adversos à colonização que acredito recusarem-na, mes
mo "quando ela viesse instalar-se", pràticamente com tôdas as ga
rantias de estabilidade, em suas fazendas. 

Verificada a guerra violenta da Alemanha à emigração de 
seus habitantes para o Brasil, essa fonte não podia ser melhor 
substituida senão pelos habitantes do campo do Tirol. 

As famílias são verdadeiramente patriarcais. já pelo número, 
já pela moralidade, união e amor ao trabalho. 

Sendo certo que a colonização não deve ser encarada imica
mente pelo lado do interêsse material, isto é, braços, mas cuidada 
afincadamente como elemento de evolução social, que retempere o 
sangue e a virilidade brasileira, e coopere proficuamente para a 
nossa civilização, parece que êsse desiderato melhor nos propor
cionarão os imigrantes tiroleses. 

Nem se diga que não se deva contar com uma corrente de 
imigração européia, que é a melhor, sob todos os aspectos, por
que encontre ela obstáculos nos respectivos governos. 

Se daí pretenderem deduzir motivos para introdução de chins 
ou de qualquer raça asiática, passarão por amarga decepção os 
que assim pensarem; porquanto o fato recente, na côrte, da pro
teção prestada pela legação inglêsa aos chins, contratados com o 
Sr. Visconde de Mauá, prova irrecl1sàvelmente que tôdas as pro
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dores da Europa e ao mesmo tempo numerosos claros nos exércitos 
permanentes que aquêles governos mantêm por causa de sua es
pecial política continental. 

As famílias de tiroleses ainda são das mais vantajosas ao la
vrador pelos muitos membros de que elas se compõem. Esta van
tagem é de tôda ponderação: o maior número de trabalhadores, 
além de acelerar a emancipação do colono, o que é um exemplo 
edificante, proporciona maior garantia ao lavrador, porque a res
ponsabilidade solidária de todos dá certeza do pagamento integral 
do débito, ainda quando alguns membros sejam remissos às suas 
obrigações. 

Ora, eis aí outro aspecto pelo qual os chins ficam em uma 
plana muito inferior, sem falar na sua imoralidade característica. 

Tenho-na minha colônia Saltinho, neste município, uma famí
lia de tiroleses, composta de 15 pessoas, sendo 12 maiores de 15, 
e 3, de 10 anos. 

~ um modêlo. 

Ela s6 trata de 17.000 pés de café e ainda encontra lazeres 
para ir ganhar a outros colonos com ou sem remuneração aos 
enfermos. 

A alegria cimentada no trabalho, com que nos acaricia, "bei
jando até as mãos", certifica a felicidade que por ali vai. 

Considerando famílias como estas, mais ou menos, não há 
têrmo de comparação entre êsses colonos e os. escravos. 

Para o trato e colheita de 17.000 pés de café são indispensá
veis cinco escravos, que, a 2:300$000 (preço regular), custariam 
11: 500$000; ao passo que aquela família, chegada aI\> de setem
bro de 1877, sem dúvida por ter vindo à custa do Estado, gastou 
em dinheiro, roupa, instrumentos de trabalho, médico e botica, até 
março do corrente ano, apenas 663$372, quantia que paga na pri
meira colheita em q\le estamosl 

Outro fato de maior eloqüência e que demonstra como são 
felizes os meus colonos, é êste: há vinte dias, mais ou menos, na 
colônia Saltinho, uma outra família de tiroleses fêz pagamento de 
quase 600$000, tendo essa família chegado há um ano apenas! 

No dia em que o carro conduziu o último alqueire de café 
com que ela completou o pagamento, deu-se na colÔnia 
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Tão lisonjeiro resultado pareceria até fabuloso se a notorie
dade pública não o garantisse. 

Em menor escala, porém na mesma proporção, iguais atesta
dos se colhem de outras familias. 

Sendo esta a feição dominante nas minhas colônias Sete Que
das e Saltinho, neste município, não posso deixar de desvanecer
-me pelo estado de prosperidade em que estão elas. 

O mesmo não direi da do Salto Grande, município de Ampa
ro, como demonstrarei. 

Antes, porém, cumpre remontar a alguns antecedentes plra 
esboçar melhor a crítica situação atual dos colonizadores. 

Em 1874, a minha colônia Sete Quedas foi diversas vêzes 
perturbada por N icolau Rheder, aliciando seus trabalhadores. 

Além dêle, seu alter-ego Mateus Blumer promovera casamento 
entre um seu colono e uma colona minha. 

Por ter oposto barreira às pretensões insólitas que manifestou 
em meu prejuízo, Rheder, que o protegia e queria cevar despeito 
contra mim, levara os fatos, inteiramente adulterados, ao conheci
mento do Dr. Schentcke, um dos adversários à colonização, e 
êste disse de mim o que só a propaganda contra e emigração podia 
sugerir. 

Seu único fito era desacreditar minha colônia. 

Para conseguir tal intento, com o fim de dificultar a emi
gração, no estrangeiro, para o Brasil como país de destino, publi
cou aquêle fato para significar a selvageria brasileira nos maus 
tratos aos estrangeiros. 

O seu delator, porém, Nicolau Rheder, era uma resposta viva 
em contrário; porque, em pouco tempo, de colono passou a ser 
proprietário e capitalista de dezenas de contos de réis. 

Quanto ao rigor de nossas leis, em que se fundam para pro
fligar-nos, respondi ao Dr. Schentcke publicando um folheto no 
qual vêm transcritos documentos dos meus próprios colonos, pelos 
quais evidencia-se que os locatários alemães são incomparàvelmentc 
mais severos que os brasileiros. 

Nesse mesmo folheto vêm mais dois documentos dos meus 
colonos: um, com os maiores encômios às minhas colônias tôdas, 
recomendando-me aos seus parentes da Europa; outro, certifican
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E como afirmação disso, peço licença para referir-me ao juízo 
insuspeito do Sr. Barão J _ J. Tschudi, do qual se encontra um 
escrito no já aludido folheto. 

De modo que as calúnias que me foram dirigidas pelo Dr_ 
Schentcke deram-me ensejo para publicar o que em meu abôno 
muitos ignoravam_ 

Felizmente para mim, para Justificar-me ou defender-me ou 
apoiar aspirações, em relação às minhas colônias, nunca tive ne
cessidade de outros testemunhos além dos meus pr6prios colonos_ 

Em junho de 1876, dos imigrados por iniciativa da sociedade 
de colonização da capital desta província, 8 famílias de colonos 
alemães vieram a esta cidade, onde me procuraram, querendo con
tratar seus serviços. 

Logo que soube disso, e que elas dispunham-se a voltar por 
falta (!) de tomadores de seus serviços, providenciei de modo que 
encontrassem emprêgo na minha colônia do Amparo, onde tinha 
necessidade delas. 

~sses colonos, informados por seus compatriotas das minhas 
colônias daqui, e depois pelos chefes, voltaram do Amparo, onde 
está a colônia, para que iam contentes e plenamente resolvidos a 
contratarem-se .e a regressarem para a dita colônia do Salto Gran
de, cujos cafezais e terras não são inferiores aos que possuo neste 
município_ 

Inopinadamente, porém, êsses colonos mostraram-se inteira
mente de outro acôrdo, declarando que, a todo transe, queriam ser 
repatriados. 

Surpreso por essa tão súbita e estranha resolução, pude, por 
imediata sindicância a que procedi, verificiar que tudo era devido 
à intervenção do agente consular de então, o Sr _ Frederico Kufa, 
hoje finado, o qual atemorizou-os por todos os meios, indo até a 
ponto de declarar-lhes que "a polícia alemã devia corrê-los a chi
cote quando lembravam-se de vir ao Brasil" - e, sendo rogado 
para encaminhar aquêles seus compatriotas, acrescentou que "êle 
não era traficante de homens livres". 

Ora, 
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Eis a razão explicativa do açodamento com que chegam a le
var a desordem nas colônias. 

Para evitar processos judiciais e não fornecer pretextos para 
nos caluniarem, desfigurando os fatos, quando se dava qualquer 
infração da parte dos colonos, reclamava sempre a presença dos 
Agentes Consulares nas minhas colônias, para chamá-los ao cum
primento de seus contratos. 

~ses cônsules, porém, sempre prevaleceram-se da oportuni
dade que, assim, tinham para inspirarem sugestões de rebeldia não 
só aos contratos, como às leis brasileiras. 

O que, porém, desgraçadamente acoroçoa e, por assim dizer, 
atenua as demasias quase criminosas daqueles funcionários estran
geiros é o próprio espírito refratário da generalidade dos fazen
deiros ao emprêgo de braços livres; porque êsse retraímento da
queles que devem ser solidários no pensamento colonizador não 
só desprestigia-nos como ainda gera antipatia contra os que defen
dem a colonização. 

Daqui vem a necessidade de duas medidas indeclináveis: 1 Q) • 
- exigir o govêrno dos ministros estrangeiros residentes no Bra
sil cessação completa de tôda indébita intervenção dos cônsules e 
seus agentes no tocante à economia das colônias; 20). - verba 
quantiosa, suficiente, com a qual o govêrno possa fazer face a 
tôdas as despesas necessárias para promover e desenvolver uma 
verdadeira corrente de emigração. 

Assim, teremos esta conseqüência dupla: o lavrador ficará 
desassombrado da maléfica ingerência estrangeira e, na abundân
cia de braços livres, animar-se-á com facilidade a ensaiar essa re
forma, cuja adoção no futuro pode trazer consectários fatais à 
lavoura. 

Bem sei que, além de minha incompetência, exorbito, com 
estas considerações, dos estreitos limites que me são impostos. 
Mas é que o assunto as provoca, e a dedicação do govêrno à la
voura, como principal indústria do país, faz-me confiar na bene
volência que o caracteriza. 

Narrarei, agora, alguns atos praticados pelos cônsules, de mo
do a confirmar a necessidade que assinalamos de ser coarctada 
completamente a intervenção dêles nas colônias. 

No ano passado, 11 chefes de famílias alemãs, vindos de Blu
menau, colônia de Santa Catarina, desertaram dos seus trabalhos, 
em perfeita "greve" promovida pelo cônsul alemão, o Sr. 
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Fí-Ios, então, processar e foram condenados até em segunda 
instância. 

Logo depois da sentença do Juíz de Paz, querendo alguns dos 
chefes voltar à colônia, cansados pela prisão que durava meses, 
aquêle cônsul os demovera disso, "garantindo" reforma da senten~ 
ça por apelação. 

Sendo aquela confirmada, o cônsul forneceu dinheiro a alguns, 
porém sob expressa condição: "de não voltarem à colônia, e de 
restituição", no caso contrário! 

~tes fatos foram relatados pelos próprios colonos. 
~te cônsul, durante duas audiências presididas pelo Juiz de 

Paz - que tanto duraram as tentativas reconciliatórias - em vez 
de cooperar, como lhe cumpria, para um acôrdo, instigava os co
lonos à revolta, pois dizia-lhes: "A lei brasileira é bárbara; os 
contratos são escrituras de escravidão". 

Entretanto (tamanha má-fé era a sua), é certo que êsse mes
mo cônsul, antes de enriquecer, na sua oficina de marceneiro, que 
ainda existe, serviu-se da mesma lei bárbara e adotou os mesmos 
contratos contra os seus próprios patrícios! 

Tais fatos não se comentam. 

Em uma dessas audiências do Juiz de Paz, portou-se com tal 
desabrimento êsse cônsul que chegou "a agarrar no braço" do di
retor das minhas colônias, quando êste prontificava-se a contestá-lo 
com a leitura do código alemão, para mostrar que êste era muito 
mais severo do que as leis brasileiras. 

Condenados aqueles 11 chefes vindos de Blumenau, enquanto 
persistiam em ficar na cadeia, suas famílias mendigavam pelas ruas 
desta cidade. 

Releve-se-nos o estereotiparmos o caráter dêsses colonos. 

Dêstes colonos, alguns, cêrca de vinte anos havia eram domi
ciliários no Brasil, começando na colônia do Conde de Baependi, 
da qual sairam com pecúlio. 

:ffies tal conduta tiveram, que o mesmo Conde preferiu pas
sar por grandes prejuízos e despediu-os, depois de meses de prisão. 

~ses colonos, tão acostumados ficaram a viver à custa do 
Estado que, para virem para minha colônia, "nem para passagem 
tinham dinheiro" - e estavam no Brasil havia longos anos. 

Enquanto êles estavam em prisão, suas famílias esmolavam, 
como disse, para subsistirem, nesta cidade. 

Muito antes dêsse fato vergonhoso, logo que soube que essas 
famílias estavam na cidade, mandei-lhes oferecer as casas da co
lônia e alimentação gratis, durante a prisão 
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Recusaram, respondendo o cônsul "que alemães não precisam 
de esmolas". 

Notável coincidência! 
Enquanto era recusado o meu auxílio, o mesmo cônsul Fran

cisco Krug pediu ao Exmo. presidente da província "que mandas
se aquêles seus compatriotas para a casa da correção"! 

Com tal procedimento, e o que é mais, em favor de colonos 
tão viciados, fica patente que o fim dêsse cônsul era provocar 
desordens e pretextos para desmoralizar a colonização, se não aca
bar completamente com ela. 

E tão certo é isto que, em relação ao colono H. Kruger, "bra
sileiro naturalizado", guardou a mesma conduta, prestando-lhe os 
mais custosos e acintosos auxílios de dinheiro, e insubordinação! 

Dois outros daqueles onze chefes, que não mereceram dinheiro 
do cônsul, provàvelmente por não se terem obrigado à "restitui
ção", como os outros, conforme declararam, evadiram-se de nôvo 
da colônia e, chegados a Blumenau, "tribunal para o qual todos 
apelam", instalaram-se como proprietários! 

Eis aí como eles são desgraçados! 

Eis como zombam de nós! 
Com os procesos que sustentei, valores que adiantei, juros de 

8% que não cobrei e com o abandôno dos cafezais por êsses colo
nos, perdi cêrca de 10: 000$000 . 

E com os prejuízos anteriores e com os que já experimento na 
colônia do Amparo, a quantas dezenas de contos de réis não atin
gem os meus prejuízos? 

Pois bem: o fazendeiro passa por tais revezes, a colonização 
é assim tão cruelmente guerreada pela intervenção dos cônsules e 
de outros estrangeiros e ainda são êles tolerados e "condecorados", 
como foi, há anos o Sr. Haupt, antigo cônsul residente na Côrte, 
distinto pela audaciosa guerra feita à emigração. 

E a nossa condescendência é tanto mais intolerável quanto é 
igualmente certo que, se qualquer representante brasileiro na Euro
pa procedesse do mesmo modo, seria objurgado com a máxima 
austeridade. 

Entre nós é o contrário: galardoa-se. O Sr. Frederico Krug, 
que era apenas cônsul interino, hoje é efetivo, exatamente depois 
que se tem distingüido como perturbador da paz das colônias e ini
migo da felicidade de seus patrícios. 

Tais exemplos, outros que queriam, como aquêle, ser bene
méritos de sua pátria, trataram de imitar. 

Cêrca de 200 
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Recebidos com todo aquêle desvelo indispensável a estrangeiros 
que chegam ao Brasil cheios de desconfianças, tive verdadeiro 
júbilo encontrando-os bem dispostos e contentes. 

Para mais tranquilizá-los, e mesmo para que os seus pr6-
prios compatriotas testemunhassem a regularidade dos contratos e 
a adesão completa dos colonos, fui acompanhado, além de outros, 
por um italiano, Padre Juliani, homem inteligente, que parecia 
ser de bons costumes. 

~ses meus escrúpulos determinaram tôdas as cenas desagra
dáveis que vou expor. 

Juliani, ou despeitado porque eu recusasse empregar nessa 
colônia um seu protegido como escrivão e mestre-escola, por não 
lhe reconhecer aptidão, ou mesmo porque projetasse ter na pessoa 
daquele seu preposto um espião e instrumento devotado para seus 
fins, logo depois que nos retiramos, deixando os colonos em plena 
paz, voltou à colônia, e tais meios empregou que esta ficou intei
ramente sublevada. 

Sindicando a causa geradora de tão estranha mudança, vim a 
saber, com plena certeza, que Juliani imbuira no espírito dos co
lonos estas miseráveis informações: "que os contratos não eram 
vantajosos como os das mais colônias dêste município; que em 
qualquer outra fazenda seriam mais felizes, porque ganhariam por 
cada pé de café, que tratassem e colhessem, a quantia de 5$000 (!); 
que aquela colônia era tão pestilenta ao ponto de ter já sido po
voada e repovoada de trabalhadore e que nunca consegui um pe
queno núcleo dêles!!. .. etc., etc ... ". 

Semelhante perfídia produziu o desejado efeito: a colônia tô
da ergueu-se em "greve". 

Juliani, sentindo-se descoberto e sabendo que eu não ignorava 
seus passos, veio procurar-me e depois escreveu-me, de modo que 
parecia implorar desculpas; porque sofrendo tão grave imputação, 
como a de perturbador dos colonos, "não se deu por ofendido"! 

Para reparar as desordens cometidas por Juliani, levei Cris
tovam Bonini, arquiteto italiano de qUem não suspeitava, acom
panhado do engenheiro Murili, à colônia do Salto Grande, no 
Amparo. 

Bonini outra coisa não fêz senão exaltar os ânimos dos colo
nos por meio de sugestões anarquizadoras. 

Combatido com energia por mim e tornando-o responsável pe
las desgraças daqueles colonos, Bonini recuou, e então êstes come
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Visconde de Cantagalo, ministro italiano interino, a êste fui visi
tar no dia seguinte, em cuja companhia encontrei Bonini. Caindo 
a conversa sôbre as colônias do Amparo, Bonini declarou que êles 
vieram iludidos, ignorando os contratos que aqui tinham de assinar. 

Então pedi a Bonini que lesse alguns documentos irrccusáveis 
que lhe apresentei, que provavam inteiramente o contrário, isto é, 
que os tiroleses tiveram no Tirol muitos exemplares da Gazeta 
Italiana de 2S de dezembro de 1876, que se publicava no Rio, 
na qual estava transcrito o contrato que aqui deviam assinar, 
sendo mais certo que, antes de partirem do Tirol, declararam por 
escrito, obrigando-se a assinarem aquêle mesmo contrato, inserto 
no número daquela Gazeta Italiana de 2S de dezembro de 1876, 
ao qual se referiram, e que além disso, colonos havia no Amparo 
que até haviam sido subagentes no Tirol para engajarem outros 
colonos. 

Bonini, porém, que pressentia o meu triunfo, por muita ins
tância minha, até o segundo documento, leu apenas uma pequena 
parte e retirou-se, por ter sido coarctado nos insultos que quís 
atirar-me. 

O Visconde também "não o leu", apesar de instado por mim, 
e limitou-se a dizer-me "que Bonini lhe dissera não provarem na
da os meus documentos"! 

Poucos dias depois tive, por outro lado, plena satisfação ao 
ouvir o Barão de Schruner, ministro austríaco, declarar que a 
minha defesa era completa à vista de tais documentos, os mes
mos que aquêles senhores recusaram ler. 

Despeitado, Bonini concentrou seus esforços satânicos contra 
a colônia do Saltinho, também de tiroleses, constituindo ali um 
temeroso instrumento num chefe revoltoso dentre os mesmos co
lonos. 

Jogando, porém, com êste mesmo colono, chefe por nomeação 
de Bonini, alcancei pacificar os colonos, nomeando-o por minha 
vez aquêle "governador da colônia". 

Desapontado, assim, Bonini voltou suas vistas para a colônia 
do Amparo, onde deixara elementos mais aproveitáveis aos seus 
fins, isto é, desacreditar e aniquilar quantos colonos houvesse. 

Então, os colonos redobraram suas· exigências, apresentaram 
nove pontos de queixas e, como assumissem uma atitude tôda hos
til, pela qual os meus empregados corriam iminente perigo, soli
citei e obtive do exmo. presidente da província a nomeação de 
uma comissão de inquérito, assim composta: Dr. João Pinto Gon
çalves, Dr. Antônio Augusto Bittencourt e comendador Joaquim 
Pinto 
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Em seguida, parti em companhia do exmo. sr. dr. chefe de 
polícia, seu secretário, 20 praças e o secretário do agente consu
lar italiano. 

Essa comissão, procedendo a interrogatórios e a uma sindi
cância minuciosa acêrca das queixas e de tudo o mais, proferiu o 
seu juízo, verificando a falta de razão dos colonos. 

~se parecer acompanha esta exposição. 
Os colonos, a despeito dos esforços empregados pelo exmo. 

chefe de polícia, continuaram no mesmo estado de rebeldia. 
Para se aquilatar bem das tresloucadas reclamações dos colo

nos, bastará o seguinte fato: alegam que se lhes forneceram na 
colônia gêneros alimentícios por maior preço do que o da cidade; 
entretanto, é certo que êles recebiam feijão, por exemplo, a 
10$000 ou 12$000, e iam revendê-lo na cidade a 14$000 ou a 
16$000 (!). 

Especulavam à minha custa e disso ainda faziam capítulo de 
acusação contra mim! 

Queixavam-se também de que se lhes negava dinheiro para 
comprarem vacas. 

Antes de tudo, deve-se saber que seus filhos encontravam na 
fazenda o leite de que careciam, gratis. 

Demais, pelos contratos. somente sou obrigado a dar dinheiro 
para compra de animais quando êles, pelo produto de suas plan
tações, podem dispensar a minha bôlsa. 

E, quando mesmo assim não fôsse, a minha recusa era só em 
benefício dêles, para não se repetir o que se deu com um colono 
da colônia Sete Quedas, que, em alguns anos, só com animais, 
dispendeu quase 700$000. 

Todavia, por condescender e agradá-los, mandei comprar 6 a 
8 vacas e pô-las à disposição dêles, na colônia, tôdas à minha custa. 

Foi sempre esta minha norma de conduta com os colonos. 
As minhas obrigações, cumpro-as: algumas dos colonos dis

penso-as, ou suavizo-as, pelo menos. 

Assim é que tenho-os dispensado, geralmente, de multas em 
que incorrem; em vez de 250 estipulados nos contratos, tenho 
pago 300 por alqueire dos cafezais novos; em vez de 500, 600 por 
alqueire dos cafezais formados; em vez de 10$000 do contrato, 
tenho pago '12$000 
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a consolidar o meu crédito no estrangeiro. 
Pois bem, de nada valeram as referidas concessões feitas aos 

colonos do Salto Grande. 
E, como continuassem a protestar que não trabalhariam e que 

tinham muitos recursos para sustentarem pleitos judiciais comigo, 
recomendei que suspendessem todo o sustento que até aquela data 
(havia 40 dias) recebiam à minha custa. 

Em seguida, tratei de processá-los: foram já condenados qua
tro chefes e seus filhos maiores, tendo um daqueles apelado da 
sentença. 

Dêsses quatro chefes, dois estão presos. Trata-se de realizar a 
prisão dos demais, nos têrmos da lei. 

Por último estão sendo processados mais dois chefes. 
À vista do exposto, creio que só o império da lei obrigará os 

colonos a entrarem no cumprimento de seus contratos; porque s6 
assim, desgraçadamente para êles, compreenderão que foram víti
mas de torpes manejos de Bonini e outros, que não escolhem 
meios para desacreditarem o Brasil como país-destino. 

No intuito de esclarecer o govêrno alonguei-me, narrando fa
tos que patenteiam, a tôda luz, a audácia dos funcionários estran
geiros que, seguros da impunidade pelos gravíssimos atos que pra
ticam, em face das leis e das autoridades brasileiras, estão dispos
tos a sacrificarem, como têm feito, os seus próprios compatriotas, 
contanto que, com as desordens que provocam, forneçam provas 
contra nós no estrangeiro e assim entorpeçam a emigração e des
baratem as poucas colônias que existem. 

Já em 1877 pedi ao govêrno geral uma comissão de inquérito 
para as minhas colônias. 

A resposta foi o silêncio! 

Assiduamente tenho denunciado pela imprensa os reiterados 
abusos e escândalos de que tenho sido vítima, porém tenho tido 
o acolhimento que o deserto costuma dar. 

E, o que é mais, enquanto ponho em contribuição minha saú
de, tempo e dinheiro para acreditar o único salvatério da lavoura 
e como paga recebo o indiferentismo, os funcionários estrangeiros, 
que nos verberam com o ridículo e cobrem-nos de baldões, pas
sam como vítimas dos fazendeiros e, mais felizes do que êstes, 
encontram vozes na imprensa que os defendam, e os defendem, 
acusando-nos. 

Os inimigos não são meros indivíduos, são nações, e estas se 
ajudam e cooperam em formidável tríplice aliança. 

Onde, 
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Sinto-me só, completamente só. 
É escusado dizer que estou por isso mesmo vencido. 
Mas, a vitória de quem será? 
E o nosso desastre, por conta de quem? 
l'!: essa a nossa aflitiva e desesperada situação. 
Nas mãos do govêrno está o remédio. 
Nada mais é preciso de que energia na vontade, tenacidade 

na ação. 
Hoje, tudo pende do seu critério, que o bem nacional recla

ma com sofreguidão: amanhã, muito tarde, o Brasil, que despeja 
de si elementos de fecundidade, poderá pedir agasalho às mais 
atrofiadas populações da atualidade. 

Não são vãs imprecações: é, infelizmente, a dolorosa realida
de que nos adverte e convence. 

Mas o atual govêrno já deu arras de se\ls desvelos pela la
voura, isto é, pelo país. 

Para 





A CONTRIBUIÇÃO DA FAZENDA IBICABA PARA 
A INTRODUÇÃO DO BRAÇO LIVRE NA 

LAVOURA BRASILEIRA (*). 

JOSE' SEBASTIÃO WITTER. 

do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

E' de conhecimento geral a importância da Fazenda Ibicaba, 
no desenvolvimento da lavoura cafeeira do oeste paulista, nos mea
dos do século XIX. 

Surgiu das terras que compuseram o Engenho de Ibicaba. Bste 
representou a parte de Vergueiro quando do distrato da sociedade 
que tivera com o Brigadeiro Luís Antônio de Souza (1). Esta pro
priedade iria promover a fixação do advogado Vergueiro, no meio 
do "sertão" (2). O valor calculado para esta propriedade foi de 
15:631$831. Com esta soma iniciou-se a constituição da emprêsa 
.~ue acabaria por se· constituir num modêlo de colonização no inte
rior do Estado de São Paulo, e ao mesmo tempo acabou contribuin
do de forma acentuada· para a substituição do trabalho escravo pe
lo trabalho livre. 

Aqui naturalmente cabe uma pergunta. O sistema de coloni
zação introduzido na Fazenda de Ibicaba, com a utilização da mão
de-obra européia pode ser considerado como trabalho livre? 

Creio pode rafirmar que não. O sistema adotado pela Verguei
do e Cia. e conhecido como Parceria (3) foi, antes de mais nada, 

(*). - Comunicação apresentada na 2. sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1). - Forjaz (D.), O Senador Vergueiro - sua vida e sua obra (1778-
1859). 1924 - Of. do Diário Oficial, São Paulo. 

(2). - Ibidem. 
(3). - Sôbre a Parceria, vide Sérgio Buarque de Holanda - prefácio 

da obra de Thomaz Davatz, Memórias de um Colono no Brasil; Emflia Viotti 
da Costa, Da Senzala à Colônia. Difusão Européia do Livro. São Paulo, 
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uma transição entre a utilização da mão-de-obra escrava e a mão
de-obra livre. Cremos realmente poder afirmar que a experiência 
posta em prática pelo Senador Vergueiro, e adotada por inúmeros 
fazendeiros do oeste paulista (4) foi a mais significativa do século 
XIX e serviu para testar o nôvo tipo de mão-de-obra que se tentava 
introduzir na lavoura brasileira. 

Entretanto, poder-se-ia afirmar que no momento em que Ver
gueiro começou a sua experiência (1847) havia carência de mão-de
obra escrava? Talvez ainda houvesse um contingente significativo de 
mão-de-obra escrava suficiente para atender as necessidades da ofer
ta de trabalho. Celso Furtado afirma: 

"Pela metade do século XIX, à fôrça de trabalho da 
economia brasileira está bàsicamente constituída por uma massa 
de escravos que talvez não alcançasse dois milhões de indivíduos. 
Qualquer empreendimento que se pretendesse realizar teria de 
chocar-se com a inelasticidade da oferta de trabalho" (5). 

Apesar da pequena oferta de trabalho no oeste paulista come
çava a se expandir a agricultura do café, que faria na década de 
1840-1860 o apogeu do Vale do Paraíba. Esta expansãol exigia mão
de-obra abundante e havia a pesar sôbre a introdução do braço es
cravo o Bill Aberdeen. Em breve, teria a nossa vida agrícola de se 
abastecer em outras fontes que não as africanas. 

O Senador Vergueiro já tentara anteriormente a introdução da 
mllo-de-obra européia (6). Entretanto, o grande empênho na con
!.olidação da mão-de-obra da Europa, como fôrça de trabalho, no 
interior do Brasil foi feito pela Vergueiro e Cia., a partir de 1847, 
~uando foram introduzidos os primeiros suíços e alemães. 

Analisada a experiência da Fazenda lbicaba, pode-se, inclusi
ve, inquirir da validade do Sistema de Parceria na fixação da mão
de-obra européia e mesmo da importância por ela representada na 
adoção do sistema assalariado. No entanto, apesar dos problemas 
específicos encontrados pelos administradores de lbicaba, em 1857-
1858 (7), pode-se afirmar que os próprios acontecimentos que cul-

( 4). - Sérgio Buarque de Hollanda - prefácio da obra de Thomaz 
Davatz, op. cit. 

(5). - Furtado (Celso), Formação &,'nômica do Brasil. Ed. Fundo 
de Cultura, Rio de Janeiro. 1961,4' edição. 

(6). - Em 1840, introduziu 80 famílias de portuguêses em Ibicaba. 
Vide J. S. WiUer, Um estabelecimento agrícola dos meados do século XIX na 
Província de São Paulo. Tese de Mestrado apresentada em 1968 (inédita), na 
Universidade de São Paulo. 
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minaram com um levante dos "parceiros" serviu para apontar so
luções para os problemas que começavam a se colocar. E' sabido 
Que do "levante" de 1847, e da obra de Davatz (8), houve uma proi~ 
bição, por parte das comunidades européias, da emigração para o 
Brasil e em particular para a Província de São Paulo (o rescrito de 
Heydt) , a ponto de, em 1864~1865, não se registrar a entrada de 
nenhum emigrante em nossa Província (9). 

O esfôrço dispendido, então, pelo govêrno brasileiro no senti~ 
do de quebrar a barreira que se colocava como obstáculo quase in~ 
transponível para a reabertura do processo imigratório se fêz sentir 
nos mais diversos setores (10). A propaganda no exterior foi incre~ 
mentada, procurando modificar a fisionomia do Brasil, criada pela 
obra de Davatz (11). E' claro que não podemos esquecer o fato de 
que no período de 1865~1870, o Brasil viveu particularmente o pro
blema da Guerra do Paraguai e os reflexos do conflito se fizeram 
presentes nas comunidades européias fornecedoras de mão~de-obra. 
Ninguém se arriscava a enfrentar os problemas de uma guerra, num 
país estranho e até mesmo hostil, como mostrava Davatz. E' ver
dade que o fluxo imigratório retomaria a sua normalidade, somente 
a partir de 1870~1872, quando nôvo contingente viria suprir as ne~ 
cessidades de braço da lavoura cafeeira: o italiano. 

Embora a corrente imigratória. iniciada na década de 1870 pos
sa ser considerada a mais significante em têrmos de número de in
divíduos e na sua fixação à terra e ainda a sua contribuição inques~ 
lionável na modificação de usos e costumes no Brasil, quer nas re
giões do oeste paulista, quer nos estados do sul, quero retomar aquilo 
que propuz estudar, ou seja, a participação de Ibicaba na introdu~ 
ção do trabalho livre no Brasil. 

Conforme já apontamos, o sistema de parceria adotado na Fa
zenda da Cia. Vergueiro não pode ser considerado como uma forma 
ue emprêgo de mão~de~obra livre, uma vez que o contrato elaborado 
pela Vergueiro e Cia. e assinado pelos colonos os colocava, de certa 
forma, numa condição de dependência total do patrão (12). Além 

(8). - Ibidem. 
(9). - Viotti da Costa (Emília), Da Senzala à Colônia, Difusão Euro

péia do Livro, 1966. 
(10). - A obra de Joseph Hormeyer O que Jorge conta sôbre o Brasil, 

dedicada ao nosso Ministro da Agricultura, e que procura desfazer o retrato do 
Brasil pintado por Davatz, nos dá a idéia de que o autor recebeu do govêrno 
imperial para escrever a obra e tentar estimular novas correntes migratórias pa
ra o nosso país, nos meados do século XIX. 

(11). - Davatz (Thomaz), op. cito 
(12). - A propósito do contrato de parceria ver: Sérgio Buarque de 

Hollanda - prefácio da obra de Thomaz Davatz, op. cit.; Emília Viotti 
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disso, havia todo um sistema de dependência com as comunidades 
de onde saíam, às quais ficavam devendo o adiantamento do preço 
da passagem e que deveriam restituir através da firma de Vergueiro. 

Mas, o que deve, em grande parte, ter levado a experiência ao 
insucesso, em Ibicaba, foram dois fatôres principalmente, não esque
cida a situação nacional e internacional em que se processou. 

Foram êles: 

1. - a permanência de uma mentalidade escravagista, por par
te dos patrões e, 

2. - a utilização de administradores bilíngues, que se incum
biam de interpretar, para ambas as partes, o pensamento de patrões 
e empregados. 

E' indiscutível que a ninguém acostumado ao trato com escra
vos (sua propriedade) seria fácil mudar, repentinamente, de atitude 
com relação ao nôvo elemento humano que passava a atuar na fa
zenda de café. Ainda a êsse nôvo elemento humano, o europeu (ale
mão, suíço), se havia "adiantado" muito dinheiro o que significava, 
de certa forma, a compra dos empregados. O fato de se proibir a 
saída dos limites da fazenda Ibicaba sem autorização expressa do 
adininistrador, o que redundava numa multa de 25$000, demonstra 
as limitações impostas e a manutenção de uma idéia de que o imi
grante era um elemento servil como outro qualquer. 

Quanto ao fator 2 por nós apontado, ou seja, a utilização de ad
ministradores bilíngues, que serviam como intermediários entre as 
partes, cremos aí residir muito dos desentendimentos havidos e que 
culminaram com o "levanté" de 1857. Ssses elementos por ferem 
os intérpretes do pensamento dos colonos junto aos patrões e por 
darem as ordens dêstes aos colonos, detinham, de certa forma, o po
der nas mãos. A comunicação direta entre imigrantes e patrões, qua
se nunca foi possível, pelo menos em Ibicaba. 

Os homens que se ocupavam da administração direta do esta
belecimento agrícola tinham interêsses próprios e procuravam tirar 
o máximo de proveito quer dos patrões, quer dos empregados (13). 

Acredito mesmo que a atuação dos colonos, no levante de 1857-
1858, tenha sido em grande parte resultante da atuação do então 
edministrador da fazenda e que se indispusera com o líder dos co
Lonos que era Davatz (14). 

Entretanto, nos parece, 

(13). - Tschudi (J. J. con) , Viagem às Províncias do Rio dé Janeiro e 
São 
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"os estudos realizados sôbre o assunto têm mostrado a fazen
da como modêlo do sistema de parceria e têm salientado o seu pa
pel como precurssor de um novo sistema de aquisição de mão-de
-obra farta, que deveria substituir gradativamente o trabalho escra
vo ... " (15). ..... Por outro lado, as vistas se têm voltado para 
os europeus originários da Europa Central, alemães e suiços em 
particular. No entanto, havia na fazenda um número razoável de 
famílias de outras origens: portuguêses, espanhóis, até mesmo 
brasileiros sujeitos também ao sistema de parceria, e que lá perma
neceram mesmo depois que o sistema evoluiu para o assalaria
do" (16). 

Os livros de contabilidade da fazenda que consultamos mostram 
que mesmo depois dos acontecimentos de 1857, quando se poderia 
acreditar no fim do sistema de parceria e com êle um esvaziamento, 
pelo menos de Ibicaba, permaneceram nela, residindo uma quanti
dade enorme de parceiros, que se adaptaram às novas condições de 
trabalho e ao nôvo sistema de· retribuição salarial por trabalho exe
cutado, que já não era mais a parceria, mas ainda não atingira ple
namente o regime assalariado. 

Nessa mudança que se processou dentro dos quadros da fazen
na Ibicaba, desde a introdução da primeira leva de imigrantes euro
peus em 1847 até o ano de 1865 (17); período em que consultamos 
a documentação contábil da instituição e que parece reside a efetiva 
contribuição da fazenda de Vergueiro à introdução do trabalho livre 
na lavoura cafeeira do oeste paulista. 

Cremos não pairar dúvida que desde o momento em que se 
estabeleceu o regime de parceria e em decorrência das dificuldades 
l'ncontradas para sua execução, se tentou encontrar novas fórmulas 
para atender às necessidades da lavoura cafeeira, no tocante à mão
ue-obra, a fazenda Ibicaba, como elemento precursor dessas expe
riências se constituiu na peça mais importante na introdução do bra
ço livre e do sistema assa1ariado, principalmente no E:tado de São 
Paulo e, especificamente no oeste paulista . 

• 
• • 

(15). - Witter (J. S.), 



-786 -

INTERVENÇOES . 

Da Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca (UFRJ-Rio de Janeiro. 
Guanabara) . 

1). - Diz concordar inteiramente com o expositor. Gostaria de 
saber se foi possível estabelecer a proporção entre o sistema de par
ceria e o de assalariado. Teria de fato o sistema de parceria fracas
sado no sul do Brasil como informa a Profa. Emília Viotti da Costa? 

2). - Indaga se posteriormente os portuguêses e italianos acei
taram o sistema de parceria, segundo outras informações? 

• 
Da Profa. Laima Mesgravis (FFLCH-USP. São Paulo). 

Diz que deseja apenas um esclarecimento: em que aspectos CJ 

sistema de "parceria" se diferenciava do trabalho escravo, uma vez 
que o Autor não o considera um sistema de trabalho inteiramente 
livre? 

• 
* * 

RESPOSTAS DO PROFESSOR JOSE' SEBASTIÃO WITTER. 

i~ Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca. 

Respondeu o professor: 

1) .. - Realmente pode-se afirmar que houve o fracasso do sis
tema de parceria em tôda a região sul do Brasil, embora resquícios 
da iniciativa de Vergueiro perdurassem em muitas fazendas de café, 
principalmente do oeste paulista, mesmo depois do declínio eviden
te a partir de 1847. 

2). - Acredita não ter havido adoção do sistema de parceria 
pelos italianos, que chegaram ao Brasil já numa outra etapa da imi
gração européia. Quanto aos portuguêses a situação é diferente, pois 
muitos dêles viveram a experiência na própria Ibicaba. 

* 
À Profa. Laima Mesgravis. 

Respondeu o professor crer poder afirmar que a parceria efeti
vamente se constituiu num sistema intermediário ~ntre a mão-de-obra 
c 



o TRABALHO NAS FRENTES PIONEIRAS (*). 

COR C/NO MEDEIROS DOS SANTOS 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Marília (SP). 

1. - INTRODUÇÃO: OS PRECURSORES. 

Ao realizar a penetração na direção dos planaltos ocidentais en
contraram os índios. Os contactos entre índios e pioneiros foram qua
se sempre violentos. O grupo mais importante era o guarani, às vê
zes designados por cayuá. Estavam instalados na bacia do Paraná c 
ao sul do Tietê. Os tupiniquim que tinham adotado a língua guarani 
habitavam mais a oeste (1). 

Os chavantes, mais dispersos, possuiam alguns grupos na Alta 
Sorocabana atual. Os caingangs, designados também coroados a par
tir da segunda metade do século XVIII se destribuiam pelos planaltos 
paulistas. No final do século XIX, os coroados se encontravam no 
vale do Tietê e no comêço do século atual cinco pequenos grupos 
se encontravam no espigão divisor dos rios do Peixe e Aguapeí (Feio), 
ocupando inclusive terras do atual município de Tupã (2). 

O primeiro desbravador dos sertões do Paranapanema foi José 
Teodoro de Souza que em meados do século XIX, saiu de Pouso Ale
gre, Minas Gerais para a Província de São Paulo. Poderíamos dar
lhe a designação de "Bandeirante em regresso", pois segundo se pre
sume pertencia a velhas estirpes taubateanas (de Taubaté), cujas ban
deiras se deslocaram no século XVIII para as áreas de mineração 
que, posteriormente receberam a denominação de "Minas Gerais". 

José Teodoro de Souza passando por Mogi Mirim fazia de re
gresso o caminho que os bandeirantes palmilharam na direção das Mi-

(*). - Comunicação apresentada na 3' sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 8 de setembro de 1971 (Nota da Redaçõ,.). 

(1). - Monbeig (Pierre), Pionniers et Planteurs de São Paulo. Librairie 
Armand Colin, Paris, 1952, p. 112. 

(2). - Monbeig (Pierre), op. cit •• 
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nas Ge;ais e das minas de Goiás através do Triângulo Mineiro. Daí, 
tomando outra direção atingiu Botucatu de onde passou pelas verten
tes do Rio Pardo, atravessou os campos de Lençóis e São Domingos 
e chegou às margens do Rio Turvo, no lugar onde mais tarde surgiu 
a Vila de São Pedro do Turvo (3). Continuou sua penetração pelos 
('ampos com seus acompanhantes até às barrancas do Rio Pari. Aí 
limitou sua primeira posse e continuou até o Ribeirão da Figueira, 
?lém da foz do Tibagí. Havia caminhado cêrca de 25 léguas. Satis
feito, regressou a Botucatu para regi<trar sua posse (4). 

Possuidor de extensas áreas voltou a Minas para recrutar gente 
para povoá-las. Não era uma emprêsa fácil e êle começou por con
vencer a parentela. Assim regressa com numerosa farru1ia (cunhados, 
genros, irmãos, filhos, agregados e escravos), além dos amigos que 
conseguiu convencer. 

:esse punhado de bravos, numa organização de caráter familiar 
patriarcal, como o fôra outrora algumas bandeiras, chega às margens 
do Rio Turvo e funda o núcleo povoador denominado São Pedro do 
Turvo. Na margem esquerda do Rio Turvo, com a sua gente, fundou 
outro povoado que deu o nome de São José do Rio Nôvo. Pouco 
QUI'OU êsse povoado. Os índios o atacaram e destruiram logo após sua 
fundação. Os seus habitantes não desanimaram, retiraram sob a che
na de José Teodoro, desceram margeando as cabeceiraSi do Rio Nôvo 
(' reergueram sua povoação em lugar que oferecia maior segurança e 
melhores possibilidades de defesa. Aí, o patriarca José Teodoro, co
mo que invocando a proteção divina fêz a doação de um terreno para 
uma capela em tômo da qual se desenvolveu o povoado (5). São José 
do Rio Nôvo, depois São José dos Campos Novos, Campos Novos do 
Paranapanema, outrora próspera cidade, é atualmente a decadente 
Campos Novos Paulista (6). Administrativa e judiciàriamente essa 
legião tôda pertenceu primeiramente à comarca de Lençóis. Passou
se depois para o têrmo de Santa Cruz do Rio Pardo e a seguir para 
a comarca de Campos Novos. No plano eclesiástico, tôda ela per
tenceu à paróquia de São João do Rio Verde, hoje Itaporanga. Nessa 
paróquia, muitos títulos de posse de terras foram registrados, como 
se vê do referente à "Fazenda Pirapó - Santo Anastácio", levado à 

(3). - Abreu (Diores Santos), Formação Hist6rica de Uma Cidade Pio
neira: Presidente Prudente. Tese de doutoramento, inédito, p. 19. 

(4). - Abreu (Diores Santos), op. cit., p. 20. 
(5). - Escritura de doação - Livro de Transcrição de Transmissões -

n9 3 "I" fols. 142 - Cartório de Registro de Im6veis e Anexos da Comarca 
de Agudos. 

(6). - Quadro Demonstrativo do Desmembramento das Comarcas - S' 
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anotação em 1856 por Antônio Gouveia perante o pároco Frei Pa
dfico do Monte Falco. Foi o me~mo que fêz anteriormente José Teo
doro ao registrar sua grande posse perante o vigário de Botucatu (7). 
Trazendo seus familiares e seus conterrâneos, foi alienando as sortes 
de terra em que dividiu sua grande gleba (8). esses povoadores mi
neiros se dedicavam a uma atividade de sub~istência. O café que já 
fazia grandes fortunas em São Paulo, era na época impraticável de
vido à distância e a grande dificuldade de transportes. 

"Além de pequenas lavouras de feijão, milho, arroz, batatas 
e mandioca para o consumo, a principal atividade econômica dos 
pioneiros vindos de Minas Gerais fói a criação. Os animais eram 
soltos no campo aproveitando-se da vegetação natural. Os porcos 
que eram os mais lucrativos, cevavam em roças de milho planta
das pelos seus proprietários que depois os conduziam em reba
nhos a Lençois, Botucatú e até Sorocaba" (9) (lO). 

Com a Guerra do Paraguai a imigração de mineiros para São 
Paulo iniciada por José Teodoro recebe nôvo alento. Os que recea
vam ser incluídos nas listas do recrutamento ausentaram-se para bem 
longe, para o mato. Nessa época repercutia cada vez mais a fama do 
longínqüo Paranapanema. Para lá encaminharam-se várias famílias. 
Procediam de Pouso Alegre, Caracol, Machado, Cab'l Verde, Alfenas, 
Carmo da Escaramuça, Campestre, Botelhos, São Joaquim da Serra 
Negra, Carmo do Pauso Alto, Christina, São João do Jacuy, Itajubá. 
Cambuy, São José do Paraízo, Ouro Fino, São Gonçalo do Sapucahy, 
Passos. Vila Nova de Rezende e Jacuhy (11). 

No decorrer dos anos seguintes ao término da referida guerra a 
('orrente de imigrantes mineiros continuou. 

Já em 1872 um deputado à Assembléia Legis'ativa de São Paulo 
declarava que apenas 20% da população dos municípios de Pinhal, 
Ribeirão Prêto, São João da Boa Vista, Franca, Batatais, Cajuru, São 
Simão e Casa Branca eram paulistas (12) . 

• 

(7). - Cobra (Amador Nogueira), Em Um Recanto do Sertão Paulista, 
São Paulo, 1923, p. 24. 

(8). - Pública Forma de escritura de compra e venda registrada no li
vro nÇl 9 às folhas 14 verso a 16 - Cartório de Santa Bárbara do Rio Pardo. 

(9). - Abreu (Diores Santos), op. cit., p. 28. 
(lO). - Nos autos cívis do inventário dos bens deixados por Manoel Pe
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2. - IMIGRAÇÃO EUROPSIA. 

Durante todo o período colonial, a produção brasileira se basea
va no trinômio "latifúndio-monocultura-escravidão" ou no binômio 
"senhor-escravo", mas a partir do último quartel do setecentismo a ins
tituição começa a manifestar os primeiros sintomas de desagregação. 
No final dêsse século as transformações econômicas sociais e políti
cas por que passa a Europa são visíveis e têem repercussão no Brasil. 
As estruturas tradicionais manifestam os primeiros sintomas de des
moronamento. Algumas instituições são questionadas. ~sse processo 
tem início quando o desenvolvimento econômICO assinala a transfor
mação do mercantilismo em liberalismo, configurando o quadro co
nhecido como revolução industrial. 

As exigências do processo capitalista se manifestavam em duas 
direções: abertura das colônias ao comércio internacional e a elimi
nação do trabalho escravo. O primeiro objeto foi conseguido sem 
maiores dificuldades, uma vez que havia comunhão de interêsses. A 
associação entre a classe dominante e a metrópole se transformou em 
associação entre a classe dominante e a burguesia industrial. Quando 
i~to ocorreu, o processo de independência atingiu plena maturidade, 
restando apenas o desencadeamento dos fatos. 

O segundo objetivo não foi alcançado com a Independência por
que a classe dominante da colônia interessava apenas libertar-se do 
monopólio comercial, abolir o estatuto colonial. Não de~ejava abrir 
mão do trabalho escravo que representava uma de suas bases funda
mentais. 

Paranapanema em 11 de junho de 1888, encontramos informações interessantes 
como a que transcrevemos. Parte dos bens que coube à herdeira Mariana Cân
dida da Silva: 

Terrenos na Fazenda São Matheus ............. . 
Terrenos na Fazenda do Sapé ................. . 
Dívida do Monte ............................ . 
Três bois carreiros ......................... . 
Duas vacas com crias ........................ . 
Duas novilhas de 4 anos .................... . 
Duas novilhas de 3 anos .................... . 
Um novilho de 2 anos ....................... . 
Dois novilhos de 2 anos .................... . 
Quatro terneiras (bezerras) .................. . 
Duas éguas ................................. . 
Dois poldros ............................... . 
Um carro ferrado (carro de bois) ............. . 
Na dívida de Antônio Joaquim Melchor ....... . 

total .............. . 

1.000:000 
33:000 

319:000 
120:000 
60:000 
44:000 
28:000 
10:000 
32:000 
60:000 
40:000 
45:000 
30:000 
9:853 

2.430:853 
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Essas mesmas exigências do processo capitalista forçaram a trans
ferência da Família Real portuguêsa e determinaram o encaminha
mento do processo da independência para uma solução pacífica no seu 
C'onjunto. 

O problema do trabalho escravo ficou transferido para a segun
da metade do século XIX. A classe dominante resiste consideràvel
mente à pressão externa para a suspensão do tráfico negreiro e a -eli
minação do trabalho escravo. 

Ao Império, que na linguagem de Caio Prado Júnior, é uma 
transição entre o passado colonial e o presente moderno, cabe a trans
formação da estrutura colonial. E' preciso investigar em que medida 
as instituições vindas do Antigo Regime sofreram transformações. Uma 
das instituições, cujas transformações foram tão profundas a ponto 
de abalar os alicerces do Império, foi a do trabalho escravo (13). 

A libertação dos escravos não resolveu totalmente o problema. 
Até há bem pouco tempo continuava a vigorar em algumas regiões 
C'ertas relações de trabalho que o estudioso do desenvolvimento ca
pitalista teria dificuldade em classificar como formas puras de traba
lho assalariado. Quando o sistema de trabalho e produção manifesta 
os primeiros sinais de desagregação, os senhores de terras e de escra
\'os, classe dirigente, toma medidas no sentido de promover a atra
~ão de imigrantes europeus. Visava com isto implantar a instituição 
do trabalho livre. Assim, o primeiro período de forte imigração foi 
entre 1887 e 1900, quando entraram cêrca de 863.000 imigrantes, 
mas o afluxo foi maior entre as duas Guerras Mundiais, mais precisa
mente de 1920 a 1940. Nesse período São Paulo recebeu 1.431.786 
imigrantes (14). O número de imigrantes italianos foi sempre maior. 
E- que as transformações econômicas e sociais que alcançaram a Itá
lia a partir de 1870 criaram um clima propício para a emigração. 

"A imigração italiana para o Brasil, foi muito escassa at6 
1875, subira em 1876 para 7.000 indivíduos; e no ano seguinte 
com mais de 13.000, superara largamente tôdas as demais corren-

(13). - Existe uma abundante Bibliografia. Veja-se, por exemplo. A Es
cravidão no Brasil, de Perdigão Malheiro; A Campanha A bolicionista, de Eva
risto de Morais; Da Senzala à Colônia, de Emília Viotti da Costa; História da 
Burguesia Brasileira, de Nelson W. Sodré; Capitalismo e Escravidão no Brasil 
Meridional, de Fernando Henrique Cardoso; Raças e Classes Sociais no Brasil, 
de Octávio Ianni; História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior; Histó
ria Geral da Civilização Brasileira, de Sérgio Buarque de Holanda, tomo 11. 

(J4). - Monbeig (Pierre), op. cit., p. 130. 
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tes, inclusive a portuguêsa até então na vanguarda e que mal 
atingira 8.000" (15). 

A partir de 1920, começaram a chegar os alemães, romenos, hún
garos, iugoslavos, sírios, mas o primeiro lugar coube aos japonê~es 
que ultrapassaram a cifra de 10.000 em 1928 e de 20.000 em 1933 
(16). 

Quanto aos alemães, podemos dizer que a inflação e o desem
prêgo em massa, como partes da crise econômica que envolveu a Ale
manha depois da primeira Guerra Mundial, foram as causas da imi
gração. Di~pondo dos últimos recursos financeiros, milhares de pes
!loas saíam anualmente do país, especialmente das zonas industriais, 
as mais atingidas pelo desemprêgo. Muitas vêzes se uniam várias fa
mílias e formavam caixa comum e partiam em grupos. Foi assim que, 
no dia 20 de janeiro de 1923, no Hotel Central de Stuttgart, sob a 
orientação do engenheiro Keller, uma espécie de Cooperativa de imi
gração denominada "Colônia Suábia", se formou. Compuseram-na 17 
falDl1ias e 22 solteiros que no dia 17 de abril do mesmo ano embar
caram em Hamburgo, rumo ao Brasil. Chegando ao pôrto de Santos, 
continuaram no mesmo dia a viagem para São Paulo onde foram re
cebidos e hospedados pela Hospedaria dos Imigrantes. Não tinham 
destino certo. Procuraram inicialmente emprêgo com fazendeiros mas, 
não conseguindo, resolveram tentar a compra de terras no interior. 
A fama da Alta Paulista e Alta Sorocabana era grande. Então se di
ngiram para Presidente Prudente. Aí não encontraram a oportunida
de desejada, pois as terras já estavam ocupadas e havia muita espe
culação. Aproveitando a oferta de um dos especuladores do comér
cio de terras na região, o Dr. Álvaro Coelho, foram parar em Pre
sidente Venceslau, onde chegaram em 13 de junho de 1923 já redu
zidos a 13 famílias e 16 solteiros. De início enfrentaram grandes di
ficuldades. Não havia comodidades, na vila havia poucas casas. Co
meçaram a trabalhar recebendo os salários em gêneros. Não demo
rou muito se estabeleceram em terras próprias no meio da mata vir
gem. O sofrimento foi maior. Não conheciam a língua, não tinham 
prática de trabalho agrícola, não tinham assistência. Assim iniciaram 
o desmatamento para construir suas moradias e fazerem as primeiras 
plantações. Em 1927 o núcleo foi reforçado com outro grupo de imi
grantes alemães e neste mesmo ano instalaram a primeira serraria. 
Até 1933 já havia cêrca de 200 famílias alemãs radicadas na área. 
Com o enfraquecimento das terras muitas famílias procuraram outros 
lugares, especialmente o norte do Paraná e outros voltaram para sua 

(15). - Prado Júnior (Caio), op. cit., p. 188. 
(16). - Monbeig (Pierre), 
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pátria. Ainda assim encontramos em Presidente Venceslau alguns 
dêsses pioneiros tais como, Hans Reik, Carlos Buck, Hans Gagg, Eoú
lio Jock, Frederico Seddig, Erich Oebsger, Hans Heineman, Bernar
do Aipperspach (17). O Estado cada vez mais chamava a si a res
ponsabilidade no financiamento da imigração estrangeira. Em 1874, 
a Associação Auxiliadora da Colonização fundada em 1871 recebia 
cem contos para financiar passagem de imigrantes. Pouco tempo de
pois por convênio entre a referida associação e o govêrno do Estado, 
ê~:te garantia um auxílio de 60$000 por colono empregado como sim
ples trabalhador nos estabelecimentos rurais e 70$000 em se tratando 
de contratos de parceria e na hipótese de serem os imigrantes esta
belecidos pelo sistema de propriedade, o govêrno se obrigava a pa
gar a quantia de 150$000 por adulto e 75$000 por criança (18). Uma 
lei provincial de 1881, consignava cento e cinqüenta contos para o 
pagamento de passagens de imigrantes e determinava a construção de 
uma hospedaria. Ass4n no período de 1881 a 1891 as despesas do 
Estado com a obra de colonização, estimulando a iniciativa particular 
montou a elevada soma de 9.244:226$450 (19). 

Continuando a sua política de colonização, em 1905, o Estado 
cria uma "Agência Oficial de Colonização e Trabalho", uma espécie 
de bôlsa de mão-de-obra sob o contrôle do Estado (20). Através des
~a Agência e da Hospedaria dos Imigrantes, promovia-se o contacto 
dos fazendeiros com os imigrantes estrangeiros e nacionais. 

Em 1924 foi criado o Instiuto do Café de São Paulo que pas
sou a garantir permanentemente o preço do produto através de me
canismo regulador da exportação. Com isto a produção se viu es
timulada e com ela o povoamento. Entre 1926 e 1930, as zonas 
mrais do Estado receberam 233.202 trabalhadores nacionais e es
trangeiros que passaram pela Hospedaria dos Imigrantes. 84,8% des
ta cifra se dirigiram para as fazendas do planalto ocidental (21) . 

• 
3. - IMIGRAÇÃO DE OUTRAS REGIOES DO PAIS. 

No que diz respeito às imigrações internas convém notar que 
depois de 1920 e sobretudo depois de 1930, a imigração estrangeira 
para São Paulo foi largamente sobrepujada. :asses imigrantes na-

(17). - Informações obtidas !l0r meio de entrevistas com pioneiros. 
(18). - Costa (Emília Viotti da), Da Senzala à CoMnia. Difusão Euro· 

péia do Livro, São Paulo, 1966, p. 190. 
(19). - Costa (Emília Viotti), op. cit., p. 190. 
(20). - Monbeig (Pierre), op. cit., p. 138. 
(21). - Abreu (Diores Santos, 
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cionais são principalmente dos Estados nordestinos. Os paulistas os 
chamam indistintamente de "nortistas" ou "baianos". Esta última 
designação é devido ao fato de haver quase sempre maior número de 
baianos entre êsses nordestinos. Segundo Pierre Monbeig, entre 1936 
e 1940, somente a Bahia forneceu pouco mais da metade dos tra
balhadores nacionais a São Paulo, pois contribuiu com 50,9% en
quanto Minas forneceu 22,7%, cifras que baixam bruscamente com 
Alagoa'S (8,4%), Pernambuco (7,4%), Rio de Janeiro (2%), Sergipe 
(1,9%), Ceará (1,7%) e Espírito Santos (1%) (22). 

A maioria dêsses trabalhadores nacionais chegavam em São 
Paulo em condições precárias. Em geral fugiam da sêca, da miséria 
e da fome. Já eram, portanto subnutridos. Durante a longa viagem 
que faziam, tendo uma alimentação extremamente pobre em proteí
nas e outras propriedades nutritivas, a desnutrição piorava a ponto 
de matar alguns pelo caminho. Contudo, eram resistentes. A sua 
aJimentação consistia principalmente de farinha de mandioca torra
da com rapadura, requeijão com farinha e rapadura ou farinha de 
mandioca com carne sêca assada (carne do Ceará), farofa (23) ou 
paçoca (24). 

A Estrada de Ferro Central do Brasil, principal meio de trans
porte de "baianos" para São Paulo, estendia seus trilhos em 1922 
até a cidade de Corinto em Minas Gerais e daí um ramal até Pira
pora, cidade ribeirinha e pôrto do Rio São Francisco em 1924. Via
jando a pé por terra, pelos "caminhos do sertão" e nos "vapores" 
pelo Rio São Francisco, chegavam a Pirapora onde embarcavam em 
comboio da Central para Corinto. Aí se juntavam com outros pro
cedentes principalmente do sul da Bahia e norte de Minas que via·· 
jando a pé ou de caminhão, passavam por Monte Azul e Montes 
Claros e chegavam a êsse ponto de embarque. Partia diàriamente 
de Corinto para São Paulo um comboio chamado vulgarmente "trem 
de baianos". A princípio, faziam baldeações em Belo Horizonte e 
Barra do Piraí para depois mudarem de comboio apenas em Belo 
Horizonte. Era uma viagem, cuia falta de confôrto pode, muito bem 
ser comparada com a dos negros africanos transportados para o Bra
sil nos féculas XVI e XVII. 

Por volta de 1926, a ponta dos trilhos da Central estava em 
Montes Claros, onde parou até 1941 e daí prosseguiu para Monte 

(22). - Monbeig (Pierre), op. cit., p. 133. 
(23). - Carne de galinha desfiada com farinha de mandioca torrada ou 

escaldada com gordura e às vêzes misturada com ovos. 
(24). - Carne assada desfiada ou pisada no pilão com farinha de man



-795 -

Azul onde chegava em 1946. Dessa data em diante o maior número 
de "baianos" tomava o comboio nesta cidade. Por esta época, via
jar pela Central do Brasil no trecho de Belo Horizonte para o Norte 
era uma verdadeira aventura. Os comboios não obedeciam a horá
rios, nem poderiam fazê-lo, devido às más condições dessas linhas, 
além do mais os descarrilhamentos eram comuns. Dêsse modo não 
é de se estranhar que nas estações de Monte Azul, Montes Claros, 
Corinto e nas de baldeações como Belo Horizonte e Barra do Piraí, 
houvesse quase sempre grande contingente de "baianos" que dor
miam na gare das estações, no chão, na mais degradante promiscui
dade e ignorando os mais comesinhos princípios de higiene. Ali per
maneciam à espera de uma nova oportunidade para embarque. 

Eram portadores de doenças várias, algumas contagiosas. Qua
se todos sofriam de afecções parasitárias. 

O espetáculo que ofereciam ao desembarcar em São Paulo na 
Estação Presidente Roosevelt (Estação do Norte), não era menos de
primente. Eram figuras esquálidas quase humanas. A partir de 1938, 
com a grande sêca verificada nos sertões setentrionais de Minas e no 
Sudoeste da Bahia, intensificou-se a corrente dessa mão-de-obra que, 
no ano de 1939, alcançou a elevada cifra de 100.139 indivíduos 
(25). Essas populações flageladas pela sêca encaminharam-se para 
São Paulo por via ferroviária nas condições já descritas. Aí a Hos
pedaria dos Imigrantes e a Agência Oficial de Colonização e Tra
balho entravam em ação. Recolhiam êsses elementos, alguns eram 
hospitalizados e outros depois de serem vacinados recebiam pas~a
gens gratuitas para as frentes pioneiras da Alta Sorocabana e Alta 
Paulista. 

Não eram e nem poderiam ser os melhores trabalhadores. Não 
poderiam ser comparados aos europeus meíhor nutridos e discipli
nados. Nas vilas onde chegavam eram clientes dos albergues mu
nicipais e das Santas Casas. Não tinham condições para serem "for
madores" ou colonos nas fazendas de café. Contudo, prestaram gran
des serviços como assalariados nestas zonas novas. Era a mão-de
obra de que dispunham os empreiteiros para as derrubada<, desma
tamento das florestas para a formação dos cafezais. Além disso êsses 
emigrantes do nordete foram também empregados nas plantações de 
algodão e forneciam o grosso da mão-de-obra para a colheita. Se
gundo Pierre Monbeig, foram para o algodão o que os italianos fo
ram para o café (26). 

(25). - Simonsen (Roberto), Recursos Econômicos e Movimento das 
Populações in "Revista Brasileira de Estatística", Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística. Ano I, nQ 2, 1940, p. 216. 

(26). - Monbeig (Pierre), op. cit .• 
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• 
4. - A MARCHA PARA O EXTREMO OESTE. 

Depois de algumas crises de super-produção e a queda de pre
ços conseqüente, os organismos oficiais pas~am a controlar e a re
gular os estoques. Com isto os cafeicultores passaram a ter as ga
rantias de que necessitavam para plantar café. Com êsse estímulo o 
café lançou-se em várias frentes. 

"Entre a margem direita do Rio Pardo e o Grande através 
de Batatais, Franca e Nuporanga; entre o Rio Pardo e o Tietê, 
formavam-se os cafesais de Bebedouro, Colina, Barretos, Olímpia, 
Matão, Taquaritinga, Santa Adélia, Catanduva, Rio Preto e Miras
sol; entre o Tietê e o Feio, as plantações alongavam-se desde 
Baurú até Valparaiso, passando por Araçatuba; entre o Feio e o 
Rio do Peixe, através de Piratininga até Marília e, finalmente, 
entre o Rio do Peixe e o Rio Paranapanema, encontrava-se o café 
na região de terra rocha que se estendia de Oleo até Assis e no 
desflorestamento da zona de Presidente Prudente, Santo Anastá
cio, Presidente Venceslau até a barranca do Rio Paraná" (27). 

O café valorizou e povoou as terras descobertas pelos povoado
res mineiros. E' uma segunda etapa da colonização que se processa 
de modo original. Dela participa os proprietários das zonas cafeei
ras mais antigas que abriam novas fazendas, e o negociante de ter
ras que adquire grandes glebas para especular com os que vieram 
depois. Sua clientela era a população rural das zonas velhas, imi
grantes estrangeiros ou não, que com o trato do café havia conse
guido poupar algumas economias. ~sses colonos vinham da zona de 
Ribeirão Prêto, Região da Mogiana em geral, de Araraquara, Catan
duva e Itapira . 

Desde 1920 começou o deslocamento da produção e da popu
lação para as zonas novas. Alguns casos são bastante ilustrativos. 
Araras vê sua produção diminuída de 500.000 arrôbas, em 1886, 
para 294.000 em 1935. Aó mesmo tempo a população cai de 25.613 
para 24.234 habitantes. Em Palmeiras, São Carlos e Santa Rita, o 
,nesmo se verifica. Em Amparo, a produção passa de 722.273 ar
rôbas em 1920 a 379.706 arrôbas em 1935 (28). Em compensação 
nas zonas novas ocorre fenômeno inverso. Nessas regiões, Alta Pau-

(27). - Abreu (Diores Santos), op. cit., p. 45. 
(28). - Milliet (Sérgio), Roteiro doCa/é. Bipa Editôra, São 



- 797-

li~ta, Alta Sorocabana e Noroeste, afirma Sérgio Milliet, até 1935 
só se planta café e nesse ano a safra da Alta Sorocabana alcança a 
cifra de 6.500 arrôbas com uma população de 112.000 habitantes 
(29). Com e~sas cunhas de penetração, ao mesmo tempo que abre 
a rota para Mato Grosso, o café penetra por Ourinhos no Estado 
do Paraná. Ourinhos é zona de passagem, de pouso forçado, por 
isto cresce e tem destino semelhante ao de Bauru, Campinas e So-
rocaba (30). 

Produção e distribuição mundial de café verde: 1946-47 a 1967-68 
(milhões de sacas de 60 quilos) (31). 

Mercado Excedente Produção Suprimento Líquido Distribuição Excedente 
ano inicial total exportação interna final 

1946-47 16.390 35.308 51.698 27.158 7.490 17.050 
1947-48 17.050 34.618 51.668 30.848 8.292 12528 
1948-49 12.528 39.095 51.623 32.266 9.330 10.027 
1949-50 10.027 37.615 47.642 31.205 8.304 8.133 
1950·51 8.133 38.164 46.297 31.593 8.163 6.541 
1951-52 6.541 38.530 45.071 32.152 7.646 5.273 
1952-53 5.273 41.513 46.786 32.939 8.236 5.611 
1953-54 5.611 43.996 49.607 33.458 9.656 6.493 
1954-55 6.493 42.188 48.681 29.219 8.266 11.196 
l'iS5-56 11.196 50.348 61.544 38.296 6.731 16.517 
1956-57 16.517 45.420 61.937 36.203 10.778 14.956 
1957-58 14.956 55.009 69.965 37.340 8.779 23.846 
1958-59 23.846 61.665 85.511 38.977 9.664 36.870 
1959-60 36.870 78.919 115.789 42.351 12.498 60.940 
1960-61 66.534 72.043 138.577 45.361 13.768 72.448 
1962-63 72.448 67.387 139.835 47.909 13.971 70.655 
1963-64 70.655 70.990 141.645 49.214 14.089 78.342 
1964·65 78.342 50.613 128.955 45.400 14.727 68.828 
1965-66 68.828 81.624 150.452 52.800 15.265 82.387 
1966-67 82.389 61.648 144.035 50.000 16.074 77.961 
1967-68 77.335 67.335 145.296 53.000 16.865 75.431 

(29). - Milliet (Sérgio), op. cit .• p. 58. 
(30). - Milliet (Sérgio), op. cit., p. 64. 
(31). - Gonçalves (José Carlos) e ThomazielIo (Roberto Antônio), Cul

tura do Cal. Secretaria da Agricultura. Campinas, 1970, 
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Produção Exportável de Café no Brasil - 1.000 sacas de 60 quilos (32). 

Média de 
décadas Estado São Minas Espírito Total 
e safras do Rio Paulo Gerais Santo Paraná Outros Brasil 

1881/90 3.626 1.583 5.479 
1891/00 3.114 4.116 7.230 
1901/10 1.094 9.252 2.772 511 202 13 .831 
1911/20 812 9.305 2.446 670 158 13 .391 
1921/30 945 11.131 3.445 1.249 175 309 17.254 
1931/40 921 15.252 3.868 1.586 610 534 22.771 
1941/50 469 7.874 2.638 1.665 1.062 364 14.062 
1951/60 242 8.618 3.261 1.323 5.867 527 20.438 

Valor do Café no Conjunto da Produção Agrícola (33). 

Valor da produção Valor da produção 
Anos agrícola de café Percentagem 

1947 45,0 5,5 12,2 
1948 53,5 6,4 12,0 
1949 60,4 8,5 14,1 
1950 72,7 15,9 21,9 
1951 82,3 16,6 20,2 
1952 100,6 19,0 18,9 
1953 124,5 21,4 17,2 
1954 159,5 29,8 18,7 

Produção de Café em Confronto com a Renda Interna (34). 

Valor da produção 
Anos Renda interna de café Percentagem 

1947 140,0 5,5 3,9 
1948 158,5 6,4 4,0 
1949 181,6 8,5 4,7 
1950 214,4 15,9 7,4 
1951 254,5 16,6 6,5 
1952 293,3 19,0 6,5 
1953 360,3 21,4 5,9 
1954 455,9 29,8 6,5 

(32). -- Gonçalves (1. C.) e ThomazieJlo, op. cit., p. 10. 
(33). - Sodré 
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4. 1. - O trabalho nas frentes pioneiras: Alta Paulista. 

Marília era a capital da Alta Paulista, afamada não somente no 
interior das fronteiras do E~tado, mas conhecida nos sertões do São 
Francisco como um EI-Dorado (35). Presidente Prudente, cujo des
bravamento se fêz a partir de Assis que foi ponta dos trilhos da Es
trada de Ferro Sorocabana, veio a ser a frente pioneira mais impor
tante, tomando-se a capital de uma vasta região. Exercia nos habi
tantes das regiões mais antigas do Estado, nos "nortistas" e nos es
trangeiros grande fascínio. Da mesma maneira que Marília também 
passou a receber fortes contingentes de imigrantes estrangeiros. De
vemos ressaltar que tanto na Alta Paulista como na Alta Sorocabana 
há predomínio da pequena e média propriedade. 

As de tamanho variável entre O a 10 ha. correspondem a 21 % 
do total aproximadamente. Mais ou menos 60% das propriedades 
são de tamanho variável entre 10 a 50 ha. Propriedades de 50 a 
100 ha. mais ou menos 9%; de 100 a 500 ha., 6%; acima de 500 
ha. 4% (36). 

A propriedade de que escolhemos na área de Tupã é classifi
cada entre as propriedades de tamanho médio. Para se ter uma idéia 
da composição da população estabelecida no município de Tupã nos 
primórdios de sua colonização basta ver os dados obtidos pelo Sr. 
Hélio Lourenço de Oliveira num inquérito que realizou nas escolas 
isoladas (zona rural) no ano de 1928. 

Nacionalidade nQ de crianças 
brasileiros .............. 63 ........... . 
italianos 
espanhóis 
japonêses 
portuguêses 
sírios ................. . 
alemães ............... . 
Total ................. . 

24 
23 
20 

6 
5 
1 

142 

Percentagem 
44,4% 
16,9% 
16,2% 
14,1% 
4.2% 
3,5% 
0,7% 

100,0% (37). 

(35). - Monbeig (Pierre), Algumas observações sóbre Marília, cidade 
pioneira (Estado de São Paulo) in "Revista do Arquivo Municipal", vol. XXVIII, 
Prefeitura do Município de São Paulo, Departamento de Cultura, 1941, p. 221. 

(36). - Dados fornecidos pelo IBRA e coletados na· secção de arrecada
ção de impostos das Prefeituras Municipais. 

(37). - Oliveira (Hélio Lourenço de), Relatório da Inspeção Sanitária 
de Tupã - Trabalho apresentado à Cadeira de Higiene da Escola Paulista de 
Medicina no 29 
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4.2. - Condições habitacionais. 

o pioneiro, o formador, o dono da pequena ou média proprie
dade que ia pessoalmente proceder ao desmatamento, chegava na 
propriedade em plena mata. Abria uma clareira e construia um sim
ples rancho de pau-a-pique barreado (taipa de sopapo), coberto de 
!.apé ou de tabuinhas ou ainda fôlhas de zinco. Com o passar do 
tempo, depois de fazer as primeiras colheitas então passava. para uma 
casa de tábuas coberta de telhas e depois para a construção de al
,'enaria coberta de telhas (38). 

O formador não chegava a sair do rancho de pau-a-pique co
berto de tabuinhas. Apenas os pequenos proprietários e os fazen
deiros é que viviam essa evolução do rancho à casa de tijolos co
berta de telhas. 

Na propriedade do Sr. Koketsu, somente sua morada passou do 
rancho à casa de alvenaria. O restante das moradias construídas pe
los formadores e arrendatários passaram para os parceiros dêsse mo
do. Até o ano de 1954 quando êle vendeu a propriedade para o Sr. 
t uiz De Michelli, tôdas as moradias, menos a sua, eram de barrotes 
(pau-a-pique) barreado. 

* 
5. - O TRABALHO EM TUPÃ: PROPRIEDADE DO SR. 

SHIGUEO KOKETSU. 

5.1. - Abertura e formação. 

Sr. Shigueo Koketsu desembarcou no pôrto de Santos no dia 15 
de junho de 1917. Fazia parte de um grupo de 30 faIn11ias de imi
grantes japonêses. No mesmo dia, sob os cuidados da Hospedaria 
dos Imigrantes subiram para São Paulo onde permaneceram cinco 
dias. Depois se dirigiram para Vila Costina, na Mogiana, proprie
dade do Sr. Labiano da Costa Machado. De lá influenciados pela 
fama das zonas novas, algumas famílias, inclusive a sua, vieram para 
Garça onde chegaram em 12 de agôsto de 1919. Com algumas eco
Ilomiasque havia conseguido amealhar, o Sr. Koketsu comprou 12 
alqueires de terras à razão de 75$000 
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Como nas frentes pioneiras havia muitos "nortistas", o consu
mo de farinha de mandioca era grande. Resolvendo aproveitar êsse 
mercado, por volta de 1927-1928 o Sr. Koketsu fêz plantações de 
mandioca e já no final de 1928 montava uma pequena indústria de 
farinha de mandioca. Em 1938 resolvendo aproveitar as oportuni
dades que as (rentes pioneiras oferecia, comprou 105 alqueires de 
mata virgem no atual município de Tupã, a 20 quilômetros da vila, 
situados no bairro Coim. Como o café era a maior fonte de riqueza 
da região, apesar das crises, resolveu formar café. As terras foram 
adquiridas por 53 contos de réis . 

Koketsu ao lado do cafesal. 

Em 1940 com sua família, composta da espôsa D. Francisca 
Koketsu e 7 filhos menores, instalou-se na propriedade com mais duas 
famílias de imigrantes japonêses. Fêz inicialmente a derrubada de 
10 alqueires de mata . Nesse espaço desmatado começou o cultivo 
do algodão, do amendoim e de outros cereais. Ocupou 9 alqueires 
com algodão e o amendoim era plantado nos espaços dos algodoei
lOS. O algodão rendia em média 180 arrôbas por alqueire e o amen
doim de 200 a 250 sacos por alqueire. Rentabilidade que conside
rava muito boa (39). Não posmia capital para investir na formação 
de café que era o seu desêjo . Então contratou empreiteiros forma
dores por 6 anos. :f:le dava a mata virgem ao empreiteiro que no 

(39). - Informações obtidas numa entrevista com o Sr . 
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final de 6 anos lhes entregava o café formado. Os empreiteiros fa
ziam o desmatamento por sua própria conta, construi a sua habitação 
e iniciavam o trabalho. No caso específico o Sr. Koketsu forneceu ape
nas as sementes, o que não era norma geral. Começou por contratar 
4 famílias de formadores e aos poucos foi aumentando até que em 
1950 já possuia 27 famílias em sua propriedade. Eram famílias que 
possuiam em média 8 pessoas, o casal e mais 6 filhos. Eram trabalha
dores procedentes das zonas velhas onde haviam adquirido a prá
tica e a disciplina do trabalho nos cafesais como colonos. Possuiam 
algumas economias que lhes garantiam o seu sustento até que fizes
sem a primeira colheita de cereais (40). 

Durante os 6 anos poderiam plantar entre os arruamentos dos 
cafeeiros, cereais como milho, amendoim, arroz, feijão, batatas. Essa 
produção era destinada à sua manutenção, mas quase sempre havia 
excedentes para comercialização. Recebiam um pedaço de terra "sol
teira" para o cultivo de cereais, especialmente aquêles que não podiam 
plantar no meio dos cafeeiros. Tudo que plantwam e colhiam du
rante o período dos 6 anos era exclusivamente dêles. Dessa forma, o 
~eu nível de vida, o seu poder aquisitivo era bem melhor que o do 
colono propriamente dito. 

O café começa a produzir no terceiro ano. Essa primeira co
lheita é insignificante, a segunda é razoável e a terceira que êles rea
lizam no 6.0 ano é bem melhor. E' verdade que a melhor produção 
vem depois do 6.0 ano, mas em geral os formadores por 6 anos, quan
do entregavam o café formado, tinham condições de comprar suas 
propriedades! Muitos saíram das fazendas para os sítios que com
praram. 

(40). - Havia dois tipos de contratos de forma~ão. Um era feito por 
6 anos, qU1ndo o fazendeiro entregava ao empreiteiro "formador" a mata vir
gem e no final dos 6 anos recebia o cafesal produzindo. Outro era por quatro 
anos. Nesse tipo de formação, o fazendeiro dava a terra preparada com as 
covas de café abertas e se comprometia pagar ao "formador" uma qu'mtia 
pré-estabelecida por cova de café. Essa quantia poderia ser paga integralmente 
no final do 49 ano quando vencia o contrato do formador ou poderia ser paga 
parceladamente durante os quatro anos. Além disso o fazendeiro dava moradia 
construida com "poço" para abastecimento de água ao empreiteiro-formador. 
Êsse tipo de formação era m'1is interessante ao fazendeiro que dispunha de ca
pital para o investimento inicial, Era de menor interêsse para o formador, Êle 
só se beneficiaria do plantio dos cereais e nâo chegava a obter lucros com a pro
dução do café, pois as colheitas do 39 e 49 anos são insignificantes. Os forma
dores que não tinham o mínimo de capital indispensável para proceder ao des
matamento, construir moradia e sustentar-se pelo menos durante um ano, não 
podiam fazer opção. Na região foi também empregado outro sistema. Para a 
formação dos cafeeiros, os colonos recebiam terras como pagamento. Foi o que 
fez Luiz Ferraz de Mesquita na abertura de Lucélia, com a contratação de co
lonos russos. Vejl-se: Arrolamento das Fontes Históricas do Município de Lucélia, 
in "Revista de História" n9 81, São Paulo, 1970, p. 206, 
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Segundo palavras do Sr. Koketsu, os formadores que contratou 
eram quase todos "nortistas", havendo apenas 2 famílias de italia
nos e uma de japonêses. O seu filho Toshio Koketsu que presenciava a 
entrevista acrescentou que êsses "nortistas" eram principalmente mi
neiros e baianos. 

Depois dos 6 anos de formação é que o fazendeiro começa a ter 
lucro. Após o período de formação os fazendeiros poderiam adotar 
o sistema de parceria, de colonato ou utilizar empregados diaristas 
"peão" ou "volante". Na região foram utilizadas as três formas de 
relações de trabalho. O Sr. Koketsu utilizou para o café o sistema 
de oarceria (meeiros) e o trabalhador volante que alugava o seu tra
balho à razão de 5$000 (cinco mil réis) por dia. A cultura do café 
exigia e exige mão-de-obra numerosa e permanente. Primeiro era a 
derrubada e o preparo da terra. Na Alta Paulista e Alta Sorocabana, 
nos espigões de terra roxa própria para o plantio do café, as florestas 
eram densas. Nesse caso a tarefa de desmatamento e preparo da ter
ra era dispendiosa. Com a utilização de foices e machados e depois 
com a queimada seguida de uma limpeza precária, estava preparado 
o terreno. Nesse trabalho utilizavam principalmente os "baianos". 
Era o trabalho próprio para o nordestino que não estava habituado 
ao trabalho disciplinado como exigia a fazenda de café. Estavam acos
tumados a culturas de plantio anual, ou com a criação de gado ou 
ao trabalho por conta própria nas pequenas propriedades (41). 

Feito o plantio, o formador ou colono posteriormente tinha que 
realizar, 2, 3 ou mais carpas por ano conforme as condições do ter
leno e as exigências do fazendeiro. 

Quando os cafezais começavam a produzir os trabalhos aumen
lavam exigindo mais mão-de-obra. A colheita era feita manualmente 
ou com a utilização de varas cuidadosamente para não maltratar a 
árvore. 

Antes do início da colheita fazia-se o arruamento, isto é, a lim
peza embaixo dos cafeeiros e terminada a colheita fazia a esparrama
ção, ciscação daqueles detritos, fôlhas sêcas e matos que haviam amon
toado nos vãos dos cafeeiros. 

O café colhido era transportado para os terreiros onde era se
cado e ensacado em côco e transportado para a cidade para ser ven
dido ao maquinista. Quando se tratava dos grandes fazendeiros, en-

(41). - Simonsen 
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tão o beneficiamento e classificação era feito na "boca do terreiro" 
e depois transportado em geral para os comissários de Santos para 
ser exportado (42). 

5.2. - Produção. 

De 1950 a 1954 foi o período em que. o Sr. Koketsu conservou a 
propriedade produzindo café e cereais., Não conseguimos informações 
sôbre a quantia que investiu até essa época. Tão pouco conseguimos 
dados sôbre o quantum da produção. Apenas fomos informados de 
que depois da formação passou a empregar o sistema de parceria 
(meeiros) e o trabalhador volante. O volante em geral era "nortista" 
solteiro ou não que abandonava a família e vinha para São Paulo 
em busca de dinheiro e de aventuras. 

A produção tôda, tanto do café como do amendoim, do algo
dlio e do arroz, era comercializada em Tupã. Ali estavam os inter
mediários das grandes firmas de São Paulo e de Santos. Eram com
pradores de cereais ou proprietários de máquinas que compravam o 
café em côco, o beneficiava e revendia. Era quem obtinha maior lu
cro com a produção. Ainda assim o Sr. Koketsu acha que valia a 
pena plantar café. Pelo café que produziu alcançou os seguintes pre
ços na praça de Tupã: 

1950 vendeu a Cr$ 300,00 o saco 
1950 (segundo semestre) vendeu a Cr$ 348,00 o saco 
1951 vendeu a Cr$ 297,00 o saco 
1952 vendeu a Cr$ 300,00 o saco 
1953 vendeu a Cr$ 440,00 o saco 
1954 vendeu a Cr$ 650,00 o saco. 

O proprietário montou na fazenda um monjolo para produzir fu
bá e para descascar arroz. Era produção destinada ao consumo na 
propriedade. Montou posteriormente uma máquina de descascar ar
roz (invenção sua), mas não chegou a colher frutos dessa invenção, 
pois quando começava a funcionar vendeu a propriedade a Luiz De 
Michelli. 

5 . 3. - Transportes. 

As estradas não eram boas, apenas transitáveis fora do período 
das chuvas. O transporte de tôda produção a princípio foi feito em 

(42). - De 1950 para 1950 as técnicas de plantio, de colheita, etc. do 
café não mudaram quase nada. O sistema de trabalho com o café em geral na 
Alta Paulista e Alta Sorocabana na década de 50 é quase o mesmo usado 
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carroças puxadas a burro. Somente mais tarde quando as estradas 
foram melhorando é que puderam fazer uso do caminhão. Em 1951 
o Sr. Koketsu comprou um que usava para transportar sua produção 
para a cidade. As compras eram feitas em Tupã, pois existia apenas 
lima venda (boteco) mais próximo da fazenda que ficava distante 4 
quilômetros. 

De início não havia meio de mandar as crianças à escola. Mas 
posteriormente com a criação de uma escola isolada em Arco-lris, as 
crianças andavam a pé-4 quilômetros para chegar até lá e freqüent:í
la. Fazer os filhos estudarem, era um problema que estava ausente 
das cogitações da maioria dos formadores, parceiros, colonos ou dia
ristas. 

5.4. - Saúde. 

Não tinham maiores problemas com doenças na fase de forma
ção. As doenças mais freqüentes eram as maleitas, feridas "bravas", 
resfriados. Talvez o fato de possuirem relativa abundância, alimen
tarem-se bem, estarem mais em contacto com a natureza, tive se in
fluência. Depois da formação, o colono ou diarista sofria mais. Ble 
é mais pobre, alimenta-se mal, pois além de ganhar pouco precisa 
comprar quase tudo. O fazendeiro nem sempre permite a plantação 
de cereais nos vãos dos cafeeiros. Paga-lhe uma quantia fixa por ano 
por 1.000 pés de café a ser tratado e é dividida pelos doze meses do 
ano. 

No caso específico, o Sr. Koketsu po~suia em sua casa um pe
queno estoque de remédios para os principais males da região. Ele 
mesmo atendia o pessoal que trabalhava em sua propriedade. Recei
tava e aplicava injeções. Quando o caso era mais grave tinham que 
fazer uma longa e penosa viagem de carroça ou caminhão ou de "jar
dineira" à procura de médicos em Pompéia ou em Marília. Os casos 
fatais eram raros. Ne:sa propriedade, no período de 1950 a 1960, 
com uma média anual de 15 a 20 famílias, o que corresponde apro
ximadamente a uma população anual de 150 pessoas, foram registra
das 8 mortes, sendo 2 adultos e 6 crianças. 

5.5. - Nôvo proprietário. 

Em 1954, Koketsu, transferiu a sua propriedade para o Sr. Luiz 
De Michelli, imigrante italiano natural de Trevizo, Alta Itália. 

Quando comprou a fazenda São 
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e uma de alvenaria, tôdas eram cobertas de telhas. O cafezal era for
mado por 90.000 pés, maltratados por uma geada recente. De modo 
que tinha os ponteiros sêcos e contava com pouca vestimenta, por
quanto tinha de 30 a 40% das fôlhas. 

De Michelli iniciou uma renovação total dos cafeeiros, plantan
do mais 15.000 pés, que acrescentados aos existentes, somam 105.000 
pés. A instabilidade dos preços e o programa de erradicação do go
vêrno fêz com que fôsse reduzido para 65. 000 na atualidade. 

Depois de construir uma nova sede, De Michelli derrubou as ca
sas de pau-a-pique, substitiuindo-as por 20 casas de alvenaria, divi
didas em 3 colônias (3 núcleos), sendo uma de 10 casas e duas de 
5 casas. Ergueu uma capelinha em homenagem a São Pedro, como 
padroeiro da propriedade. No dia de São Pedro, dia 29 de junho de 
todos os anos, De Michelli reune-se com tôda família na fazenda junta
mente com os empregados. E' uma festa de confraternização entre 
patrões e empregados. Nesta festa não faltam a fogueira, os foguetes, 
e os petiscos próprios da data, além da cachaça (água-ardente) para 
dar animação. 

"toga que comprou a fazenda, De Michelli adotou um sistema 
misto no recrutamento da mão-de-obra. Contratava trabalhadores 
por tarefa (empreitada), diaristas (camaradas) (43). Os colonos re
cebiam uma quantia fixa por ano por mil pés de café tratados. No 
ano de 1955, De Michelli pagava Cr$ 12.250,00 pelo trato de 3.500 
pés de café e Cr$ 40,00 por dia de serviço a sêco. Bsses Cr$ 12.240,00 
eram divididos em doze prestações pagas de 30 em 30 dias à razão 

(43). - A partir de 1955, especialmente. tem-se observado um fenômeno 
sócio-econômico na região digno de estudo. Com as exigências da legislação 
trabalhista e a extensão do salário mínimo às zonas rurais, os proprietários vem 
substituindo os cafesais por pastagens para engorda e criação de gado. O tra
balhador rural emigra para as cidades e passa a morar nas pontas de ruas, na 
periferia das cidades em condições sub-humanas. Não possui nenhuma especia
lização e continua a viver do trabalho agrícola. O fazendeiro ou sitiante nas 
épocas de colheitas, de carpas, seja do café ou de outros cereais, passa pela ma
nhã com o caminhão. recrutando o pessoal. Lotam o caminhão, leva para a fa
zenda e no fim do dia paga o salário de cada um e pronto. O trabalhador ganha 
o dia que trabalha. Não há nenhum vínculo contratual de ambas as partes. 
Inclusive o trabalhador vai no caminhão do fazendeiro que paga mais. Dessa 
maneira há períodos do ano em que essa gente prr;sa fome. Constitui um prQ
blema social das cidades onde vivem. Se de um lado êles permanecem vincula
dos à terra quanto ao sustento, de outro estão se politizando em contacto com o 
rádio, a televisão e a gente da cidade. Os filhos teem melhores oportunidades. 

(44). - A caderneta de trabalho do empregado Alcides Santana possui 
as anotações: 

CONTRATO DE TRABALHO. 

Cultura de '"' café 
O 
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de Cr$ 1.020,00 (44). Já em 1958 pagava Cr$ 17.991,00 pelo trato 
de 3.998 cafeeiros e ainda Cr$ 40,00 por dia a sêco (45). 

Na fazenda São Pedro, de 1954 a 1955 domina a cultura diver
sificada, mas o café continua sendo o produto de maior renda. 

Os 105 alqueires passaram a ser cultivados da seguinte maneira: 
35 alqueires eram ocupados com 65.000 pés de café das variedades 

a) a conservar. " 3.500 caft:eiros a seu cargo, sempre limpo dando para 
isso o número de vêzes de carpas necessárias, etc. 

O presente contrato terá a duração de um ano agrícola, terminando com a 
esparramação do cisco. 

O ano agrícola em hipótese alguma, irá além de 31 de dezembro. 
O locatário obriga-se: 
a). - a creditar ao locador, na Pliesente caderneta: pelo trato de 3.500 

cafeeiros Cr$ 12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta cruzeiros); 
b). - a efetuar o pagamento em dia de 30 em 30 dias na razão do ganho 

ou de Cr$ 1.020,00 (hum mil e vinte cruzeiros) pelo trato de 3.500 cafeeiros; 
c). - a fazer o pagamento da colheita e a liquidação geral no final do 

ano agrícola, imediatamente à terminação dos respectivos trabal4os. 

1955 
Nov. 30 - Mesada do mês 
por 3 dias de serviço 
por pagamento 

Dez. 31 - Mesada do mês 
abertura de 3.500 covas 
por pagamento 

1956 
Jan. 31 - Mesada do mês 
por serviço de adubação 
por pagamento 

Fev. 29 - Mesada do mês 
m/pagamento 

Mar. 31 - Mesada do mês 
m/pagamento 

(45). - Caderneta de Jerônimo Laforte 
O locatário obriga-se: 

débito crédito 
Cr$ Cr$ 

1.020,00 
120,00 

1.140,00 

1.140,00 1.140,00 
1.020,00 

700,00 
1.880,00 

1.880,00 1.880,00 

1.020.00 
391,00 

1.411,00 

1.411,00 1.411.00 
1.020,00 

1.020,00 

1.020,00 1.020,00 
1.411,00 

1.411,00 

1.411,00 1.411.00. 

a). - a creditar, na presente caderneta pelo trato de 3.998 cafeeiros 
Cr$ 17.991,00 (desessete mil novecentos e noventa e um cruzeiros). 

Por dia de serviço a sêco Cr$ 40,00 (quarenta cruzeiros) . 
b). - a efetuar o pagamento, em dinheiro de 30 em 30 dias na razão do 

ganho ou de Cr$ 17.991,00 
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Sumatra e Bourbon. Quando a produção é boa chega a dar de 100 
a 120 sacas por mil pés, mas já houve safra em que produziu de 
20 a 30 sacas. De arroz quase todos os anos plantam mais ou me
nos 1 alqueire. 20 alqueires são ocupados com plantação de milho; 
o feijão plantam no meio do café intercalado com o amendoim; 8 al
queires são ocupados com pasto e 12 alqueires de mata são con
servados. 

O gado é criado em regime de pasto absoluto, recebendo o sal 
e minerais na cocheira e· na época das secas quando o pasto ~e toma 
deficiente é suplementado pela cana. No período de 1954-1960 havia 
um número de cabeças que variava entre 60 e 70. 

Quanto à produção, também De Michelli não nos fo~eceu nú
meros, mas apenas os preços de comercialização do produto, isto é, 
o preço de venda na praça de Tupã. Assim temos por saca de 40 
quilos de café em côco: 

1954 ................ Cr$ 650,00 
1955 ................ Cr$ 500,00 
1956 o ••••••••••••••• Cr$ 700,00 
1957 ................ Cr$ 812,00 
1958 o ••••••••••••••• Cr$ 600,00 
1959 ................ Cr$ 600,00 
1960 ................ Cr$ 800,00. 

c). - permite ao locador plantar uma cova de milho em rua pulada e na 
outra rua uma de feijão. 

A fazenda pagará Cr$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos cruzeiros), por 
mil pés de café. 

O colono será obrigado a roçar o pasto e a consertar a estrada. 
O colono poderá ter o direito de criação de graça no pasto que lhe pertencer. 
A fazenda não admite criação solta, na primeira vez ela avisa e na se-

gunda ela prende. 
débito crédito 

1958 Cr$ Cr$ 
10 - 11 - Pagamento café 1.492,00 
Serviço diário 10 1/2 dias 420,00 
Pagamento total 1.912,00 

1.912,00 1.912,00 
10 - 12 - Pagamento café 1.492,00 
Serviço diário - 10 dias 120,00 
Pagamento total 1.612,00 

1.612,00 1.612,00 
1959 
10 - 1 - Pagamento café 1.492,00 
Serviço diário - 1 1/4 dia 50,00 
Pagamento total 1.542,00 

1.542,00 1.542,00. 
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o amendoim que produziu nesse período foi comercializado por 
saco de 25 quilos em casca conforme se vê. 

1954 ................ Cr$ 
1955 ................ Cr$ 
1956 ............... Cr$ 
1957 . . o ••• .... . .... Cr$ 
1958 o •••••• o ••••••• • Cr$ 
1959 ...... . ......... Cr$ 
1960 .. . ... . .... . '" . Cr$ 

110,00 
65,00 

150,00 
140,00 
150,00 
170,00 
400,00. 

Para se ter uma idéia da valorização da terra, basta dizer que 
em 1938, Koketsu pagou 53 contos de réis pelos 105 alqueires e em 
1954 os vendeu por Cr$ 525.000,00 e em 1970 valiam Cr$ 
800.000,00. 

* 
6. - CONCLUSOES. 

I. - Os preços do café no mercado internacional foi sempre 
grande estímulo para a expansão da colonização na direção oeste do 
Estado de São Paulo. 

Os espigões de terras férteis, próprias para o plantio de café, 
orientaram a direção das ferrovias. 

11. - A imigração européia teve importante papel na agricul
tura paulista, tanto no século passado como no presente. Paralela
mente os nordestinos também tiveram de~tacado papel. Não eram 
considerados aptos para o trato do café como os europeus, principal
mente os italianos. Eram empregados nos desmatamentos, nos tra
balhos de colheita, nos chamados serviços extraordinários das pro
priedades e nas lavouras de algodão e outros cereais. Os que se fixa
ram e se adaptaram à disciplina do trabalho nas culturas de café, 
foram tão bons colonos e formadores quanto os italianos. 

A alta rentabilidade dos cafeeiros das zonas novas concorria pa
ra que houvesse melhores salários do que nas zonas velhas. f:sse fa
tor determina o deslocamento das populações daquelas regiões para 
estas. De outro lado não pode ser ignorado a influência da propa
ganda feita pelos especuladores do comércio de terras. 

111. - A situação do colono é melhor do que a do trabalhador 
"volante", o "camarada", 
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o colono formador por 4 ou por 6 anos tem maior vantagem 
que o primeiro, pois além do rendimento dos cereais que cultiva se 
beneficia de duas colheitas de café. Em geral quando o formador en
tregava o seu cafezal formado, tinha condições de comprar sua pe
quena propriedade e tomar-se independente. 

* * 
* 
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INTERVENÇOES . 

Da Profa. Olga Pantaleão (FFCL-Marília. São Paulo). 

Fêz críticas ao trabalho apresentado, salientando três pontos: 

1). - Problema metodológico -- delimitação geográfica e cro
nológica; 

2). - Trabalho em Tupã; 
3). - Objeções às afirmações de fls. 791 e 795 . 

• 
Do Prof. Dires Satos Abreu (FFCL-President Prudente. São Paulo). 

Pede o seguinte esclarecimento: 

Qual foi o papel das companhias de loteamento e de comércio 
em geral na vinda de migrantes e de! imigrantes para a região da Alta 
Paulista? 

• 
Do Prof. losé Roberto do Amaral Lapa (FFCL-Marília. São Paulo) .. 

Julga que o material manipulado pelo Autor poderia ter sido me
lhor, no sentido de um aproveitamento mais sistemático e da expli
citação para o leitor, do método e técnicas de pesquisas usados com 
êsse material que inclui fontes primárias, entrevistas, etc. 

A fls 797 fala, que a super-produção e a queda de preços deter
minaram a abertura de frentes, o que parece contraditório ou pelo 
menos não vê como estabelecer essa correlação no contexto descrito. 

Afirma também 'que o Autor demora-se em demasia na parte in
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racterização e duração no tempo, pelo menos em relação à área es
tudada. 

Como o trabalho apresenta ilustrações, não seria demasiado re
clamar um mapa que mostrasse a "área pioneira" e situasse a proprie
dade estudada. 

Diz que julga ter sido o tema central do trabalho muito reduzido, 
recebendo um tratamento apenas de referências, chegando até ser com.,: 
primido em nota de rodapé. Assim, também, os sistemas de trabalho 
deveriam receber uma crítica mais profunda, como certas imprecisões 
conceituais e terminológicas serem evitadas. Não chega a mostrar a 
evolução - se que ela se deu - da estrutura fundiária da região es
tUdada, bem como também lhe parece insuficiente a análise de uma 
propriedade apenas, da maneira que foi feita, como amostragem que 
reflita situações genéricas da "frente pioneira" . 

• 
Da Profa. Célia Freire D'Aquino Fonseca (IFCS-UFRJ. Rio de Ja

neiro. Gaunabara). 

Declara que apesar de não ter tido tempo de ler a Comunicação 
do Autor, assistiu a sua exposição, que lhe sugeriu as seguintes per
guntas: 

1). - Não está inteiramente de acôrdo em que o Império foi o 
responsável pela transformação da estrutura colonial - aliás, tôda a 
obra de Caio Prado Júnior, a quem o Autor citou, mostra isso. Real
mente, como escreve o Autor: 

"A libertação dos escravos não resolveu totalmente o proble
ma". 

Na Comunicação que trouxe a êste Simpósio acredita ter cha
mado a atenção para a importância da manutenção dos latifúndios 
que, não tendo sido pelo menos limitados, permitiu aos proprietários 
de terra impor as condições, em geral sub-humanas e responsáveis pe
Ja sub-alimentação da nossa população. A chave foi, pois, a conser
vação dos latifúndios, o que esvaziava em grande proporção a aboli
ção, propriamente, quando, aliás, o braço servil não tinha mais sig
nificação (restava número insuficiente de escravos, sobretudo face à 
e.xpansão acelerada da produção cafeeira). 

2). - Quanto à contribuição do trabalho dos nordestinos, na úl
tima fase da escravidão (e do Império, tão sistemàticamente ligado a 
ela) mostram as tábuas de população por província (que também ano
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Mortara, grande especialista em questões de demografia, que entre 
\872 e 1890, a contribuição do imigrante foi mínima, apenas de 10%, 
enquanto a população brasileira livre crescia em 40%, aproximada
mente. Dessa população veio a substituição básica do braço escravo. 
a maioria, que constituiu a população sem bens a que se referiu. Não 
das províncias ricas do Nordeste (Pernambuco e Bahia) até 1867 co
mo mostram as estatísticas (antes dessa época as estatísticas permitem 
apontar para o Maranhão, Goiás, Ceará, Alagoas, etc.) mas, após 
1864 ,~temos o 1.0 Recenseamento Geral de 1872, a que se segue o de 
1890) também de Pernambuco e da Bahia, quando a exportação de 
açúcar, que contribuia com 24 e 21 % da exportação brasileira cai a 
11 % e depois a 9% (quadros que transcreve em sua Comunicação 
sôbre a escravidão). Nessa ocasião, o número de escravos em Per
nambuco, por exemplo, que triplicara entre 1823 e 1865, cai em 2/3 
e volta a ser pouco menor do número de 1823. Nessa ocasião, tam
bém, daí deviam vir os escravos para as províncias cafeeiras. 

* 
Do Prof. Roberto Machado de Carvalho (FFCL-Itu. São Paulo). 

Diz que no capítulo "Imigração Estrangeira", quando se refere 
à~, transformações sociais e políticas da Europa em fins do século 
XVIII e suas repercussões no Brasil, o Autor deixa dúvidas quanto ao 
"momento" dessas "repercussões" e sobretudo, em que "áreas" as es
truturas tradicionais são atingidas. 

No mesmo capítulo, quando, isto é, na época em que o Autor 
coloca as origens da "burguesia industrial". Além disso, poderia me
lhor esclarecer as relações desta com a chamada "classe dominante". 
Acredita que o Autor refere-se à aristocracia agrária. A união das 
duas classes, possibilitou que processo de independência? 

Parece-lhe, também que o Autor ao se referir às "transforma·· 
ções" sofridas pela abolição do trabalho escravo, considera-as pro
fundas? Depois dá a impressão que elas foram apenas no referente 
à imigração estrangeira. Poderia apontar outros tipos de transforma
ção, mais ligadas ao escravo como ser humano, já que 0\ trabalho re
fere-se ao trabalho escravo. Parece-lhe que o Autor preocupou-s~ 
apenas com o imigrante. 

* 
Do Prof. José Alves de Figueiredo Filho (FFCL-Crato. Ceará). 

Declara que em 1928 estêve em Itararé. Lá encontrou uma gran
de colônia de cearenses. Os 
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dita que ês~e têrmo venha da imigração nordestina proceder, em prin
cípio, pela via do rio São Francisco, vinda tôda pelo caminho natural da 
Bahia, antes das viagens pela estrada de ferro. Certo desprêzo que 
o paulista possuia pelo homem do Nordeste tinha origem no fato de 
que no comêço de nossa História todos terem se colocado ao lado 
dos emboabas, contra os bandeirantes de São Paulo. 

* * 
* 

RESPOST AS DO PROFESSOR CORCINO MEDEIROS DOS 
SANTOS. 

Diz que antes de começar a atender as intervenções, cumpria-lhe 
esclarecer que o objetivo principal da sua modesta e despretensiosa 
comunicação foi chamar a atenção para um tipo de documentação que 
está inexplorada'. Usando-a, bem ou mal, teve em vista, repete, cha
mar a atenção para a sua existência. São as cadernetas de trabalho. 
Elas poderão fornecer os elementos para o estudo das relações de 
trabalho. Com isto, queria deixar aos Simposiastas a responsabilida
de da realização dessa tarefa que não é de ninguém, mas de todos. 
O importante é fazer e ter a coragem de se expor às críticas. E' pre
ferível errar fazendo do que errar por não fazer. Todo o trabalho 
por melhor que seja, pode ser passível de críticas, dependendo da po .. 
sição em que se colocar o leitor. Existem dois tipos de críticas, a des
trutiva e a construtiva. Felizmente, tôdas as objeções e observações 
feitas à sua comunicação, são construtivas e as recebia como uma opor
tunidade a mais para aprender. 

Ainda antes de entrar no assunto, queria agradecer de modo es
pecial às pessoas que fizeram intervenções. Elas vieram dar à sua 
comunicação, uma dimensão e importância que ela não possuía. Dês
se modo, considerava em grande parte seus objetivos alcançados . 

• 
Ao Prof. Diores Santos Abreu. 

Respondia esta intervenção em primeiro lugar por ser a mais 
1'imples e concisa. O papel das companhias de loteamento e comér
cio de terras foi importante. Elas adquiriam as grandes glebas e as 
dividiam em médias e pequenas propriedades. Faziam a propaganda 
nas zonas velhas do Estado de São 
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ras, se entrosavam com o Departamento de Imigração e Colonização. 
Para não delongar muito, cita apenas algumas das que tiveram desta
cado papel na colonização e povoamento da Alta Paulista. São elas: 
Companhia de Agricultura e Colonização (C.A.I.C.), Companhia 
Industrial e Comércio de Materiais Agrícolas (C. I. C. M . A.), que fo
ram precedidas por uma estrangeira, a Boston Catle Company Limited, 
sediada em Montreal, no Canadá, além das Souza Leão & Rocha e 
Lélio Piza & Irmãos. 

* 
Aos Profs. Olga Pantaleão e José Roberto do Amaral Lapa. 

Passa a responder conjuntamente porque de um modo geral os 
dois professôres fizeram as mesmas críticas. 

a). - objeções de ordem metodológicas: delimitação geográfica, 
cronológica e definição de frente pioneira. 

Antes de mais nada devia dizer que elas são procedentes e as 
aceitava. 

Era seu plano restringir suas observações ao período de 1940 
a 1955 e no que diz respeito à delimitação geográfica, tomar - de
pois de uma série de considerações de ordem gerais - a duas pro~ 
priedades, uma na Alta Paulista e outra na Alta Sorocabana. 

No momento de elaboração do trabalho, entretanto, não respei
tou os planos traçados. Daí decorre a seguinte objeção: definição de 
frente pioneira. Leo H. Waibel a define num sentido econômico, re
ferindo-se ao homem que é o primeiro a penetrar na mata, ajudando a 
torná-la acessível à civilização (1). Pierre Monbeig não se preocupa 
com a colocação de um item "Definição de Frente Pioneira", como 
o faz Waibel, mas estuda-a no seu complexo s6cio-econômico (2). 

De acôrdo com as palavras da profa. Olga Pantaleão, talvez fôs
!ie preferível denominar o período que estudou, de transição entre o 
passado pioneiro e o presente civilizado. 

A verdade é que muitos dos elementos característicos das frentes 
pioneiras, analisados por Monbeig e Waibel estão ainda presentes no 
período de 1940 a 1955 e persistem ainda além dessa data. Daí a sua 
dificuldade em fazer delimitação cronológica. 

(1). - Waibel (Leo H.), As Zonas Pioneiras do Brasil, in "Revista 
Brasileira de Geografia",ano XVII, 1955, n'? 4. 

(2). - Monbeig (Pierre), Pionniers et planteurs de S:;o Paulo. 
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b). - objeções às afirmações das fios. 3 e 7. 

Na fi. 3, cometeu um engano, a expressão deveria ser transfor
mação do mercantilismo em liberalismo. Quanto às objeções da fi. 7, 
referentes a super-produção e expansão dos cafezais, apenas acrl.':S
centa mais alguns elementos e deixa as conclusões por conta do leitol. 

Há uma crise de super-produção em 1895. De 1895 a 1906, há 
l!ma onda de protestos e reclamações. Vem então o Convênio de Tau
baté que afasta os receios das finanças internacionais. De 1910 a 
1914, ocorre a segunda valorização, mas vem a seguir a crise resul
tante da primeira Guerra Mundial. Em 1920, ocorre nova crise se
guida de nova valorização que por sua vez estimula novas plantações 
que redundarão na colossal safra de 1928 .. Em conseqüência a eco·· 
nomia brasileira que tinha na cafeicultura a sua principal base se vê 
às voltas com a famosa crise de 1929. 

A Alta Paulista sofreu apenas os efeitos da crise de 1929-1930. 
Ainda assim no ano de 1920 foram plantados na região de Marília, 
20 milhões de pés de café ''3). No ano seguinte a 1930 é que a crise 
foi sentida realmente, determinando uma rápida estagnação econômi
ca da qual saiu com o cultivo do algodão que alcançou altos preços. 

As intervenções do Estado na economia cafeeira produziram rc
wltados mais ou menos auspiciosos até 1920. Apesar das crises de 
~e amiudam, afirma Sérgio Millet, 

"o café nas zonas novas continua a ser o melh'Jr neg6cio do 
Brasil" (4). 

c). - outra objeção se prende ao uso da vara na colheita do café. 

O colono derriçava com as mãos os frutos do cafeeiro até onde 
sua estatura permitia alcançar. Para derriçar os que eo:tavam nos ga
lhos altos usavam varas. O si~tema não maltratava muito a planta, 
porque êste trabalho se processava quando os frutos já estavam sêcos 
e por isso caíam com os primeiros golpes. O uso da escada para que 
a derriça fôsse totalmente manual é recente e exigida para as colheitas 
de cafés finos, que não são comuns na região. 

d). - o por quê de figurar numa caderneta de trabalho a obr;
gatoriedade de roçar o pasto e noutra não, talvez se deva ao fato de 
um colono possuir animais no pasto e outro não . 

• 
(3). - Leão (Luiz de Souza), A Fundação de Tupã, Tupã, 1968. 
(4). - Milliet (Sérgio), Roteiro do Café. Bipa EditÔra. São Paulo, 
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À. Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca. 

Não pediu, mas deu esclarecimentos. Ficava-lhe muito grato pe
la contribuição que lhe trouxe, pois representa um maior enriqueci
mento à sua comunicação. 

• 
Ao Prof. Roberto Machado de Carvalho. 

o que fêz foram generalizações para mostrar que o Brasil faz 
parte de um todo e que a conjuntura brasileira se explica em grande 
parte pela conjuntura internacional. Determinar em que momento as 
transformações sociais e políticas da Europa tiveram repercus:ão no 
Brasil, não é fácil. Trata-se de um processo que, segundo Arnold 
Toynbee, teve suas origens entre 1750 e 1760, com o que, impropria
mente, se chamou de Revolução Indutrial, e teria como limite o aní) 
de 1820 (5) e recomeçaria com o que Friedmann chama de segunda 
Revolução Industrial (6). 

As áreas em que as estruturas tradicionais foram atingidas são: 
a economia com o seu sistema de produção e distribuição; a sociedade 
com a aceitação de outros costumes e padrões; a política, com a ado
ção de novas idéias ou ideologias. 

Desde o momento em que a colônia tornou-se mais importante 
como consumidora do que como produtora, está feita a aliança. Isto 
ocorreu exatamente na segunda metade do século XVIII em conse
qüência da mineração. A abolição do trabalho escravo não provocou 
transformações profundas. Na fi. 4, baseado nas afirmações de Caio 
Prado Júnior, escreveu: 

"Até há bem pouco tempo continuava a vigorar em algumas 
regiões certas relações de trabalho que o estudioso do desenvolvi
mento capitalista teria dificuldade em classificar como formas 
puras de trabalho assalariado". 

Com isto queria dizer em outras palavras que continuava a vi
gorar formas de trabalho bem próximas da escravidão. A servidão ou 
semi-servidão, com o agregado, o lavrador de partido e o pagamento 
do salário em gêneros. 

(5). - Veja-se Toynbee (Arnold), Lectures on the industrial revolution 
of the Eighteenth Century in England. Popular address, Notes and other frag
ments. Londres, 1884. 

(6). - Veja-se Priedmann (Georges), La crise du progres. Paris, 
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Finalmente perguntou-se qual a situação do antigo escravo em cer
tas áreas pioneiras, após a abolição. Não tem resposta; acredita ser um 
intere<sante tema à espera de uma pesquisa sócio-histórico. O que pode 
afirmar é que na Alta Paulista não constatou a presença de ex-escravos . 

• 
Ao Prof. José Alves de Figueiredo Filho. 

Na primeira parte de sua intervenção há duas afirmações com as 
quais concorda plenamente. Uma diz respeito à presença de uma co·· 
lônia de cearenses em Itararé e a outra diz respeito à provável origem 
da denominação de baianos aplicada a todos os os nordestinos. 

Na última parte o Professor fala de certo desprêzo que o paulista 
possuia pelo homem do Nordeste e o filia à guerra dos emboabas. 
Realmente ês~e desprêzo existia e ainda existe, manifestado em certas 
afirmações residuais. Como por exemplo: quando alguém executa de
terminada tarefa mal, diz-se: "isto é serviço de baiano", "você fêz 
baianada". Nos centros urbanos, existia certa resistência para dar 
boas colocações a nordestinos, com a justificativa de que o "nortis
ta" - outra variante depreciativa do têrmo "baiano" - é mau, va
lente e propenso à prática do crime. 

Muitos "nortistas", têm vencido em São Paulo em todos os seto





o CEARÁ ANTECIPA-SE A ABOLIÇÃO NO PAíS. 
A S~CA AINDA FAZ ESCRAVOS NO 

NORDESTE (*). 

JOSE' ALVES DE FIGUEIREDO FILHO 

da Faculdade de Filosofia do Crato e do Instituto 
Cultural <lo Carirí (CE). 

o Ceará, após intenso movimento abolicionista, partido de sua 
capital, onde houve lances de heroismo e de abnegação, libertou seus 
cativos, antes de todo o Império, a 25 de março de 1884. O fato é 
muito discutido e explicado pelas condições econômicas do meio, ocar 
sionadas pela grande sêca de 1877 a 1878, desarticulando tôdas as 
fontes de produção da província ou dizimando, pela morte, ou pela 
emigração, parte importante de seus habitantes. Mas, o instinto do 
cearense, em geral, foi sempre abolicionista. Já em 1850, o represen
tante do cearense, em geral, foi sempre abolicionista. Já em 1850, o 
:-epresentante do Ceará, Pedro Pereira da Silva Guimarães, na Cà
mara Geral, apresentava decreto a fim de facilitar a abolição total, 
a curto prazo. Propunha a lei do ventre livre, a libertação dos sexa
genários e a proibição da venda, em separado, de cativos casados. 
Suas palavras receberam sarcasmos, e o próprio presidente da Câma
ra, Barão de Cotegipe, com o pêso de seu prestígio, comandou o ata
que: 

"àquêle homem não está em ordem", "expressão que a maioria 
gritava encolerizada" (Abolição no Ceará. 1956 - Raimundo 
Girão) . 

Na realidade, a sêca facilitou a venda de escravos no interior cea
rense. E êsse comércio infame, após o decreto proibindo o tráfego de 
cativos, procedente da África, era feito por mascates italianos. Com
pravam mercadoria no sul do país e trocavam por escravos, no inte-

(*). - Comunicação apresentada na 2(1. sessão de estudos, Equipe A, 
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rior do Ceará, despachando-os em navios, até São Paulo, onde os ca
fezais tinham fome de braços. Então, as cargas e descargas se fa
ziam na capital cearense, através de jangadas, ou botes. Foi o grito 
de simples jangadeiros. até com prejuízo em seus ganhos, comanda
dos por Nascimento, filho do povo, a demonstração mais viva e mais 
heróica do abolicionismo, em terras cearenses. 

- "Aqui não se embarca mais escravos", disseram êles, secun
dados pelas sociedades emancipadoras e pelo povo em geral. E ne
nhuma embarcação, quer de pequeno calado ou grande, daí em dian
te, transportou sequer um cativo para o sul. ou mesmo os poucos que 
deveriam seguir para o extremo norte. A polícia, com tôda a sua pre
potência, não foi capaz de impedir tão heróica e decisiva resolução, 
apoiada, acima de tudo pela audácia da Sociedade Libertadora Cea
rense. O batalhão do exército, aquartelado em Fortaleza, com ten
dência abolicionista, foi transferido para o Norte. 

O movimento anti-e<"cravocrata, com intensidade, não se limitava 
só à terra alencarina. Inflamava o Brasil inteiro, especialmente a clas
se intelectual. José do Patrocínio enxergou bem o Ceará, em ebulição 
contagiante, saiu de sua intensa luta no Rio e visitou Fortaleza. Joa
quim Nabuco impressionou-se com o caso cearense e deu-lhe o com
pleto apôio, com tôda a sua veemência. Tôdas as classes, exceção 
única das vinculadas na manutenção da escravatura, pelo lado eco
nômico, ou de caráter oficial, aderiram à campanha abolicionista. Par
ticulares e instituições múltiplas libertavam seus negros. As mulheres 
organizavam festas beneficentes ou vendiam as próprias jóias e com 
o produto compravam escravos a quebrar-lhes os grilhões. 

Alguém tenta esquecer a Igreja, naquela campanha. O segundo 
bispo do Ceará, paulista da gema, escolhido em Campinas, ainda na
quela opulenta cidade, em 9 de dezembro de 1883, antes da liberta
ção dos cativos em tôda a diocese, que iria dirigir com tanta sabedo
ria e abnegação, enviou pastoral a seus futuros diocesanos, parte dela 
exaltando a luta anti-escravagista, que já se fazia sentir em todos os 
recantos do país. Vi e copiei trecho daquele bem feito documento 
eclesiástico, do Livro de Tombo da Paróquia de Várzea Alegre, a 
mim cedido gentilmente, pelo vigário - Pe. João Mota. Citarei o 
mesmo (colhido na Pastoral de D. Joaquim José Vieira), p"r mercê 
de Deus e da Santa Igreja Católica, bispo de Fortaleza, do Conselho 
de sua Majestade, o Imperador: 

"Dentro de poucos dias nossa Diocese formará uma só fa
mília de irmãos com irmãos com os mesmos direitos e iguais de
veres: não haverá mais um só escravo, todos serão cidadãos bra
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o Te Deum Laudamus em ação de graças por tão assinalado 
benefício: os desejos e aspirações da Santa Igreja Cat6lica fica
rão assim realizados. 

Ao cearense está por certo reservado um lugar de honra na 
História da Pátria agradecida. Não basta assim, porém, que te
nhais procedido tão nobremente, Amados Diocesanos; é neces
sário ainda continuar a vossa grande obra, educando essas criatu
ras no conhecimento dos deyeres religiosos e sociais e ensinando-, 
-lhes a trabalhar para serem úteis a si e a seus semelhantes. 

Saudamos-vos, pois, Amados Filhos, pedimos ao Divino Sal
vador vos conceda a graça da perseverança, em tão levantados sen
timentos. 

Sem esta virtude, vossa grandeza de alma desaparecerá e a 
benção de Deus se apartará de vós, deixar-vos-á entregues a vós 
mesmos e vosso caráter degenerando.se. trará a corrução e pusilani
midade; vosso nome, ora glorioso, perderá tantos louros colhidos. 
Perseverai na Fé-que transmitiram vossos pais. porque aquêle que 
perseverar será salvo". 

Essa consideração tão sensata era igualmente a preocupação dos 
homens de certa visão que lutaram pelo abolicionismo, não só do 
Brasil, como dos Estados Unidos da América. Como encarariam a 
vida aquêles habituados à prepotência dos patrões, sem ofício certo 
e totalmente analfabetos? Até entre beneficiados pela emancipação, 
excepcionalmente já instruídos, preocupavam-se com tão melindrosa 
questão. 

A influência nefasta da escravidão se fêz sentir no meio dos ho
mens livres do Brasil e no sul dos Estados Unidos. Escusavam-se do 
trabalho pesado, achando-o desdouro, digno apenas para o elemento 
servil. São Paulo, com sua intensa inftltração de imigrantes, vindos 
da Europa, foi a primeira unidade nacional a livrar-se dêsse nefasto 
preconceito. No Nordeste perdurou por muito tempo na classe mais 
afortunada. Com o exemplo do estado líder da Federação e com as 
vias de comunicação, que se multiplicam em todo o país, o velho tabu 
está em vias de extinguir-se. O prêto, só agora, depois de parcialmen
te educado, tem demonstrado suas habilidades em todos os ramos da 
atividade humana, notadamente no esporte, música, outras artes, e 
na própria literatura. Não pode ser considerado de raça inferior, co
mo os sulistas da América do Norte o julgam ertadamente, pagando 
a grande nação, com isso, pesado tributo de sangue e de prestígio. 

D. Joaquim José Vieira não errou na profecia, ao anunciar que 
rezaria o Te Deum Laudamus, no dia da festa da abJlição do 
Ceará. Não só o entoou solenemente, como trabalhou em prol dOI 
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anseios de tôda a população cearense, ou por outra, de quase a tota
lidade da população brasileira. Vejamos parte de sua Pastoral, de 3 
de maio de 1884, com o mb-título Trabalho, e datada da sede da 
Dioce~e - Fortaleza: 

"Abristes, Amados Diocesanos, uma nova éra nos fastos his
tóricos da Pátria querida: cumpristes com a Religião do Crucifica
do, restituindo o direito de igualdade a todos os nossos irmãos; na 
vossa província não há mais escravos, todos são irmãos. Que belo 
espetáculo! Que triunfo esplêndido! Que vitória invejada pelas 
províncias irmãs! 

Não há expressões bem enérgicas, nem louros bastantes para 
coroar-vos só a história, só a posteridade saberá agradecer-vos e 
fazer a devida justiça. 

Mas, queridos Diocesanos, depois de glórias tantas não de
veis adormecer-vos no meio dos louros, no ruído das palmas; há 
muita coisa a fazer, o trabalho é inerente à natureza humana; por 
mais que faça o homem, jamais poderá libertar-se dessa pena im
posta pelo Criador no paraiso terrestre", tu comerás o pão com o 
suor do teu rosto". 

Esta sentença fulminada pelo Criador contra a criatura rebel
de, deve cumprir-se sem que pese o egoísmo humano. 

"Tu violaste o meu mandamento, disse Deus ao primeiro ho
mem. Eu te condeno a suportar o jugo servil de uma vida labo
riosa" . 

Esta sentença divina que vimos repetida no bôca de um prelado 
vigilante, inteligente e santo, o segundo Bispo a ocupar a diocese cea
rense, poderia ser destinada a tôda a humauidade. Por isso, o mais 
forte não pode dominar o mais fraco, se não lhe oferecer as conclições 
para viver, com ombridade. 

A luta emancipacionista foi monumental e não exclusivamente 
emanada da clas~e intelectual. O povo humilde em si, tomou parte 
ativa, na mesma, tendo por cérebro a sua capital - Fortaleza. O de
l·reto de emancipação teve a assinatura do então presidente da Pro
víncia, o baiano Sátiró Dias. O Bispo, natural de São Paulo, como 
vimos, ajudou-o no coroamento da campanha. :E.ste presidiu o como
',rente ágape oferecido aos amigos da cidade fortalezense, em come
moração ao dia glorioso da abolição, que repercutiu por todos os 
quadrantes da Pátria. Antes de 25 de março de 1884, municípios, par
ticulares e entidades associativas, emanciparam seus cativos. Senhoras 
vendiam suas próprias alianças para tão alta finalidade. 

A comuna pioneira foi Acarape, que recebeu o nôvo topônimQ 
de· Redenção, em homenagem ao grande feito. O 
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do Patrocínio e o herói cearense da guerra do Paraguai, intelectual, 
General Tibúrcio, assistiram o grande ato, que teve a participação e 
o regozijo de tôda a população da vila, além dos principais anti-escra
vagistas, de Fortaleza. 

No tempo da ocupação holandesa no litoral cearense, narra-se a 
presença de negros cativos, não só entre portuguêses, como entre fla
mengos. ~stes alimentaram a escravidão durante o seu dombio no 
Nordeste, aprovada e incentivada pelo tão decantado "-- Conde Mau
rício de Nassau. 

No Cariri, que fica no sul do Ceará, tudo indica que teve início 
com a vinda para a exploração de mineração de ouro, em Missão Ve
lha. Após o fracasso da extração do precioso metal pelo govêrno de 
Pernambuco, então administrando o Ceará, foi organizada sociedade 
por qüotas, em Recife para tal finalidade. Na História do Ceará, de 
Raimundo Garcia narra à página 134 em tôrno dessa Companhia do 
Ouro: 

"Redigida as cláusulas do contrato da Comp:mhia do Ouro, 
datada de 3 de agôsto de 1756, coube o cargo de administrador, ao 
sócio capitão Antônio José Viçoso, que a 19 de novembro de 
1756, saiu de Recife, com uma expedição, levando 74 escravos 
dos quais chegaram apenas sessenta e nove". 

Dita mineração fracassou por falta de rendimentos e péssima di
reção. Muitos daqueles negros foram alugados pelo dirigente a agri
cultores e criadores locais. Retomaram depois a Pernambuco, não 
deixando de ficar, na terra tão boa, alguns dêles, como igualmente 
ma influência. 

O engenho de rapadura ou de aguardente, de rendimento econô
mico diminuto, não permitiu a importação de crescido número de ne
gros. Parece-me que vieram mais, na qualidade de mestres de rapa
dura ou especializados em certas coisas peculiares à moagem, proce
dentes da zona da mata pernambucana, ou do Recôncavo Baiano, on
de imperava, onipotente, a cana-de-açúcar. Na realidade, porém, é 
que a quantidade relativamente diminuta dos escravos que o sul cea
rense possuía, alcançavam preços exorbitantes, em relação à cotação 
de qualquer produto, a. ser negociado. Para melhor comprovar o fato, 
ouviremos o emérito historiador caririense, já falecido, lrineu Pinhei
ro, em seu livro O Cariri: 

"Só era caro o escravo, cujo preço atingia a centena de mil 
réis. Do inventário que lí, deduz-se que, no Cariri nunca houve 
proprietários de cativos". 
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Os negros não se tomaram indiferentes à luta contra sua pr6pria 
escravisação. Houve quilombos, em Sobral, como em qualquer outro 
recanto do país. A guerra dos Palmares, em Alagoas, abalando a do
minação portuguêsa e holandesa, durante quase um século de verda
deira epopéia de cativos, foi seguida de vários quilombos, prova evi
dente de que a raça, procedente da África, ansiava pela liberdade, 
como qualquer outra, que egoisticamente se proclama detentora ex
clusiva da civilização e dos princípios de independência. 

Não se pode falar no abolicionismo do Ceará, sem salientar os 
rasgos de temeridade da Libertadora Cearense, que chegava até a rou
bar escravos, escondê-los e depois encaminhá-los ao interior, a luga
res protegidos por correligionários influentes. Certa feita, firmaram 
documento de ameaças até de morte, a senhores do Piauí, oferecen
do como salvo-conduto a negros que foram capturados, no Ceará, e 
!orçados ao retôrno a suas fazendas. E nada sofreram os miseráveis, 
pois temeram a vingança que os atingiram, mesmo longe, de Fortaleza. 
O modo de agir da sociedade anti-escravagista corria longe e espa
lhava-se pelas províncias vizinhas. 

No Ceará houve trabalho livre, bem difundido, antes de 1884. 
José Martiniano de Alencar, herói da revolução de 1817, proclaman
do em Crato a independência e república, a 3 de maio daquele mes
mo ano, sofrendo com a família e amigos, longa prisão em Fortaleza 
e na Bahia, ocupou, entre 1834e 1837, a presidência do Ceará. Ten
tou êle a introdução de colonos estrangeiros na província, então em 
grande interregno do fenômeno das sêcas. Nos homens aliciados para 
a defesa da efêmera república pernambucana de 17, a defendê-la em 
minha cidade, não havia um único escravo, entre os moradores da 
opulenta família Alencar. Por ocasião da guerra de Secessão dos Es
lados Unidos da América, quando o algodão do sul faltou para a in
dústria do Norte dominado por Lincoln, o produto passou a ser pro
curado fora do país, em conflito. Pelo comércio intenso com o exte
rior o Nordeste sobremodo aumentou seus algodoais e não foi com 
o trabalho escravo, e sim com braços remunerados e relativame'lte com
pensadores, para o tempo. Terminada a luta na Norte América, hou
ve naturalmente o colapso da cultura algodoeira, entre nós. Em tudo 
há exceção, que aparece para destoar da unidade. 

Milagres, município, bem do Cariri cearense, não sintonizou com 
o decreto abolicionista de 25 de março de 1884. Bolsista americano, 
em suas pesquisas de arquivo, descobriu documentos reveladores da 
infração e encaminhou-os ao Instituto do Ceará, entidade que con
grega os principais cultores da História, no Estado. Houve sérios de
bates, em tôrno do assunto. A respeito do caso sensacional, o profes
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nome internacional, atual reitor da Universidade Federal da Guana· 
bara, escreveu artigo minucioso. ele mesmo adquiriu parte do jornal, 
rasgado, sem o nome, comprovando as pesquisas de Bil ChandIer, boi· 
sista da Universidade Americana e que se casou até, na cidade de 
Juàzeiro do Norte. Para melhor elucidação, convém passar a pala
vra ao jornal do Rio de Janeiro, cujo nome ficou olvidado: 

"Com imenso júbilo abrimos espaço à seguinte carta., que 
ontem recebemos do Ceará: Não resta mais escravo algum no 
Ceará. Cêrca de 180, que estavam retidos em Milagres, na extre
ma dessa Província com a Paraíba acabam de ter suas cartas 
alforriadas, como os demais da Província, segundo comunicação do 
respectivo coletor ao Presidente Sátiro Dias, e trancada a matrí
cula do município, aquêles infelizes deixaram todavia de ter suas 
cartas. Sustentavam os pretensos senhores, no seu arrependimento, 
o juiz municipal do têrmo, o Dr. Cartaxo, que se comprometia 
pelas anulações das alforrías como preço da eleição do Dr. Ra
tisbona. 

Perdida, porém, a esperança de que êste conseguisse a restau
ração da sacrílega propriedade, os detentores abriram mão da pre
sa! - Concorreu também para êste resultado o fisco proyincial, 
apertando-os pelo pagamento das taxas, que em tais casos deviam 
pagar. Já o presidente Torreão teve comunicação dêste fato dei
xando de instruir-se em Milagres o registro de matrícula do regu
lamento Prado. - Está, pois, completa a obra de remissão dos 
cativos no Ceará, se é que 23.000 escravos, postos em liberdade, 
não bastavam, fazendo mal à gl6ria da Província aquela parcela 
diminuta. - A demora na conclusão dêste neg6cio deve-se à pre
ponderância do partido Zé, que afinal foi vencida. Ceará, 21 de 
dezembro de 1886. - Um amigo". 

Conclui o jornal dizendo que esta carta 

"firmada por um cearense notável, a quem deve a Província 
muitos e importantes serviços". 

Os senhores de engenho, com exceções, mantiveram por muito 
tempo, outro gênero de escravidão, fora da lei, assenhoreando-se de 
tôda a vida do morador, dando-lhes o mínimo de direitos. Na zona 
da mata pernambucana e nos brejos da Paraíba, conforme denúncias 
de intelectuais do porte de Gilberto Freyre, ou de José Américo de 
Almeida, sucedia o mesmo, com a agravante de não darem os senho
res, nem uma nesga de terra para outras culturas, fora da cana-de
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Para salvar os acontecimentos de Milagres, devo citar o modo 
de proceder anti-escravagista do Cel. Antônio Leite Rabello, proprie
tário do sítio Socôrro, hoje sede de distrito. Conforme me disse pes
soalmente o historiador - Pe. Antônio Gomes de Araújo - dos 
maiores pesquisadores da História, no sul cearense - aquêle recebia 
os escravos fugitivos, em ma fazenda e às ocultas, os enviava ao Icó, 
onde parentes seus, tão abnegados e corajosos quanto êle, os recam
biava para Fortaleza, onde a luta abolicionista estava no apogeu. 

Infelizmente, a sêca periódica no Ceará, como aliás em todo o 
Nordeste, tem sido a causa de muitas condições nefastas para fazer 
de suas vítimas novos escravos, até nos tempos atuais. Nos serin
gais da Amazônia, até há bem pouco, isolados do mundo, os pobres 
homens, fugidos da calamidade climática nordestina, em condições 
adversas, ilhavam-se a tirar borracha, dependendo exclusivamente do 
patrão. ~ste, cercado de capangas armados, tinha o direito de vida 
e de morte sôbre aquêles infelizes, isso quando os inglêses não ha
viam eliminado pela concorrência aquele produto extrativo brasileiro. 
Após a queda da borracha, foi a debandada geral daqueles confins, 
sem dinheiro, parte daquela gente retomando ao Ceará a outra ali 
permanecendo sob mil agruras, como verdadeiros párias, em pleno 
século XX. 

Ainda há poucos dias, vi reportagem em jornais, relatando fatos 
de vendas de cearenses em paragens longínqüas, para o trabalho es
cravo, como se estivéssemos antes de 1888. No matutino associado, 
de Fortaleza, o Unitário, que circulou a 18 de julho do pre~ente 
ano, página inteira relatava fato sensacional, com os seguintes títulos 
e sub-títulos, em letras garrafais: Rico fazendeiro reimplanta escra
)'atura - Pau-de-arara vende cearenses no Maranhão. 

A reportagem, documentada com clichês, mostrava ao vivo as 
desventuras daquela gente fugitiva da calamidade de _ 1970. Simples 
trecho da reportagem que copiarei, fala bem alto do caso: 

''Trabalhadores cearenses estão sendo transformados por um 
rico proprietário de terras no Maranhão e passando as maiores 
privações, num regime de cativeiro dos mais inclementes. São le
vados de Fortaleza, em pau de arara, despertados pela possibili
dade de melhorar de vida e com passagem gratúita. O intermediá
rio afirma que naquele Estado, terão diárias altas e refeições, além 
de outras vantagens garantidas para um trabalho que não será 
excessivo. Com essa expectativa, muitos foram para a fazenda 
Santana do PiauE, submetidos a regime de escravidão e sem condi
ções de mudar". 
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o jornal relata que, pelo emprêgo de estratagema, conseguiram 
fugir e retornar ao Ceará. 

Não há maior contraste e nem fato mais entristecedor, do que 
escravizar-se a mesma gente que se tornou a pioneira da emancipa
ção do elemento cativo em todo o Brasil. Tudo isso é o efeito natu
ral da calamidade climática que nos açoita, de quando em quando. 

Mas, acredito em Deus que tudo tende a transformar-se. As 
vias de comunicação aceleram-se e estão a ligar o Brasil de norte a 
sul, de leste a oeste. Os novos planos do govêrno são animadores em 
todos os setores da vida nacional. Já se pode respirar otimismo. O 
trabalhador, em breve, terá promissoras condições de vida. O tra
balho livre, bem compensador, prevalecerá no país, destruindo por 
completo, todo o resquício de escravidão, desta opulenta nação bra
sileira. 





LITERATURA GOIANA E TRABALHO LIVRE (*). 

(Resumo) . 

MODESTO GOMES 

do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Uni
versidade Federal de Goiás. 

Ainda são correntes, nos tempos atuais, as idéias que buscam 
valorizar, em ficção, os aspectos puramente formais da obra literá
ria. E a verdade é que o conceito de arte pela arte, vindo dos mo
mentos em que predominou a tendência barroca, tem sido uma con
tante na literatura ocidental. 

Há que se concordar, todavia - particularmente nos países sub
desenvolvidos que a obra literária, sem ser necessàriamente compro
missada, precisa refletir os ângulos mais visíveis da realidade. E a 
iiteratura brasileira, nesse particular, tem sido fértil em exemplos po .. 
sitivos. O romantismo memo, em sua tendência sertanista, já apa
nhava a realidade, embora apresentasse distorções perfeitamente jus
tificáveis. 

Foi evidentemente o regionalismo, em zonas de forte influência 
rural que ofereceu uma imagem mais objetiva da realidade. E o re
gionalismo goiano, a partir de Hugo de Carvalho Ramos -- um au
têntico renovador - sempre mudando de técnicas e de métodos, apa
nhou bem não apenas as. relações de trabalho numa sociedade nitida
mente semi-feudal, mas teve a objetividade de mostrar o homem do 
campo em tôda a sua dramática luta por uma sobrevivência preca
ríssima. 

Em Elos da Mesma Corrente, romance premiado pela Acade
mia Brasileira de Letras, Rosarita Fleuri oferece uma visão clara da 
situação do escravo em terras goianas. Capta, com felicidade, a fase 
que se segue à -Lei Áurea, inclusive apontando os aspectos negativos 
que resultaram do inconformismo de certos senhores de escravos. 

(*). - Comunicação apresentada na 6'" 
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Mas o estudo do período caracterizado por relações de traba
lho indiscutivelmente semi-feudais se inicia com a publicação de Tra
pas e Boiadas, de Hugo de Carvalho Ramos. O homem da gleba visto 
por Hugo é o pária inteiramente à mercê do potentado rural. Sujeito 
aos mais degradantes castigos físicos e às vêzes até executado sumà
riamente. Também Bernardo "Élis, em alguns de seus livros, se intei
rou da situação e a reflete com realismo. 

O trabalhador livre, já em pleno século XX, de livre ostentava 
apenas o nome, pois que em verdade se escravizava totalmente ao la
tifúndio, que tinha nas mãos a soma de todos os poderes. 

Os escritores goianos, quase sempre vinculados às origens telú
ricas conseguem, como se houvessem assinado um acôrdo prévio, le
vantar uma extensa galeria de tipos, resultante todos êles do metier 
que caracterizava a sociedade goiana. 

O vaqueiro, por exemplo - produto de suma importância no 
p"ocesso de, expansão da pecuária em terras goianas - está presente, 
de corpo inteiro, com suas virtudes e com seus defeitos, em Hugo 
de Carvalho Ramos, Bernardo "Élis, Carmo Bernardes, Eli Brasilien
se, Bariani Ortêncio, Leo Godoy Otero, Ada Curado e outros. E 
não se trata, efetivamente, do vaqueiro tradicional: o submisso, o 
conformado. Também aquêle que já toma conhecido de que é ex
pIorado e que, por conseguinte, esboça os primeiros gestos de re
volta ou então parte para a montagem de sua propriedade às custas 
do rebanho do patrão. 

E não se pode esquecer a figura curiosa do peão de boiadeiro, 
o turbulento homem que ajuda na condução das boiadas pelos gerais. 
Trabalhador, sóbrio, mas doido por mulheres e sempre se enchar
cando de cachaça nos povoados. 

O tropeiro, visto em tôdas as suas dimensões, não foge à regra: 
a literatura goiana o explora e o faz com muita objetividade. Não 
resta a menor dúvida que o tropeiro dominou a paisagem goiana an
tes que ela se visse invadida pelos automóveis. 

Do carreiro dir-se-á que ofereceu contribuição inestimável à eco
nomia de um Estado tão pobre e tão distante dos centros civilizados 
como Goiás. Nossos ficcionistas o exploraram com muita proprie
dade, levantando mesmo o proprietário de carro de bois e o simples 
assalariado, manobrando instrumentos do patrão coadjuvado pelo 
candeeiro, encarregado de guiar os bois. 

O 
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Também a empregada doméstica, quase sempre uma vítima fá
cil da prostituição, mereceu a atenção dos vários autores. 

Há, finalmente, um aspecto importante que precisa ser salien
tado. Refiro-me às distorções que sempre ocorrem, distorções que 
levam o tmbalhador livre para posições perigosas. O jaguncismo é 
a pior de tais distorções. O capanga está sempre disposto a matar, 
seja por amor ao ganho, seja por fidelidade ao patrão, seja por des
vio patológico. Os mais fracos ficam nas rixas, nas arruaças quando 
não se perdem totalmente no alcoolismo. 

Em conclusão, dir-se-á que a literatura goiana, sobretudo em 
sua fase regionalista, consegue dar uma visão muito ampla do traba
lhador livre. Constitui-se, à falta de bibliografia específica, em ex
celente fonte de pesquisa para a História. 

• • 
• 

INTERVENÇÃO. 

Do Prof. Antônio Carlos Bernardo (FFCL-Assis. São Paulo). 

Indaga do Autor se não seria o processo de transformação que 
ocorre na zona rural, o fator que proporcionaria a intensificação da 
prostituição, à medida que intensifica o êxodo rural? 

• • 
• 

RESPOSTA DO PROFESSOR MODESTO GOMES. 

Ao Prof. Antônio Carlos 





o TRABALHO RURAL NO SUDOESTE GOIANO. 

(Contribuição ao estudo sócio-econômico de três 
municípios) (*). 

MARIA SONIA FRANÇA E SOUZA 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia de Goiás (Católica) e do Departamento de 
Geografia e História do Instituto de Ciências Huma-

na5 e Letras da Universidade Federal de Goiás. 

I. - APRESENTAÇÃO. 

Há reglOes que se têm beneficiado com o grande número de 
pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento humano. O Nor
deste, por exemplo, apresenta elevada soma de obras cientfficas e 
ensaios, pois sua grande tensão social, seus problemas heterogêneos 
e um rico passado histórico atraem os cientistas. 

Entendemos que os trabalhos científicos que não transformam 
a ml111t:lra ae pensar, pelo menos devem trazer consigo o propósn.~ 
de informar ou de comunicar uma realidade. E', pois, com êste pro
pósito que apresentamos esta modesta pesquisa, cujo objetivo é in
formar a situação do trabalhador rural no Sudoeste goiano, salien
tando, no momento atual, seu nível de vida, suas aspirações, seu mo
do de produção e seu baixo nível educacional. 

Fica aqui também a honesta intenção de que sejam desenvolvi
dos estudos profundos de seu passado, uma vez que, para conhecer 
o passado, é necessário conhecer o presente e estar engajado nêle. 
E como conhecer o passado, senão buscando sentir o palpitar de sua 
pulsação sócio-econômica? 

Não nos propu~emos à elaboração de uma análise sociológica, 
tampouco econômica, mas tão somente contribuir à gênese de tais 
pesquisas na referida região. Se, durante o desenvolvimento do tra
balho, incidirmos em alguma análise, é devido a evidência dos fatos. 

A presente pesquisa levou 30 dias de duração, feita parcelada
mente, em julho de 1970 e 1971. Constatamos ser esta época ino
portuna à coleta de dados no meio rural, quando os trabalhadores 

( * ) ~ Comunicação apresentada na 6' 
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se encontram dispersos nas mais variadas ocupações, o que vem di
ficultar, sobremaneira, o contacto pessoal. Isto sem mencionarmos os 
vazios populacionais e os deficientes meios de comunicação e de 
transporte. 

Outro fator de modo decisivo veio dificultar a coleta de dado!;, 
é a desconfiança demonstrada pela maioria dos entrevistados, que 
vêem no entrevistador um possível agente do fisco estadual ou fe
deral, para efeito de impôsto de renda ou reforma agrária. Os con
tactos tomam-se, em razão disto demorados, pois, além de reclama
rem habilidade e tato no contômo da desconfiança e temor dos pro
prietários, ainda demanda tempo para vencer a natural inibição do 
trabalhador. 

Sudoeste Goiano 

ESCALA: 1: 2.500.000 
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Usamos três modelos de formulários. Um dirigido ao proprie
tário, outro ao trabalhador e um terceiro aplicado aos dados gerais 
de cada município. 

Àquêles que se negaram ao registro escrito de suas informações, 
foram feitas entrevistas orais, apenas. 

A amostragem foi aleatória e estratificada. A área e a produti
vidade das propriedades estão aqui representadas ao máximo de suas 
variações. 

O número de propriedades existçntes nos municípios pesquisa
dos, eleva-se ao total de 1.322, aproximadamente e, sua representa
ção é de 1/20. Grande parte dos entrevi "tados possui várias p-o
priedades sendo aqui representadas como uma unidade apenas. As
sim sendo, a representatividade da amostra fica muito aumentada, tal
vez mesmo duplicada. Já a representatividade dos trabalhadores é 
de 130 famílias relativas aos três municípios. Todavia consideramos 
satisfatório o resultado, devido a homogeneidade do fator s6cio-eco
nômico e humano. Outras fontes utilizadas para a consecucão de da
dos foram as Coletorias Estaduais, Cartórios, Agência Estatística, 
Fundação I. B . G. E ., Agrônomos, Veterinários, pessoas ligadas à 
Carteira Agrícola do Banco do Brasil e Sindicato Rural. 

O Centrooeste brasileiro, mais precisamente o Sudoeste goiano, 
embora possuindo características bastante acentuadas de subdesenvol
vimento, é área de alto valor econômico pela sua produção agro
pastoril e suas riquezas de subsolo. À grande maioria de sua p0-
pulação é vítima da pobreza, da má alimentação, vivendo em péssi
mas condições habitacionais e sanitárias. Também o índice de anal
fabetismo deixa, nessa região, marcas de imenso atraso cultural. 

Só aquêle que vive intensamente os problemas da região, como 
nós vivemos, pode compreender gritantes descontinuidades na vida 
de sua população, e dificilmente aceitar a limitação de seu universo 
de aspirações, onde o conformismo, a insciência e o cepticismo, a 
longo prazo, vêm promovendo a esterilização de uma consciência re
gional e nacional. 

Esperamos que o resultado desta modesta amostragem seja mais 
um passo à dinamização da pesquisa em Goiás, ondz o campo é vas
to e quase todo inédito. 

• • 
• 

11. - DADOS HISTÓRICOS. 

No século XIX, na década de trinta, quando revoluções libe
rais intranquilizavam as províncias de Minas e São 
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rios mineiros estenderam seus domínios territoriais, apossando-se, em 
Goiás, de glebas que, pela largueza dos seus campos, possibilitavam 
a atividade agropastoril. 

A decadência das Minas havia ocasionado a mudança de ati
vidade, e a pecuária foi o elemento que mereceu, pelas condições fá
.'eis de enriquecimento - devido ao consumo do mercado interno e 
externo - tôda atenção daqueles que procuravam outros meios de 
enriquecimento oferecido pela terra. 

A ocupação humana do Sudoeste goiano nasce, pois, da última 
fase da expansão pecuarista que, do leste pelo São Francisco atingiu 
Minas. e, de seu interior pelo Paranaíba, chegou até Rio Verde e Rio 
Claro, em Goiás, em busca de pastagens. 

Em 1836, posseiros de glebas formaram as primeiras fazendas 
às margens do Rio Garo, sendo seus primeiros habitantes os Vilela 
de Minas, e os Carvalho de São Paulo. 

A 13 de maio de 1848, Francisco Vilela doava uma área à cria· 
ção de uma cidade, que transformou-se na atual J ataí. 

Em 1864, por resolução do Presidente da Província foi criado 
o distrito de Paraíso de Jataí, no município de Rio Verde. 

Nova resolução Provincial, de 29 de julho de 1882, cria o mu
nicípio de Paraíso, passando à cidade de Jataí por lei Estadual de 31 
de maio de 1895. 

Durante a guerra do Paraguai, um pôsto de observação foi cons
truído a 16 quilômetros da cidade, para não permitir a passagem de 
paraguaios vindos de Mato Grosso. 

Rebeldes do movimento Tenentista pas~aram pela região em 
1927, aprisionando alguns cidadãos. 1;:sse grupo, com mais de 60 
homens, chefiados por Siqueira Campos, atingiu a Bolívia. Mais tar
de" retoma o líder a J ataí, em bu~ca do impôsto de guerra que a po
pulação oferecera para que a cidade não fôsse invadida. 

J ataí participou ainda da Revolução de 1930, apoiando o go
.,-êrno revolucionário. 

Se J ataí nasceu em decorrência do Setor primário de produção, 
Itarumã e Itajá nasceram de um dos fatôres do Setor terciário. 

Itarumã originou-se de uma doação feita a São Sebastião por 
uma rica fazendeira. O início de seu povoamento objetivava estabe
lecer unidades comerciais que viessem abastecer a região distante, e 
quase incomunicável com os centros comerciais. 

Por volta de 1874, surgem as primeiras casas, iniciando-se o po
voado de São Sebastião da Pimenta. 

Em 1901, foi criado o distrito e, pela lei estadual de 21 de ju
!ho 
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No distrito de Itarumã, município de Jataí, foi erigida São João, 
em conseqüência do loteamento de uma área, propriedade de um 
fazendeiro, natural de Minas Gerais. Resolveu aquêle Senhor in
crementar a população naquela zona, certo de que uma vila facili
taria o abastecimento da região que possuia difícil acesso às cidades 
vizinhas. 

Vale salientar que era comum o trânsito de pessoas por aquela 
localidade em busca das águas termais da Lagoa Santa, do Aporé. 

Pela lei municipal de 7 de março de 1953, foi elevada a distrito 
e, pela lei estadual de 14 de novembro de 1858, elevada a municí
pio, com o nome de Itajá, em homenagem a Jataí, pela inversão si
lábica de seu nome. 

* * 
* 

IH. - A POPULAÇÃO. 

O Sudoeste tem sua paisagem humana matizada por represen
tantes de quase todos os Estados brasileiros, no entanto, mineiros e 
nordestinos são os de maior incidência. E' preciso ressaltar, contudo, 
que, nos dez últimos anos, a migração de nordestinos, vem se inten
sificando. 

Em Jataí, estrangeiros, principalmente sírio-libaneses, norte
americanos, espanhóis, dedicam-se ao comércio, à religião e ao en
sino respectivamente. 

O censo em 1920 registrou 10.010 habitantes, sendo 50 o nú
mero de estrangeiros. O geraJ d~ 1970, acusou 41.374 habitantes. 

Durante a segunda metade do século XIX, era grande o nú
mero de negros, em relação a brancos, desempenhando atividades 
agropastoris, registrando, desta forma, a presença da instituição es
crava na região. 

Os escravos eram obtidos em São Paulo e Minas Gerais, de on
de também provinham seus senhores. 

Eram utilizados na produção agrícola e pecuária, prestando ser
viços ainda nas construções e lidas domésticas. A miscigenação com 
o branco ocorreu em larga escala, como demonstra o grande número 
de mulatas hoje existenes na região em apreço. 

A escravidão no Sudoeste de Goiás, foi mais amena que a do 
Nordeste, Minas e São Paulo, devido às atividades desempenhadas 
pelos escravos concorrerem para uma condição mais humana de sua 
exi~tência. Todâvia, há registros de situações idênticas às dos negros 
das minas e engenhos, quando castigados. O 
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com a primeira letra do nome do seu senhor. Outras formas de cas
tigo eram as chicotadas em praça pública, o tronco e o chicote toca
dos a moinho de água. Dêstes, ainda restam vestígios nas antigas 
fazendas, mas os próprios donos procuram destruí-los, para se es
quecerem de que seus antepassados com pactuaram com a vergonho
sa instituição. Segundo depoimento de filhos de escravos e a pró
pria tradição, o número de escravos· foi superior a 200. 

O processo de libertação quase nada trouxe de modificações à 
vida do negro. Na sua quase totalidade, transformaram-se em agre
gados e trabalhadores de seus antigos proprietários que lhes of~re
ceram agregação, embora alguns senhores tenham se manifestado 
contrá a abolição. 

No campo, hoje, vivem os negros na lida da agricultura e da 
pecuária. Na cidade, sua posição social é a dos marginalizados, vi
vendo . de subemprêgo, prestando serviços pouco remunerados, de 
pedreiros, carroceiros, lixeiros, vendeiros, quando não se transformam 
em indigentes que habitam as vilas da periferia urbana. 

Dos 222 municípios goianos, J ataí é um dos poucos que apre
senta população urbana superior à rural. Isto decorre, entre outras 
razões, da grande evasão rural que o município sofre atualmente. 

ltajá e Itarumã têm sua população rural bastante superior à ur
bana. Devemos considerar que as sedes dêstes municípios não ofe
recem nenhum atrativo compensador que possa atráir o rurículo. 
Outrossim o mercado de trabalho é limitadíssimo pela inexistência de 
obras de infra-estrutura urbana, indústrias inexpressivas e um c0-

mércio pouco satisfatório. 

Do exposto, concluimos que a população dêstes municípios se 
opõem quanto à sua distribuição geográfica. O número de habitan
tes na zona rural de Jataí representa 46 por cento de sua população, 
entretanto em ltajá, 65 por cento e, em ltarumã, 70 por cento. 

O quadro estatístico poderá oferecer visão mais precisa. 

A população jovem é bastante elevada, refletindo, no complexo 
social, com sua participação mais consumidora do que produtora. 
O que o professor Horieste Gomes afirma em sua Geografia Sócio
Econômica de Goiás, sôbre a população do Estado, representa obje
tivamente o que ocorre com a população dos municípios aqui estu
dados. 

• • 
• 
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"Temos uma população j6vem elevada, que é mais consumi
dora do que produtora; uma alta taxa de mulheres econômica
mente improdutivas; uma grande cota humana semi-empregada e 
desempregada, uma rentabilidade mínima agravada pelo cresci
mento demográfico bastante intenso; e um efetivo masculino de
ficitário em quantidade e qualidade de serviços". 
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IV. - SÓCIO-ECONOMIA DOS MUNICIPIOS. 

Situadas no Sudoeste do Estado, embora pertencendo a regiões 
fisiográficas diferentes, Jataí é o suporte econômico da micro-região 
"13"; Itajá e Itarumã, na micro-região "16", têm Itumbiara, no ex
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t6ria da realidade do Sudoeste, pela homogeneidade dos fatôres geo
gráficos, humanos e econômicos. 

Têm, na criação do gado vacum e suíno, a base de sua econo
mia. O rebanho bovino, atualmente, conta 274.000 cabeças, com 
predominância do gado Nelore, Gir e Indubrasil. 

J ataí conta com elevada produção rizícula, havendo ainda in
tenso aproveitamento das madeiras de lei, principalmente peroba rosa. 

O setor primário da produção apresenta-se com certo significa
do econômico para o Estado, não ocorrendo o mesmo com os setores 
secundário e terciário. 

Os dados estatísticos mostram uma lenta decadência no setor 
primário embora tenha ocorrido uma queda brusca da rizicultura em 
1971. 

AG RICULTURA- J ATAI 
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O setor comercial, pouco "movimentado", em virtude do baixo 
poder aquisitivo da população, registra maior número de vendas nos 
estabelecimentos de produtos ligados à agropecuária. :e:stes produ
tos, procedentes de Minas Gerais e São Paulo, principalmente, che
gam 
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dutora, o que acarreta problemas tanto para a popuJação urbana co
mo para a rural. 

No Setor industrial, predominam atividades ligadas ao benefi
ciamento de arroz, aproveitamento da madeira de lei e cerâmica. 

SETORES DA PRODUÇÃO -: 1970 
... " .... Alivid.ldE's PrimcÍrld!> 

Sl'c.un (idrias 
" .... "" o o Tl'rcr4ri4s 

lO NdO ~'Produ1iY4S 

lt4rumã 

~. "'-' .. Slocio';'" 

o setor de comunicação é beneficiado por transportes rodoviá
rios que ligam, diàriamente, as sedes dos municípios com tôdas as 
cidades do Sudoeste: Goiânia, Minas e Mato Grosso, pelas rodovias 
federais BR-60 e BR-362, além de estradas estaduais e municipais. 

Jataí é ainda beneficiada pela escala da Vasp, no seu trajeto 
São Paulo-Cuiabá. Dispõe de rêde telefônica, Departamento de Cor
reios e Telégrafos, e receptora de televisão. Outrossim conta com 
a Rádio Difusora da Diocese de J ataí, com dezessete horas diárias 
de transmissão. 

Sua economia vale-se também de cinco estabelecimentos bancá
rios e de energia elétrica de Cachoeira Dourada. 

O Sindicato Rural oferece assistência técnica aos proprietários 
e médico-odontológico aos trabalhadores rurais. Todavia, a sindica
lização é inexpressiva, pois num município de 1.452 propriedades, 
apenas 130 são sindicalizadas e destas, a maioria são agricultores. 

Outro órgão, digno de registro por sua atuação social, é o insti
tuto Espírito Santo, mantido pela Diocese do Divino Espírito Santo 
de Jataí, uma instituição polivalente, no sentido de promover assis
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fonte: Agencies E~tat. RfgIOnel-.Ja1ai 

Itajá, situada a 9 quilômetros da divisa de Goiás com Mato 
Grosso, pelo rio Aporé, assiste, em silêncio, à evasão do seu capital 
para Mato Grosso, uma vez que a renda do município é depositada 
nos Bancos de Cassilândia e Paranmõa, inclusive a arrecadação da 
coletoria Estadual. Isto decorre da inexistência de agência bancária 
neste município. 

Contam ainda os itajaenses com um hospital construído por uma 
associação de particulares locais, com 12 leitos, 20 cômodos, todos 
mobiliados e aparelhados, luz própria, faltando apenas médico para 
seu funcionamento. Construído há seis anos, serve hoje o hosiptal 
de 
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RECEITA DAS COLETORIAS ESTADUAIS 

CIDADES 
JATAt 
ITAJÁ 
ITARUMÃ 

1969-Cr$ 
1.889.776,66 

641.605,96 
282.143,66 

1970-Cr$ 
3.172.345,20 
1. 290 .923.00 

728.666,29 

1971-Cr$ (até 
julho) 

999.614,69 

Fonte: Secretaria da Fazenda, Inspetoria Geral de Finanças. 

* * 
* 

V. - NIVEL DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL. 

Alimentação, saúde, habitação, bens primários à existência hu
mana, são calamidades, cuja situação precária, leva o homem a uma 
condição sub-humana. 

Quanto à alimentação, o baixo nível cultural do homem do cam
po deixa-o alheio ao valor nutritivo dos alimentos que pode ou con
segue produzir. E' vedada à grande parte dos trabalhadores, a cul
tura hortigrangeira e, quando lhe é permitida, o sistema "à meia" 
faz desaparecer a incentivo, por se tomar aquela gente vítima de gran
de exploração. Muitos por êste motivo, também por ignorância ou 
descrença, alimentam-se exclusivamente com arroz e feijão. 

À grande maioria do homem do campo mesmo, vivendo na pro
priedade pecuarista, é negado o próprio leite, para não prejudicar a 
engorda dos bezerros, promovendo assim a nutrição das crias e a 
subnutrição do homem. 

O consumo de carne é raro em sua alimentação diária; se existe, 
é de suíno, caça e, dificilmente, a bovina. 

Um gênero pelo qual os moradores distantes das cidades e p0-
voados lutam com grande dificuldade para obter, é a gordura para 
cozer os alimentos. Além de significar alto custo, relativo à renda 
parca do trabalhador, aquêle que a produz, geralmente não pode ce
dê-la, pois vive também da produção de subsistência. O sistema de 
troca de espécies é comum, em decorrência do salário de muitos ser 
pago anualmente, diminuindo assim a circulação em dinheiro. A 
produção, numa média de 50 a 30 
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Há um comportamento agressivo por parte daqueles que con
tam com condições de melhorar sua fonte de nutrição. Não formam 
pomares, e nem cultivam o terreno que circunda sua morada, em re
presália a atitude de patrões que vêem nêles um perigo diante dos 
direitos que adquirem como posseiros, pois quanto maior fôr o me
lhoramento realizado, contribuindo para um relativo confôrto do 
agregado, maior será a possibilidade de demorar-se no local. Por ou.: 
tro lado, desenvolvendo a morada, deixará, para o patrão, benefícios 
de que pouco desfrutou, pois sabe que não lhe será permitido per
manecer por muito tempo numa mesma propriedade, para impedir
lhe direitos que lhe assegura a Legislação Agrária. Para provar o 
que acabamos de expor, dos entrevistados durante o nosso trabalho, 
apenas 5 por cento habitam há mais de dez anos no mesmo local, em
bora outros fatôres concorram também para o nomadismo. 

Embora grandes dificuldades existam quanto à alimentação e 
ignorância quanto ao valor nutritivo de certos alimentos, é justo afir
mar que a fome inexiste no meio rural. E' comum alimentar-se a 
gente do campo três vêzes ao dia, com arroz e feijão apenas. 

Solicitados a dizer o que consideravam mais importante na vi
da, 91 por cento afirmaram ser o que êles chamam de "o sustento", 
manifestando o desêjo de melhorar a alimentação da família, respon
sável pela fôrça no trabalho. 

Saúde é outro valor do bem-estar-social, que se encontra desas
sistido no meio rural. Aquêles que têm condições de ir à cidade, à 
procura de médico e farmácia, vêem as suas economias, adquiridas 
com sacrifício, em um ano de trabalho pesado, esvair-se em poucas 
horas. Isto quando não adquirem novos débitos. 

Grande soma da população rural vive da medicina caseira, con
sumindo os "chás" de raízes e plantas medicinais, algumas caseiras, 
ou lançando mão do curandeirismo e benzeções. As mulheres, em 
péssimas condições higiênicas, dão à luz sob cuidados de parteiras, 
com alguma experiência, mas completamente ignorantes. E, por is
so mesmo, não são raros os casos registrados de mortalidade infan
til, motivadas pela~ mãos "curiosas" dessas incipientes senhoras. A 
natureza é o médico desta pobre gente, com quem o tempo contribui, 
a longo ou a curto prazo, na cura de suas doenças. 

Os males que incidem comumente nesta área, têm sido a vermi
nose, o amarelão, desmaio cuja origem ignoram, maleita, reumatis
mo, tonteiras, febres e as doenças endêmicas comuns, como o saram
po e a coqueluche. 

Para o homem do campo, sua maior satisfação está na saúde da 
família e se confessa profundamente amargurado com a falta de as
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breza e miséria, vê-se obrigado a trabalhar des....,utrido e, muitas vê
zes, doente. 

A ajuda de patrões, em caso de doença, constitui exceção, mas, 
mesmo assim, dignos de louvor, foram registrados casos. 

A Diocese de Jataí desenvolve um eficaz trabalho de assistên
cia social à comunidade, que tem contribuído como lenitivo aos pro
blemas de saúde. 

As condições habitacionais do homem do campo, na região em 
estudo, não sofreu mudança alguma desde a ocupação humana da 
carta geográfica do Sudoeste. Ainda se pode constatar que 98 por 
cento da população rural vive na casa do proprietário. De chão ba
tido, aterrado de cupim, parede de pau-a-pique barreada, coberta 
de fôlhas de buriti ou sapé. As fôlhas de cobertura são, às vêzes, cos
turadas com embira, de modo particular, com enormes agulhas de 
pau, que têm o comprimento correspondente a altura das casas. 

Serve-se a gente do campo, da água do~ córregos ou regos aber
tos em valas no chão. Na época do frio, que penetra inclemente por 
entre as frestas da parede" o trabalhador não conta com outros meios 
para vencê-lo a não ser pelo trabalho pesado, ou "o rabo das forna
lhas", próximo ao fogo, até que a natureza lhe ofereça o calor na
tural do sol. 

A monotonia é parceira inseparável do homem que habita o 
campo. Nos dias santos, êle descansa em casa, ou trabalha em ser
viços do terreiro e, às vêzes, na própria roça, quando em época de 
colheita e de plantio. 

A recreação é feita ouvindo rádio, à pilha, quando o possuem, 
preferindo os programas sertanejos e o futebol. 

Reclamam pelas festas de eleição política que estão desapare
cendo; eram elas responsáveis pelo seu contacto com a sociedade 
urbana, quando se viam beneficiados pelos candidatos que os alimen
tavam, ou lhes presenteavam com roupas e calçados, oferecendo-lhes 
ainda local de diversões à noite, em favor de seu voto. 

Também sentem pesar pelo quase total desaparecimento dos 
"mutirões" e "traições", que proporcionavam, no meio rural, o con
tacto entre trabalhadores de várias propriedades. :e.stes trabalhado
res vinham auxiliar, num mesmo dia, geralmente dia santo e domin
gos, o fazendeiro que necessitasse, com urgência, de uma derrubada, 
ou de roçar um pasto. Esta prestação de serviço era gratúita, porém 
o fazendeiro, além de oferecer alimentação farta e especial, fazia rea
lizar, à noite, um "pagode", 
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Atualmente, a exposição agropecuária t:aJ.sformou-se num ele·· 
mento recreativo para o homem do campo, que vê, com grande satis
fação, exibir-se ao público o que há de melhor em seu trabalho. 

* * 
* 

IV. - EDUCAÇÃO. 

Uma minoria consciente da comunidade jataiense, profunda
mente preocupada com o crescente número de evasão escolar, resol
veu fazer um levantamento sócio-econômico-educacional, chegando 
a importantes conclusões em 1970. 

o currículo acadêmico atual não proporciona colocação no 
mercado de trabalho; 
cêrca de 95 por cento dos estudantes, concluído o ginásio, 
permanecem empregados no comércio e na indústria; 
outros vão-se integrar na vida rural sem nenhum preparo, 
mesmo rudimentar, para qualquer função. 

Este levantamento foi feito apenas em relação aos rapazes, pois 
as moças têm possibilidades de concluir o curso Normal e adquirir 
colocação como professôras primárias e secundárias. 

O Ensino Médio, em J ataí, conta com três estabelecimentos. A 
população em idade escolar eleva-se a 15.000. 

O Estado mantém 20 grupos e a Prefeitura 60, por todo o mu
nicípio, além de 6 particulares. 

Os colégios possuem requisitos que possibilitarão curs'JS poliva
lentes, preparando o estudante para o mercado de trabalho regional. 
Vma comissão visitou, em Brasília, o Ministro da Educação para al
cançar tal objetivo. Há uma área doada por um proprietário, que 
entendendo o problema do ruralista e a demanda do mercado de tra
balho, esperava fôsse ali construída uma escola técnica agropastoril. 
Esta escola, a ser ed;ficada. em área localizada em uma excelente po
sição, está sendo pleiteada relo doador, visto o silêncio das autoridades. 

A própria posição geográfica de Jataí, justifica mudança em 
seu ensino. Possui ligação direta por rodovias com tôdas as cidades 
do sudoeste e outras várias de Mato Grosso. Aliás, nas décadas de 
1940 e 1950, foi centro cultural de tôda a região. 

Itarumã e ltajá possuem condições críticas no que se refere ao 
ensino. A segunda tem uma rêde escolar um pouco mais satisfatória 
que a primeira, pois conta com um giná:io 
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89 alunos, 22 escolas primárias, com total de 911 alunos. Todavia, 
a população em idade escolar eleva-se a 3.000. 

Em Itarumã, há apenas 2 grupos Estaduais, com reduzido cor
po de professôres e alunos. Os professôres ali são todos leigos, com 
nível primário incompleto. 

As condições físicas das escolas primárias nestes municípios são 
calamito~as. A maioria é de chão, pau-a-pique e cobertura de capim, 
com mesas de madeira tosca. Porém o interêsse da população é imen
so em manter os filhos na escola. 

Para o homem do campo, a educação apresenta-se como reden
~ão para todos seus males. Não há sacrifícios a medir, quando se 
trata de ver seus filhos estudando. Dos entrevistados, 98 por cento 
afirmaram que o estudo dos filhos é o que consideram mais importante 
na vida, e entre seus deveres, o primeiro é proporcionar estudo à 
família. 

Estas afirmações crescem de valor, quando salientamos que pro
cedem de uma soma composta de 98 por cento de analfabetos. 

O rurícula acredita que seu atraso educacional é responsável, 
em grande parte, pela miséria, exploração e humilhação a que vive 
sujeito. Solicitam escolar e programas radiofônicos que os esclare
çam nas lidas rurais. 

Os proprietários que comungam esta afirmação, acreditam que 
~eria ainda um meio de integrar o homem do campo, e de melhorar 
a qualidade de sua mão-de-obra. 

Segundo o professor Horieste Gomes, em Goiás, 

"há um índice bastante elevado de jovens com necessidades 
sociais básicas prementes, que desejam desenvolver-se e atingir a 
maturidade necessária para atuar como fôrça econômicamente 
ativa" . 

"A grande maioria mal se sustenta, embora lute para galgar 
em equilíbrio econômico que lhe possibilitará crescer cultura
mente". 
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COLÉGIO ESTADUAL "NES TÓRI() RIIEIRO' 

ALUNOS MATRICUlADOS NA PRIMEIRA siRiE t QUE nZ!;RAM 4· 44 SéRie 

~ Mdtritullldo~ nll 1Il SIri. 

[iJ fíttr.m • '" S.ri. 

VII. - MODO DE PRODUÇÃO E PROBLEMAS AGRARIOS. 

Não é nossa intenção abordar, em detalhes, os fatôres estrutu
rais dos problemas agrários dos municíplOs aqui estudados. Linutar
nos-emos a nos referir a alguns fatôres conjunturais, que de um modo 
ou de outro, vão provocar os problemas básicos do trabalhador. 

Hoje, quem visita as unidades produtoras do meio rural no su
doeste, encontra pouca variação das descrições do nordeste brasilei
ro, no seu modo de produção, do período colonial. Inexiste apenas 
a instituição escrava, mas em considerável número de propriedades, 
tanto a agricultura de subsistência como a de excedentes, contam com 
os mesmos instrumentos tradicionais e pouco produtivos de outrora. 

A derrubada, a "coivara" 
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ção. As modificações introduzidas na pecuária, foram as cêrcas de 
arame farpado, que vieram substituir as valas rasgadas no chão, pelos 
escravos, que serviam nas divisões limítrofes das fazendas e na se
paração dos rebanhos. 

Perduram ainda as velhas restrições, os métodos antiqüados, sob 
pretexto de que são mais seguros e mais econômicos, mais acertados, 
pois seus progrenitores assim já procediam e nunca se pôde provar 
que estavam errados. 

A técnica rudimentar e predatória dos solos fêz, de ãreas pro
dutoras, terrenos estéreis, necessitando hoje de grande quantidade de 
fertilizantes e adubos para sua utilização. 

O proprietário rural vive, atualmente, dias tensos diante dos pro
blemas de economia rural. A demanda do capital, a crise da mão-de
obra, difícil acesso à implantação da técnica e o baixo nível de ren
tabilidade são aquêles que mais diretamente lhe afetam. 

O capital caro leva o pequeno produtor a analisar seus proble
mas ceticamente, antevendo seu desaparecimento. Para êle o Banco 
é o seu liquidante. Os motivos que o levam a tais conclusões, obje
tivam-se na política dos financiamentos que dêle faz um eterno com
promissado com o Banco, na atual conjuntura da produção agropas
toril. E' êle quem afirma: 

"somos vítima da falta de assistência técnico-financeira dos 
órgãos copetentes que não garantem preço mínimo para nossos 
produtos, como se já não bastasse enfrentarmos a natureza como 
adversária, vivendo na dependência do equilíbrio da chuva c do 
sol" . 

Ainda há o custo de mecanização, sem falar nos fertilizantes de 
elevado preço, que o cansaço da terra e sua acidez exigem. 

A política financeira do Brasil é responsável pela transformação 
das propriedades agrícola se pastoris, quebrando o ritmo normal de 
sua evolução, como unidade produtora. A agricultura antecede a pe
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Todavia isto só ocorre, quando é bem sucedido na produção, 
podendo comprar com o lucro, o gado. 

Do contrário, vê-se devido a novos débitos, obrigado a nôvo fi
nanciamento, quando não se vê na contingência de vender sua pro
priedade àquêles que vivem à espera dêste modo de falência. Ade
mais, há financiamentos que vencem em determinadas épocas, quan
do os produtos não atingiram bom preço ainda, levando o fazendelrp 
ao desespêro, uma vez que o lucro não cobrirá as despesas. 

Há uma afirmação invariável a cercar o proprietário: 

"O capital nunca estêve tão caro". 

Os impostos, os financiamentos que estão submetidos, são ver
dadeiros sorvedoures de suas riquezas, e os principais responsáveis pe
Jo desinterêsse à agricultura, levando-o a interessar-se pela pecuária. 

DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DAS DESPESAS E RECEITAS 

PRODUÇÃO DE ARROZ CRIAÇÃO DE GADO 

Atividade-Produto Julho de 1970 Animal Julho de 1971 
Preço ou Gasto Crs Preço Cr$ 

01. Preparo de 1 alqueire 1. Bezerro de 
de chão at6 o plantio. 1. 000 a 1. 800 1 ano 300 a 350 

02. Sacos de 60 kg. por 2. Bezerro criado 
alqueire. 100 a 250 com 2 anos 480 a 500 

03. Saco de 60 kg. inclu- 3. Novilho inver-
indo os gastos. 16 a 18 nado 600 a 700 

04. Preço por saco, pago 
pelo comprador - 20 

A agricultura, se bem sucedida, produz riqueza a curto prazo, 
enquanto que a pecuária produz a longo prazo. Contudo é menos 
seguro e mais oneroso o enriquecimento gerado pela agricultura do 
que o gerado pela pecuária. Esta oportunidade de enriquecimento em 
menor espaço de tempo é que ainda faz, de rurículas, insistentes agri
cultores. 

Segundo informação de representante da Carteira Agrícola do 
Banco do Brasil de J ataí, houve um decréscimo na procura de finan
ciamento, em virtude da alta produção do arroz em 1970, pois, quan
do a produção se eleva, baixa a procura de Capital em banco c, quan
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Em 1969, foram financiados 5.000 alqueires de terra. 
Em 1970, foram financiados 4.500 alqueires de terra. 
Em 1970, o município produziu 450.000 sacos de arroz. 
Em 1971, o município produziu 270.000 sacos de arroz. 
~stes dados comprovam o que afirmamos acima. 

Ocorre, atualmente, uma dinâmica propagante à diversificação da 
agricultura, contra a monocultura do arroz. Esta propaganda é ence
tada pelo Sindicato Rural, Banco do Brasil e Prefeitura que vêem, na 
pluricultura, grande benefício à economia regional, principalmente no 
aumento de seu capital circulante, decrescido nos últimos anos. 

As razões da descapitalização da região tem origem: 
na monocultura que não cria novos mercados e capitais; 
na destruição do planteI em tenra idade; 
no investimento de capital na bôlsa de valores, retirando, da 
região, capital de fazendeiros, e da classe média. 

O pecuarista tem, no meio físico e geográfico, um aliado de sua 
atividade, porquanto a hidrografia favorece as pastagens, promovendo 
a pecuária extensiva, além do latifundismo que também a promove. 

Já o agricultor tem, na acidez do solo, um de seus grandes pro
blemas. Só se utiliza dos fertilizantes uma pequena porcentagem; pois 
a maioria percebe que a sua utilização encarece o produto da lavoura, 
havendo portanto uma conseqüente diminuição de margem de lucro. 
Soma-se a isto, ainda, o receio de investimento de capital numa agri
cultura sem garantia. 

Os agricultores são, em grande parte, arrendatários, ao passo que 
os proprietários procuram realizar-se na pecuária, onde o lucro ti 
maior e menor a exigência quantitativa de mão-de-obra. Ademais con
tam com uma produção garantida, já que, de agôsto a dezembro, co
meçam a realizar-se as compras das crias que ainda vão nascer em 
maio do próximo ano. 

A pecuária bovina estabelece três níveis de produtores: o cria
dor, aquêle que possui as matrizes; o recriador, aquêle que compra os 
bezerros e os vende ao invernista, que dá a última assistência ao re
banho, até exportá-lo ao corte. 

A mão-de-obra é outro problema que afeta tanto ao pequeno c0-

mo ao grande produtor agrícola. A a,:!:ricultura, não mecanizada, con
some e mantém extensa mão-de-obra que se toma, cada vez mais 
cara, por ser desqualificada, sem a menor possibilidade de elevar o 
nível da produção. Os serviços prestados fundamentaln-se nos pa
drões tradicionais, sem a menor racionalização, pois o nível cultural 
dos trabalhadores, analfabetos na sua quase totalidade, dificulta, tam
bém, a aphcabllidade 
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Preocupado em aumentar o lucro. reduzindo a mão-de-obra -
o que implica, por sua vez, na queda da produção e conseqüentemen
te do lucro e do mercado de trabalho - o fazendeiro prefere ser víti
ma da mentalidade conservadora, que lhe dá mais segurança, a parti
lhar dos benefícios da tecnologia que lhe trazem instabilidade econô
mica, pela aquisição de máquinas. 

Há uma denúncia em tômo da grande disparidade entre o lucro 
obtido pelo produtor, na venda de seus produtos, e os gastos pela com
pra daquilo que necessita para produzir. Mesmo para aquêles menos 
conscientes, hoje, quem se beneficia da produção, é o indU"itrial. 

O baixo nível educacional do rurícula e a ausência de um espí
rito comunitário fazem agravar os problemas já enumerados, preferem 
o descanso, a tranquilidade, a comparecer a reuniões cujo objetivo é 
a reflexão das dificuldades da classe. Delegam, a uma minoria, o po
der de solucionar. 

O baixo nível educacional tem se responsabilizado também pelo 
amortecimento da divulgação tanto agrotécnica, como zootécnica. E' 
recente o crédito depositado nos agrônomos e veterinários. gste crité
rio, por sua vez, só veio através do exemplo dado por uma minoria 
insignificante que possui técnicos dentro da própria família, ou os con
trata. 

Sabemos que êstes problemas, que afetam a classe ruralista de 
Jataí, são os mesmos em todo o Estado, quiçá, no Brasil. Em Itajá e 
Itarumã, entretanto, são menos acentuados, pelo simples fato da ati
"idade econômica dêste município ser eminentemente pecuarista. 

* * 
* 

VIII. - TRABALHADOR AGRARIO. 

A miserabilidade do trabalhador rural ficou demonstrada, quando 
abordamos seu nível de vida. Aqui falaremos apenas das diversas ati
vidades que desempenha e a diversificação de salário na área de pro
dução. 

O trabalhador agrícola é um servo da agricultura. Curvado à ter
ra de sol-a-sol, vítima de exploração ordinária, não vê boas perspec
tivas para seu futuro. Para êle, é o destino o elemento responsável por 
sua sorte, obstruindo qualquer mudança que lhe venha beneficiar. 

Dos entrevistados, 80 
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la uma atividade lucrativa. Os outros 20 por cento sente que é im
possível mudar de função, pois plantar e colher é a única coisa que 
aprendeu a fazer na vida. E' bem hereditário. 

O agregado, o empreiteiro, o meeiro, e o diarista são as diferen
tes modalidades do trabalhador agrícola nesta região .. 

O agregado, como o próprio nome indica, recebe agregação na 
propriedade e terra para cultivar. Pegando, com 50 por cento, o di
reito de cultivá-la. O excedente de seu consumo familiar é vendido 
ao patrão ou àquêle que apareça na porta. Julga-se, por isto sempre 
prejudicado por se submeter ao preço do patrão ou daquele que lhe 
"ai procurar à porta. Acaba sempre por ceder à oferta, em virtude 
da falta de transporte que leve o seu produto a uma praça de melhor 
proposta. 

O agregado ainda trabalha como empreiteiro ou diarista. Embo
ra fôsse um elemento comum no Sudoeste, hoje está desaparecendo 
por várias razões. Aliás, o próprio Estatuto da Terra é omisso à sua 
preoença na agricultura brasileira. O empreiteiro faz contrato verbal 
antes de iniciar a, prestação do serviço; a combinação do preço é pro
duto das propostas entre êle e o empregador. A combinação varia. 
de acôrdo com o serviço e o município. 

Há grande preferência em contratar serviços por empreita, isto 
porque os trabalhadores são escolhidos na cidade, geralmente são nor
tistas sem família, sendo, por conseguinte. menor a despesa do empre
gador e, terminada a empreitada, são devolvidos às pensões de bair
ros e vilas. As épocas em que ocorrem maior contratação por em
preita, é no plantio e na safra. 

Um nôvo tipo de exploração está surgindo pelo empreito. Um 
elemento, que conta com um certo grupo de trabalhadores, combina 
com o proprietário o cerviço. Após a conclusão dêsse, o indivíduo pa
ga, a cada um, uma quantia miserável reservando, para si, lucro maior. 
Isto decorre da falta de emprêgo na cidade e também porque, no cam
po, não se ocupa mão-de-obra permanente. 

O diarista recebe uma diária que varia de Cr$ 2,40 a 5,00 (1970) 
li"re de despesas alimentares. Segundo os proprietários, pagar diária 
é prejuízo, pois o trabalhador produz morosamente, para ganhar o 
maior número de dias possível,. acarretando, com isto, mais gasto na 
sua manutenção alimentar. 

Existem ainda outros préstimos de serviços, no meio rural, como 
o carpinteiro que se ocupa da construção de porteiras e carros de boi. 
As cêrcas de arame exigem mão-de-obra bem qualificada, o número 
e qualidade de postes é que vão determinar seu preço. O carreiro, é 
morador fixo da propriedade, sua função consiste no transporte dos 
produtos da roça para a sede da fazenda. Recebe salário mensal.. O 
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tratorista é, atualmente, o trabalhador melhor remunerado do cam~ 
po, seu salário varia entre Cr$ 200,00 e 400,00, não havendo limite 
oor horas de trabalho. 

As relações sociais na agricultura, entre os trabalhadores, são co
munitárias. Estão sempre um a servir o outro, quanto possível, no sis
t~ma de "ganhar dias". Consiste em servir àquele que solicita uma 
prestação de serviço, na dependência de ser atendido quando solicitar. 
Estão ligados a um sistema do compadrismo, extensivo a alguns 'pa
trões. Os padrinhos presenteiam os afilhados às vêzes até com uma 
cria. Constitui fato de grande prazer receber em casa os compadres 
"11 ser recebido por aquêles. 

Atualmente, todo agricultor que recebe terras para cultivar, no 
espaço de dois anos deve transformá-las em pasto. 1?,ste processo di
namizou-se com a transferência das plantações de café em pastos. A 
política do I. B . C., através do Banco do Brasil, em cobrir os prejuí
zos na destruição dos cafezais, foi grande responsável também pela as
r.ensão da pecuária. 

Ao contrário da agricultura, o trabalhador da pecuária goza de 
maior liberdade, e seu status é relativamente mais elevado, embora 
corra risco de vida, no atendimento ao rebanho, sua atividade! é mais 
compensadora, decorrente de ganhos além do salário. Alguns rece
bem uma certa importância por unidade de cria que nasce, outros per
cebem uma percentagem quando o rebanho é vendido. 1?,stes benefí
cios, que levaram grande número de homens à procura de emprêgo 
na pecuária, estão desaparecendo e vários contratos verbais nestes têr
mos, só realizam com o pagamento mensal em dinheiro. 

A pecuária emprega aquêle que tem prática e coragem; o serviço 
requer agilidade em montaria e inteligência. A agricultura emprega 
qualquer um, necessitando apenas de certa fôrça e resistência física, 
IlOis o serviço independe da racionalidade. Esta seleção ao emprêgo 
da pecuária está ligado ao valor do elemento assistido. Na época da 
cria, o trabalho é grande, a exigir muita perspicácia. Ao menor des
cuido, à menor falha do vaqueiro, perde-se a cria. A êste trabalhador 
é transmitida tôda a responsabilidade sôbre o rebanho o pecuarista li
mita-se a visitar sua propriedade nos fins de semana, residindo na ci
dade e cuidando de outros interêsses. Durante a época da cria, não 
há limite para horas de serviço. 

Há duas atividades operosas, atinentes a pecuária: o vaqueiro e 
o retireiro. 

O 
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o retireiro habita em retiro, daí o seu nome, e presta serviços de 
atendimento ao gado sôlto nos campos de recria e invernadas. Al
guns pecuaristas têm um capataz, responsável pela administração da 
propriedade pecuarista. 

Quando o rebanho é pequeno, o vaqueiro cuida simultâneamente 
do gado sôlto e do curraleiro. 

Inconsciente das estruturas e conjunturas responsáveis pelo seu 
nível de vida, a quase totalidade dos trabalhadores rurais considera a 
falta de instrução o fato responsável por seu estado de miséria e ser
vidão humana. Acredita que na cidade há condições de pleitear um 
melhor nível de vida, pelas notícias que têm das greves, pois, no meio 
rural, aquêle que pleiteia, além do que lhe é oferecido, fica marcado 
pelo patrão. 

Verificamos que os trabalhadores de outros Estados, como os 
nordestinos e paulistas, têm um nível de consciência de seus proble
mas superiores aos dos trabalhadores sudoestinos, pois, enquanto aquê
les citam autoridades e ó-gãos administrativos responsáveis pela me
ihoria da região, êstes colocam seus destinos nas mãos de Deus. 

* 
* * 

IX. - CONCLUSÃO. 

Crédito especioso, ausência de política de preços, processo edu
cacional dicotêmico da realidade da vida rural, aquisição de adubos 
por preços elevados, difícil acesso à mecanização e a atual condição 
do fator humano são os responsáveis pelos problemas crucientes que 
desafiam a Sócio-Economia rural do Sudoeste goiano. Nesta síntese, 
tentamos estruturar os elementos que afetam a comunidade rural .. 
Acreditamos que qualquer reforma a se introduzir nesta área, deva 
iniciar-se pelo homem, uma vez que a base da produção está em quem 
vai operá-la. 

A condição física da maioria dos trabalhadores rurais apresen
tam-se extremamente precária, alterando o nível da produtividade da 
terra, que ordinàriamente é muito baixa. 

Por outro lado, a mecanizaçãd da agricultura, embora em estágio 
inicial e as Leis trabalhistas, têm alterado as relações sociais na área 
de produção, sendo esta as principais responsáveis pela evasão rural. 
O adensamento da população urbana nasce de inúmeras causas. To
davia, vamos tratar, aqui, daquelas que, nas duas últimas década:;, 
C0ncorreram 
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!!ado, outrora parte integrante das propriedades . Sem dúvida, seu 
desaparecimento, como afirmam, decorre da procura de um melhor nf· 
veL de vida para os filhos, buscando escolas. E' constante a sua preo
cupação com a educação dos filhos. Só o estudo poderá redimi-Ios, 
por isso êle representa o grau máximo de suas aspirações. 

Outro fator que lança fora das propriedades o trabalhador rural, 
principalmente o agregado, são as leis : trabalhistas . Estas, desde a dé
cada de trinta, vêm amedrontando os proprietários e, ultimamente, 
também o Estatuto da Terra, pelos direitos adquiridos pelo indivíduo, 
após dez anos de residência em um local. Aí está a questão já levan
tada anteriormente, quando falamos da preferência sôbre trabalhado
re", empreiteiros e diaristas, contratados na cidade. 

As matas diminuíram-se pela derrubada e exploração da madei
la. As que restam, interessa ao fazendeiro mantê-las de pé. A der
rubada era outra atividade que ocupava grande número de trabalha
dores. 

A mecanização da agricultura tem desocupado a mão-de-obra, 
reduzindo o mercado de trabalho. A modernização da técnica pro
dutora acha-se divorciada do contexto social. O interêsse em aumen
tar o lucro pela redução da mão-de-obra, eleva a baixa produtividade 
e, conseqüentemente, o menor lucro bem como a obstrução do mer
cado de trabalho. 

A agrotécnica e a zootécnica encontram terreno estéril onde o 
trabalhador e grande parte dos proprietários não lhes dão o justo 
valor. 

Hoje a meta do minifundista e latifundista é a pecuária. Ade
mais, a transformação de uma roça em pastagem requer reduzido nú
mero de elemento humano, uma vez que a primeira etapa, que é a 
da agricultura, já foi cumprida. 

Ainda temos que levar em conta a atração exercida pela cidade 
sôbre o homem do campo diante da possibilidade de colocar todos os 
fiJhos na e~cola, ainda com o comércio a oferecer-lhe tudo de que ne
cessita. Acalanta-o a ilusão de obter um lote, ser dono da própria ter
ra em que vive e de morar, pela vez primeira, em uma casa própria. 

Desconhece a demanda de mão-de-obra na cidade. Deixar a agri
cultura para êle é uma liberação e, trabalhar na prefeitura, a eleva
ção de seu status. Na cidade terá médico, farmácia, dentista, grande 
variedade de alimento e ainda recreação. 

Existe, todavia, uma porcentagem que não sente nenhuma atra
ção pela urbe; ao contrário, o fato de comprar água e lenha deixa-o 
amedrontado. 

O desencanto, para os que trocam o campo pela cidade, inicia-se 
quando 
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necessidade de comprar outros. O desemprêgo e sua habitação não 
nas mesmas condições de antes só aumentaram a sua angústia. Transfe
rem-se de marginalizados rurais para urbanos. Como se tudo isso não 
bastasse, perdem a concorrência de mão-de-obra para o trabalhador ur
hano, mais prático nos serviços. Alguns chegam a pedreiros, lixeiros, 
como diaristas da prefeitura, outros descem ao nível da mendicância. 
Habitam na periferia urbana e vilas paupérrimas. Aquêles que ten
tam um retômo às fazendas, não conseguem, devido à prole numerosa. 

As mulheres e filhas transformam-se em empregadas domésti
cas; muitas se constituem mães solteiras ou se prostituem. 

Ocorre uma mudança também na estrutura fundiária. Os lati
fúndios estão desagregando em decorrência dos testamentos familiares, 
causa mortis. 
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Nos municípios estão surgindo povoados, vilas, às margens das 
rodovias, onde se aglomeram fanu1ias em busca de morada fixa. :gstes 
povoados agregam grande miséria. Desabitados nos dias úteis da se
mana, nos domingos recebem de volta os chefes de famílias e os fi
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Em J ataí, no município, encontram-se vários dêsses povoados: Pe
rolândia, que surgiu em decorrência da atividade extrativa da peroba 
rosa; Navislândia, iniciada pelos irmãos Naves, fazendeiros do local; 
Estância, a mais 'pobre de tôdas, fundada para agregar todos os va
queiros do município; Aparecida do Rio Doce, povoado recente com 
tendência a deesnvolver-se. 

No município de Itajá, fica o povoado da Lagoa do Rio Aporé, 
ponto turístico, devido a suas águas termais e "milagrosas", para onde 
se dirige, em julho grande número de turistas, de vários Estados bra
sileiros. 

Concluindo o nos~o trabalho, desejamos deixar bem claro: longe 
de nós, o intuito de dramatizar a situação do trabalhador rural no 
sudoeste goiano. O que aqui apresentamos, é a verdade colhida in 
ioco. Sabemos que, para muitos, não constitui novidade o que levan
tamos, por tratar-se de uma situação comum a qualquer área subde
i\envolvida do globo. 

Esta região, porém, que atingiu sua evolução econômica por meio 
de um processo acéfalo ao desenvolvimento social, espera que geó
grafos, economistas, sociólogos e cientistas políticos venham analisar, 
l1um futuro bem próximo, os fatôres estruturais e conjunturais da rea





ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHA
DOR ASSALARIADO NO INíCIO DO SÉCULO 

(1900-1920) (*). 

ANTONIO CARLOS BERNARDO 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Assis (SP). 

I. - INTRODUÇÃO. 

Existem temas relacionados à sociedade brasileira, que vêm so
licitando aos historiadores, sociólogos e economistas uma maior aten
ção. Referimo-nos aqui especificamente a problemática da industria
iização e seus efeitos correlatos. 

O desenvolvimento de pesquisas científicas relacionadas a esta 
temática, têm se intensificado na última década, sobrepondo-se a cer
tas obras de caráter normativo de períodos anteriores. :este fato por 
si só é bastante significativo para esclarecer as possíveis reciprocida
des existentes entre a elaboração científica e a sociedade. Esta pro
cura encontrar na crítica sistemática proposta pela ciência, respos
tas coerentes que explicitem a situação em que se encontra. 

E' no interior dêste quadro que vamos encontrar as reflexões 
propostas por vários especialistas das ciências humanas (1) sôbre a 
temática assinalada. 

Os objetivos que nos animam ao apresentar esta comunicação 
em um encôntro de historiadores, envolvem a situação acima coloca-

(*). - Comunicação apresentada na 6(1 sessão de estudos, Equipe C, no 
dia 9 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

( 1). - Os trabalhos sôbre industrialização e seus efeitos no interior da 
sociedade brasileira surgem com maior intensidade a partir da década de 60 
com autores como Nícia Vilela Luz, Edgard Carone, Francisco Iglésias, Stein 
Stanley, Boris Fausto, Florestan Fernandes, Fernando H. Cardoso, Gabriel 
Cohn, Octávio lanni, José de Souza Martins, Francisco Weffort, Aziz Simão, 
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da. De um lado, procuramos com isso reafirmar a interdependência 
existente no setor das ciências humanas, que nos leva por sua vez, à 
necessidade premente do estabelecimento de equipes interdisciplina
res no campo das ciências sociais. 

A convivência intelectual que estabelecemos no Departamento 
de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, 
com a equipe de historiadores que ali desenvolve seus trabalhos, tem 
servido para sedimentar cada vez mais a assertiva do parágrafo an
terior. O contacto diário que se desenvolve não somente nas ativi
dades de ensino, mas também nas de pesquioa, têm sido extremamen
te útil a ambas as partes. 

Com esta perspectiva é que participamos do VI Simpósio Na
cional dos Professôres Universitários de História - nossas preten
sões não se alinham no sentido de oferecer soluções de ordem teórica 
ou metodológica. O que apresentamos são resultados preliminares 
de uma pesquisa mais ampla, que está centrada na análise da estru
tura sindical durante o Estado Nôvo. 

A perspectiva de abordagem adotada para o problema que en
volve esta comunicação - o movimento operário no início do sé
culo XX (1900-1920) - coloca esta instituição como parte inte
grante da sociedade mais ampla, que por sua vez deve fornecer os 
elementos básicos para a sua explicitação. 

A análise científica da gênese do sindicato, coloca em relêvo a 
contradição básica da própria instituição. Emergindo com a indus
trialização, que envolve a racionalização da produção, o sindicato, 
aparece ao mesmo tempo, como instrumento de representação do 
operariado industrial e como fator necessário à própria mudança das 
relações de trabalho inerentes a racionalização. 

:ggte trabalho consubstancia-se bàsicamente na análise crítica 
das teses apresentadas aos Congressos Operários Brasileiros realiza
dos em 1906, 1913 e 1920 (2). Esta documentação foi obtida graças 
a inestimável colaboração de Edgard Leuenroth, que não apenas co
locou à nossa disposição um dos acervos documentais mais impor
tantes da fase republicana do país, como prontificou-se a oferecer, 
através de entrevista não estruturada, o testemunho vivo e lúcido de 
uma fase, que reclama estudos mais acurados . 

• 
• * 

(2). - A documentação utilizada nêste trabalho foi arrolada, através de 
pesquisas realizadas no arquivo de Edgard Leuenroth e microfilmada no Serviço 
de Documentação da Reitoria da Universidade de São Paulo. 
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lI. - A ORGANIZAÇÃO SINDICAL BRASILEIRA 
SUA GaNESE (1900-1920). 

Já em fins do século passado, emergem as primeiras manifesta
ções de organização do movimento operário no país. Segundo teste
munho de Edgard Leuenroth, podemos afirmar que, no último quar
tel do século XIX, as caixas beneficientes e as associações de socor·· 
ros mútuos constituem o germen do sindicalismo que surgirá no iní
cio do século XX (3). 

Nesta fase que podemos denominar de embrionária, as caixas 
beneficentes, ou de auxílio, são formadas no interbr de cada emprêsa 
ou oficina, sendo na maioria das vêzes de iniciativa do próprio em
presário, que descontava a contribuição compulsoriamente dos salá
rios. Os fundos existentes atendem os empregados em nível pura
mente assistencial, em caso de enfermidade, morte, desemprêgo ou 
invalidez. 

aste tipo de organização têm caráter especificamente .atomizan
te, pois não havia interrelacionamento no plano de categoria profis
sional, nem ao nível das emprêsas. 

E' ainda no período considerado que surgem as associações de 
socôrro mútuo, que já apresentam uma organização mais comple
xa. Elas se formam não ao nível de cada emprêsa ou oficina, mas 
tendo como eixo ordenador a nacionalidade, a categoria profissional 
ou a religião. 

As associações mutualistas que agregavam os imigrantes de mes
ma origem, desenvolvem sua ação em dois sentidos diferentes. Se, 
de um lado, atendiam às necessidades materiais imediatas de seus 
membros, de outro desenvolvem vínculos de solidariedade responsá
veis pela manutenção da coesão do grupo estrangeiro. Nos últimos 
decênios do século criaram-se 

"somente na capital de São Paulo 19 mutuais operárias" 

das quais uma com certeza reunia os membros da colônia alemã (4). 
O aparecimento de sociedades mutuais católicas está intima

mente ligado às que surgiam através dos vínculos de nacionalidade. 
As pesquisas realizadas por Carlo Castaldi (5) proporcionam elemen
tos que permitem comprovar a assertiva acima. Os imigrantes de 

(3). - Em maruscrito oferecido ao autor (1968). 
(4). - Cf. SIMÃO (Azis). Sindicato e Estado. São Paulo. Dominus 

Editôra e Editôra da Universidade de São Paulo, 1966, p. 161. 
(5). - HUTCHINSON (Bertram et ai.). Mobilidade e Trabalho - Um 

Estudo na Cidade de São 
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origem italiana, que vieram para São Paulo e se fixaram no núcleo 
urbano tinham no culto religioso um dos elementos que permitia a 
manutenção dos traços culturais e o sentido da nacionalidade. Neste 
sentido a prática religiosa em tômo de imagens. como a da Nossa Se
nhora da Acheropita, no bairro da Bela Vista e de São Vito Mártir 
110 bairro do Brás, permitiram o desenvolvimento de relações intra
grupais, que se expandiram na constituição de associações mutua
listas de cunho confessional. 

As considerações anteriores permitem afirmar, que as primeiras 
organizações de cunho assistencial, surgem no país, através de um 
processo de recriação dos patrões europeus, tendo por escopo não 
apenas atender às necessidades do trabalhador industrial, mas tam
bém como elemento de sustentação das minorias estrangeiras. 

Evidentemente que esta fase associativa está interrelacionada à 
estrutura sócio-econômica vigente. Neste período, as atividades de 
transformação de matéria-prima têm pouca significação no interior 
da sociedade brasileira, que estava voltada inteiramente para o setor 
agrário-exportador. As primeiras manufaturas que surgem, ainda no 
século X1X, permanecem visceralmente ligadas à atividade agrícola, 
mas a legislação já apontava os primeiros passos da diferenciação da 
estrutura de produção. 

Assim é que o Código Penal Brasileiro de 1890 previa a pena de 

"prisão celular de um a três mêses e multa de 200$000 a 
500$000" 

a todos aquêles que aliciassem operários ou trabalhadores para dei
xarem seus estabelecimentos de trabalho (art. 205), enquanto que o 
art. 206, do mesmo código, punia com prisão de um a três meses a 
todo aquêle que causas~e ou provocasse a cessação ou suspensão do 
trabalho. O vocábulo operário começava a surgir com maior fre
qüência nos textos de lei, indicando uma diferenciação da atividade 
econômica no interior da sociedade inclusiva. 

A regulamentação das relações de trabalho tomava-se pouco a 
pouco mais sofisticada. Ainda no mesmo ano de 1890 os decretos 
n.O 439 que entra em vigor a partir de 31 de maio e o de n.o 843 
de 11 de outubro orientam a legislação social para novas direções. 
Segundo Evaristo de Moraes Filho 

"procurava esta legislação atenuar as tensões que começavam 
a surgir nos núcleos urbanos em virtude da intensa corrente mi
gratória que se estabelece no sentido campo-cidade" (6). 

(6). - MORAES FILHO (Evaristo de), A Regulamentação das Rela
ções de Trabalho no Brasil, in "Revista Brasileira de Ciências Sociais", Belo 
Horizonte, III (2): 3-30, 
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Embora êste fenômeno deva ser considerado na explicitação das 
leis estabelecidas, não podemos minimizar a importância do fator re
presentado pela diferenciação da economia. Neste sentido, o segun
do decreto citado era bastante explícito, pois estabelecia a concessão 
de favores ao Banco dos Operários para o auxI1io na construção da 
casa própria (7). 

Os artigos existentes no Código Penal de 1890, foram revoga
dos no mesmo ano, admitindo-se a greve pacífica, 

"que passaria a ser delito somente quando ocorressem atenta
dos contra pessoas e coisas" (8). 

Em 1894, por influência dos operários que esposavam ideais 
anarquistas e socialistas é realizada uma reunião para planejar as co
memorações, que recordavam a tragédia de Chicago. A reunião foi 
dissolvida, sendo que os seus participantes entre os quais se destaca
vam Artur Campagnoli, Félix Vezani e Augusto Donati foram pre
ros e levados para o Rio de Janeiro (9)_ 

No período por nós estudado, a atuação daqueles que professa
\'am a doutrina da ação direta, assume papel relevante. Realmente 
são os anarquistas em conjunto com um grupo socialista, os primei
ros a mostrarem a necessidade da constituição de entidades sindicai'i 
operárias. 

Os jornais editados ainda ao fim do século passado, por vários 
gmpos de imigrantes, entre os quais se destacava o italiano, permite
nos avaliar o trabalho realizado na difusão das idéias. São desta épo
ca L'Avvenire, publicado em São Paulo em 1893, com textos em ita
liano e português, Il Risveglio (São Paulo, 1893) e Il Distrito, publi
cado em Curitiba por um grupo de anarquistas italianos oriundos da 
antiga Colônia Cecília. 

Embasado principalmente na atuação do imigrante de origem 
italiana, mas contando também com a colaboração do espanhol e do 

(7). - Ainda sôbre o mesmo problema é de salientar-se a influência dos 
ideais positivistas no Brasil - expressas no projeto elaborado por Teixeira Men
des e apresentado à consideração do Govêmo Provisório por Benjamin Constant 
em 1889. Para maiores detalhes vide LINS (Ivan), Hist6ria do Positivismo no 
Brasil. São Paulo. Companhia Editôra Nacional. "Brasiliana". Vol. 322. 
1967, pp. 377-381. 

(8). - MORAES PQ, art. cit. p. 4. 
(9). - Apesar de não existir legislação pertinente, a reunião foi dissol

vida - os três lideres citados eram de nacionalidade italiana, sendo que o pri
meiro destacou-se como escultor e criador de uma colônia anarquista no muni
cípio de Guararema no Estado de São Paulo. (Dados colhidos através do depoi
mento de Edgard Leuenroth ao autor. São Paulo - 1968). ~te fato é tam
bém testemunhado por Everardo Dias em sua obra Hist6ria das Lutas Sociais 
no 
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português, o movimento libertário, influenciava as primeiras mani
festações do operariado urbano. 

No início do século XX funda-se em São Paulo o jornal A vanti 
de tendências socialistas de acôrdo com as propagadas em França 
por Fourier. E' esta linha que norteará a fundação em 1902 do Par
tido Socialista Brasileiro, que exercerá também influência junto ao 
proletariado industrial que começava a emergir no interior da socie
dade brasileira. 

A organização sindical só tomará formas mais concretas a par
tir da realização do 1.0 Congresso Operário Brasileiro, que se reune 
no Rio de Janeiro em abril de 1906. 

Neste Congresso irão se defrontar socialistas e anarquistas, ca
bendo aos últimos a liderança, que se delineia claramente nas teses 
vitoriosas. Cumpre salientar, antes da análise crítica das teses apre
sentadas, que já nesta primeira reunião as proposições de arregimen
tação do operariado industrial haviam alcançado pràticamente todo 
o país. O rol das entidades participantes do retendo Congresso nos 
oferece possibilidades de dimensionar a questão. Enviaramrepre
sentantes do Congresso de 1906 as seguintes entidades: Federação 
Operária de São Paulo, União dos Trabalhadores Gráficos de São 
Paulo, Liga dos Artistas Alfaiates de São Paulo, União Operária de 
Ribeirão Prêto, Federação Socialista da Bahia, União Operária do 
Rio Grande do Sul, Centro dos Operários Marmoristas do Rio de 
Janeiro, Sociedade Internacional dos Operários de Santos, União dos 
Trabalhadores Gráficos de Campinas, Centro das Classes Operárias 
de Juiz de Fora, União Operária Alagoana com sede em Maceió, 
Centro Protetor dos Operários de Pernambuco, Centro Operário Flu
minense de Niterói, Centro Artístico Cearense com sede em Forta
leza, Junta Auxiliadora dos Operários de Nova Lima (Minas Ge
rais), enquanto que do Distrito Federal participaram representantes 
da Associação de Resistência dos Trabalhadores em Trapiches de Ca
fé, Centro dos Operários do Jardim Botânico, Liga dos Carpinteiros 
e Calafates Navais, Sociedade de Classe dos Marceneiros, União dos 
Chapeleiros, União dos Operários Estivadores, Liga Operária italia
na, Centro dos Empregados em Ferrovias, União dos Carpinteiros e 
Artes Correlativas, União dos Operários das Pedreiras, Associação 
de Resistência dos Trabalhadores em Carvão Mineral, Liga dos Ar
tistas Alfaiates, União dos Manipuladores de Tabaco, Centro Inter
nacional de Pintores, União Operária do Engenho de Dentro, Liga 
das Artes Gráficas, União dos Maquinistas, Sociedade 
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Operários Funileiros, Bombeiros e Gasistas, e União dos Recebedo
res em Ferrocarris (10). 

A simples nomenclatura adotada e a distribuição por área geo
gráfica, permite-nos verificar a extrema diversidade das primeiras or
ganizações e a maior participação de entidades do Distrito Federal, 
que até 1910 constituia o centro mais importante de transformação 
industrial do país. 

A concentração industrial no Distrito Federal até os fins da pri
meira década do século é evidenciada pela organização da primeira 
entidade de caráter empresarial de cunho nacional: o Centro Indus
trial do Brasil, que surge em 1904 da fusão do Centro Industrial de 
Fiação e Tecelagem do Rio de Janeiro com a Sociedade Auxiliadora 
da Indústria Nacional. Esta entidade, objetivava 

"promover o desenvolvimento e a prosperidade dos diversos 
ramos da indústria, concorrendo quando possível, para a forma
ção nos Estados, de associações congêneres de maneira a estabe
lecer, com segurança, a federação dos interêsses industriais do 
Brasil" (11) . 

No primeiro ano de funcionamento a entidade que congregava 
os empresários industriais já contava com aproximadamente 350 as
sociados. O primeiro censo industrial promovido pela in~tituição pa
tronal em 1907 revelou a 

"existência de 3250 estabelecimentos industriais, com ..... . 
665.576:663$000 de capital e com uma produção de ....... . 
741.536:108$000. Empregavam-se 150.841 operários" (12). 

Os dados oferecido spelo censo revelam que do total geral o 
Distrito Federal participava 

"com 30% da produção industrial, 24% do operariado e 
20% do total de estabelecimentos. São Paulo estava com 16% 
da produção, Rio Grande do Sul com 7 % e Minas Gerais com 
4%" (13). 

(10). - Arrolamento organizado através de consultas em documentos que 
constituem parte do arquivo de Edgard Leuenrotlt. Além da representação das 
entidades mencionadas, fizeram-se presentes também 4 jornais - totalizando no 
geral 43 delegados. 

(11). - BASTOS (Humberto), O Pensamento Industrial no Brasil. São 
Paulo, 1952, p. 28. 

(12). - SIMONSEN (Roberto), A Evolução Industrial do Brasil. São 
Paulo, Federação das Industrias de São 
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A indústria que se implanta nos primeiros decênios está con
centrada bàsicamente na produção de bens de consumo, para aten
der ao mercado interno que começava a se expandir graças ao fluxo 
de renda gerado no interior da economia cafeeira. Surge assim, a in~ 
dústria, como apêndice de uma economia agrária que apresentava-se 
inserida em um sistema mais amplo. 

E' o pr6prio Roberto Simonsen quem assinala os efeitos da Re
volução Industrial nos países da Europa e nos Estados Unidos da 
América do Norte e suas repercussões em relação ao Brasil. Para 
() Autor citado em fins do século XIX, 

"o Brasil havia sido reduzido à posição de simples produtor 
de artigos agrícolas, de caráter nitidamente tropical, lutando com 
fatôres adversos de tôda ordem ... " (14). 

Processara-se portanto o fenômeno da divisão internacional do 
t.rabalho, que permitiu a certos países assumirem o papel de produ
tores de bens manufaturados, enquanto outros passavam a desempe
nhar papéis de produtores de matéria-prima e de consumidores dos 
bens transformados no exterior. 

E' no interior dêste quadro mais amplo que devem ser anali
sados os surtos indu~triais e suas conseqüentes implicações na mu
dança da estrutura s6cio-econômica. À sua ocorrência está intima
mente relacionada a crises ocorridas no interior do pr6prio sistema, 
que permitiam reduzir a situação de dependência dando ensêjo as 
primeiras transformações da economia nacional. 

A nos"a indústria vai se apresentar com características bem de
finidas: apoiada bàsicamente na utilização extensiva da mão-de-obra 
para atingir níveis de produtividade que compensassem a fragilidade 
do maquinário existente e voltada exclusivamente para a produção 
de bens de consumo que atendessem a pressão da demanda exercida 
por um mercado interno em ampliação. Deve-se salientar que a am
pliação do mercado interno não se dava apenas ao nível quantitati
vo, mas também por uma ampliação das exigências daquela popula
!;ão 



- 871-

perspectiva, as teses e moções, apresentadas ao Congresso Operário 
de 1966 definem as novas diretrizes (15). 

No item referente a organização assim se expressavam os de
legados a esta reunião: 

Tema J 

"O sindicato de resistência deve ter como única base a resis
tência ou aceitar conjuntamente o subsídio de desocupação, de 
doença ou de cooperativismo? 

Considerando que: 
a resistência ao patronato é a ação essencial, e que, sem 
ela, qualquer obra de beneficiência, mutualismo, ou coope
rativismo seria tôda a cargo do operariado, facilitando mes
mo ao patrão a imposição de suas condições; 
essas obras secundárias, embora trazendo ao sindicato grande 
número de aderentes, quase sempre sem iniciativa e sem es
pírito de resistência, servem muitas vêzes para embaraçar 
a ação da sociedade que falta inteiramente ao fim para que 
fôra constituída - a resistência; 
O I Congresso Operário aconselha, sobretudo, resistência, sem 
outra caixa a não ser a destinada a. êsse fim e que, para me
lhor sintetisar êsse objetivo, as associações operárias adotem 
o nome de sindicato. 

Esta resolução foi reafirmada no 11 e lU Congresso realizados, 
respectivamente, em 1913 e 1920. Adotava-se, portanto, organiza
ção baseada no que Alain Touraine denominou de 

"sindicato de oposição" (16). 

Bste sindicato corresponderia a um proletariado industrial mi.
noritário, no conjunto da população brasileira e representado bàsica
mente pelo imigrante estrangeiro, que participava com mais de 80% 
da. população empregada nas atividades de transformação. Bstes dois 
elementos articulados a fase de desenvolvimento industrial e ao sis·· 
tema político vigente favorecem o deslocamento do operariado, que 

(15). - As teses e moções apresentadas aos 19 Congresso Operário do 
Brasil (1906), 11 Congresso Operário (1913) e III Congresso Operário (1920) 
foram arroladas pelo autor através de pesquisa realizada no arquivo particular 
de Edgard Leuenroth. 

(16). - Cf. TOURAINE (Alain) e MOTIEZ (Bernard), Clase Obrera 
y Sociedad Global in "Tratado de Sociologia dei 
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não encontrando vias socialmente regulamentadas para desenvolver 
sua ação, cria o sindicato de oposição (17). 

Opera-se portanto, uma transformação, a partir de 1906 no que 
diz respeito a própria organização da classe que emergia com o apa
recimento dos surtos industriais. Definiam-se novos objetivos e no
vas diretrizes quanto às associações operárias, que vão perdendo pau
latinamente o seu caráter assistencial. 

Alguns autores, através de uma análise, a nosso ver parcial da 
temática aqui tratada, procuram minimizar a atuação do sindicato 
na primeira vintena do século. O operariado industrial é visto como 

"um extrato social extremamente débil e minoritário no con
junto da população" (18) , 

além de possuir uma estrutura organizatória essencialmente frágil. 
Todavia, o seu simples existir começa a produzir efeitoS! na esfera le
~)islativa. Em 5 de janeiro de 1907, é aprovado o decreto n.o 1637, 
que, apesar de outorgar às entidades profissionais o caráter de pes
soas jurídicas de direito privado (19), é o primeiro passo concreto 
no sentido de propiciar a organização do sindicato operário. 

Quando afirmamos a parcialidade de certos autores no que se 
refere a análise do sindicalismo operário neste momento, temos pre
sente não apenas as influências que o mesmo passa a exercer na es
fera legislativa, mas na sociedade como um todo. Pensar a fragili
oade da estruturação em têrmos quantitativos, isto é, em função da 
quantidade da população empregada no setor industrial é negar o 
sentido de qualidade que se expre~sa em tôda relação social e. qu~ 
é bem característico nas relações de trabalho. 

Esta é a tese exposta pelo Prof. Leôncio Martins Rodrigues, 
embasada fundamentalmente na defasagem que existiria entre as pro
posições feitas pela liderança sindical da época e a própria base ope
rária (20). Não negamos a existência da distância, mas não podemos 
ignorar também o papel que tal liderança desempenhou no processo 
de relações de classe. 

A crítica feita ao "sindicalismo de oposição" é de que o mesmo 
ao se colocar frontalmente contra o sistema, deixa de atender às exi
gências materiais do trabalhador industrial, não conseguindo portan-

(17). - BERNARDO (Antônio Carlos), Evolução do Movimento Ope
rário Brasileiro, in "Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Bresilien". Cara
velle 13. Université de Toulouse, França, 1969, pp. 49-61. 

(18). - RODRIGUES (Leôncio), Conflito Industrial e Sindicalismo no 
Brasil. São Paulo. Difusão Européia do Livro, 1966, p. 28. 

(19). - MORAES FQ (Evaristo de), art. cit., p. S. 
(20). - Cf. RODRIGUES (Leôncio), Classe Operária e Sindicalismo no 

Brasil, in "Sindicalismo e Sociedade", São Paulo. D.E.L., 1968, p. 346. . 
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to um maior número de adeptos, configurando-se assim a sua fragi
lidade, perante o próprio sistema a que era contrário. 

Nesta perspectiva o "sindicato de oposição", passa a ser enca
rado, como um obstáculo a própria realização histórica do operaria
do industrial. 

Realmente, como já salientamos na introdução, o sindicato en
.:arado como instrumento de representação operária, têm existênçia 
c:ontraditória - mas esta característica não poçle nos levar a pensar 
o "sindicato de oposição" como um tipo impróprio de organização 
operária. Confunde-se assim a análise científica da gênese do sindi
cato no Brasil, com a formulação de normas de atuação política. 

A análise minuciosa e crítica dos documentos do período, per
mite-nos afirmar exatamente o inverso, isto é, o sindicato que emer
ge do Congresm de 1906 é um dos fatôres que compõe todo um pro
cesso, de afirmação do operariado industrial enquanto classe. 

As diretrizes emanadas do Congresso de 1906 vão permitir uma 
maior uniformidade e coesão da estrutura sindical, que até então apre
sentava-se dispersa em uniões, ligas e sociedades benelic~eaLe:;. 

E' êste o sentido das teses discutidos e aprovadas não só em 
1906, mas também nos Congressos posteriores de 1913 e 1920, que 
reafirmam as pr:m~iras. Assim expressavam-se os trabalhadores nos 
anos subseqüentes: 

"O 11 Congresso Operário Brasileiro acors~lha que as fede
r .lções estaduais só admitam em seu seio os sindicatos exclusiva
mente formados de trabalhadores assalariados e que tenham como 
base principal a resistência" (21). 

"O 111 Congresso Operário Brasileiro confirmando plenamente 
as resoluções do anterior sôbre a beneficiência nos sindicatos, 
aconselha as organizações que ainda a mantenham em seu seio, 
que trabalhem no sentido de fazer com que as caixas destinadas 
para êsse fim sejam mantidas separadamente das de resistência, dei
xando aos novos associados a liberdade de contribuir ou não para 
as mesmas, aconselhando, porém o proletariado que quando se 
trate de organizar novos sindicatos evitem a adoção de benefi
ciência" (22). 

(21). - Boletim da Comissão Erecutiva do li Congresso Operário (1913) 
- microfilmado. 

(22). - Boletim da Comissão Erecutiva do 1I1 Congresso Operário (1920) 
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Se críticas podem ser feitas à estrutura sindical da época é de 
que a mesma ainda apresentava-se indefinida quanto à natureza do 
trabalho assalariado. Contudo, isto não impedia o desenvolvimento 
da organização operária em tômo do "sindicato de resistência", co
mo era chamado na época. 

A indefinição apontada anteriormente está vinculada bàsicamen
te à idéia que todo assalariado constitui a-se em operário, sem distin
guir por exemplo os empregados no setor de serviços. Já em 1906 
colocava-se em discussão a tese da constituição de sindicatos "não 
operários". Aqui a noção de operário aparece ligada fundamental
mente àqueles que recebiam salários. 

"Considerando: 

que as questões operárias s6 podem ser francamente re
solvidas pelos pr6prios interessados, livres da influência 
de interêsses alheios e das sugestões estranhas; 
que a intervenção efetiva na sociedade operária de pes
soas movidas por interêsses contrários ou por idéias e sen
timentos mais ou menos estranhos aos interêsses operá
rios, pode, como a experiência ensinou, prejudicar a ação 
sincera da associação e escurecer .\ clara noção dos inte
rêsses de classe; 
o I Congresso Operário entende que a sociedade de re
sistência não deve admitir patrões, nem quaisquer espécie 
de não trabalhadores, mas unicamente assalariados, que 
não explorem por sua conta operários aprendizes" (23). 

Este documento reflete claramente um dos momentos da dife
renciação operada no interior da estrutura - sócio-econômica que 
propiciava uma percepção difusa das próprias relações de trabalho. 
Preocupados em impedir a participação dos "não operários" identi
ficados como todo aquêle que utilizava mão-de-obra assalariada, não 
conseguiam os participantes do Congresso de 1906 definir com cla
I eza quais os interêsses básicos do trabalhador nacional - chegando 
ao extremo de não aceitar em suas entidades os mestres, contra-mes
tres e encarregados. Estes eram encarregados como os "verdadeiros 
representantes dos patrões" dentro de uma visão maniquelsta, con
substanciada na tentativa de distinguir os 

(23). - Tese apresentada ao I Congresso Operário Brasileiro no campo 
das "Modalidade Sindicais". 
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"bons dos maus mestres ou contra-mestres" (24). 

Neste momento a estrutura sindical como salienta Aziz Simão 
vai apresentar 

"uma pluraridade decorrente de situações socialmente dadas 
e não de diversidade ideológica, o que aconteceu apenas nos mea
dos da terceira fase industrial" (25) . 

Apesar da fluidez e fragilidade apresentadas pela estrutura ope
rária da época, que são evidenciadas pela diversidade associativa e 
pela descontinuidade de ação dos próprios sindicatos, não podemos 
deixar de lado o papel que a mesma desempenhou na mudança das 
relações de classe. 

Pensar a estrutura sindical brasileira como obra única. e exclu
~iva da ação do Estado a partir de 30 (26) é atribuir ao mesmo não 
apenas o caráter de neutralidade, mas o de demiurgo da própria his
tória do operariado nacional. 

• • 
• 

INTERVENÇOES . 

Do Prof. Modesto Gomes (ICHL-UFGo. Goiânia. Goiás). 

Perguntou: 

A religião contribuiu para que houvesse melhoria na situação do 
operário? 

Qual a reação patronal às reivindicações obreiras? 

• 
Da Profa. Zilda Zerbini Toscano (FFCL-São Bento. PUC-São Paulo}. 

Indaga: 

O papel político dsses sindicatos em 1930 podia ser caracteriza
do em tômo da Frente Ampla da Revolução Liberal? 

(24). - Cf. tese apresentada ao Congresso Operário de 1906 - que 
propunha ao final a exclusão de mestres e contra-mestres dos sindicatos, dei
xando todavia aberta a possibilidade de adesão em "casos excepcionais" através 
regulamentação específica. 

(25). - SIMÃO (Azis), Op. cit., p. 194. A terceira fase industrial 6 
entendida por êste autor como aquela que se inicia a partir dos anos 20 e chega 
até o advento da Revolução de 30. 

(26). - Cf. RODRIGUES (Leôncio), Op. 
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• 
Da Profa. Helena Pignatari Werner (FFCL-PUC. São Paulo). 

Pergunta: 

Qual foi o comportamento do imigrante no Brasil, já que conhe
l'iam leis trabalhistas mais avançadas? 

Isso explica o aparecimento dos sindicatos? 
Foram os imigrantes que influenciaram o proletariado brasileiro? 

• 
Do Prof. Di6res Santos Abreu (FFCL-Presidente Prudente. São P,aulo). 

Indaga: 

Qual foi o papel da Igreja diante do aparecimento dos sindicatos? 

Ela desempenhou um papel amortecedor das reivindicações ope-
rárias ou ela incentivou a formação de entidades de classe dentro da 
recente política de fins do século XIX da doutrina social católica? 

• 
• • 

RESPOSTAS DO PROFESSOR ANTONIO CARLOS BERNARDO. 

Ao Prof. Modesto Gomes. 

Diz que a religião, enquanto elemento que favoreceu o apareci
mento de mutuais confessionais, desempenhou um bom papel no cri
tério das associações operárias. 

As reações patronais são as mais distintas possíveis: 

1). - encontramos elementos qye não aceitaram a mediação das 
associações de trabalhadores (por exemplo: o Café da Sé, 1924); 

2). - outros que a aceitaram como instrumento necessário da 
própria racionalização inerente do surto industrial. 

• 
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A Profa. Zilda Zerbini Toscano. 

Afirma que, infelizmente, não tem nesta Comunicação elemen
tos necessários para explicitar a questão: pois tratou do problema no 
penodo 1900-1920. 

* 

À Profa. Helena Pignatari Werner. 

Diz que, realmente, o comportamento do imigrante deve ser ava
liado com rigor. O 
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V. - METODOLOGIA E DIDÁTICA DA 
HISTÓRIA. 





ALGUNS PROBLEMAS DO ENSINO UNIVERSI
T ÁRIO DA HIST6RIA E DE SUA METODOLOGIA, 

NO MOMENTO ATUAL (*). 

C1!:L1A FREIRE D'AQUlNO FONSECA 
do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (GB). 

I. - Resumo da Comunicação. 

1. - No momento atual, julgamos que há necessidade do en
sino da História, nos cursos superiores, percorrer uma nova etapa, 
sem grande demora. É que a aspiração geral de atualização da 
Universidade brasileira corresponde, também, a uma necessidade de 
progresso no campo intelectual e técnico das ciências em geral. 

2. - O ensino da História no Brasit salvo algumas excessôes 
não tem acompanhado de modo satisfatório o avanço metodológico 
que se tem verificado, no campo da História e das Ciências Soc:ais, 
nos grandes centros culturais do exterior. Apesar da falta de con
dições para maior desenvolvimento das pesquisas e mesmo do tra
balho universitário comum, mais ou menos geral, sobretudo no pla
no material (salarial, aparelhamento de b:boiotecas, dificuldades pa
ra obtenção dos trabalhos recentes, revistas especiallzadas, teses e 
livros, pessoal auxiliar, reprodução de documentos para estudo, pes
quisa e treinamento de alunos, aparelhagem para reprodução e lei
tura de documentos, etc.), seria possível melhorar, se prossegui
rem os planos de incentivo e apôio anunciados pe'o MEC. Pro
grama já em aplicação parcial em algumas Universidades, a fim 
de melhorar a preparação dos alunos e os planos de ensino e pes
quisa, sem demora maior que o tempo exigido para o alargamento 
dos quadros de pessoal habilitado. Esse objetivo podia ser alcan
çado em cursos intensivos para aperfeiçoamento de licenciados ou 

(*). - Comunicação apresentada na 3\1 
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professôres das Universidades, em especial os que só mais recen
temente ingressaram nos quadros universitários. Chamamos a aten
ção de que não se trata de cursos de didática (que se referem 
quase exclusivamente, no Brasil, à questão de técnica de au'as) 
mas da atenção às bases elementares da metodologia histórica (1). 

* 
11. - Didática da História no Curso Superior 

1. - Entendemos que, o mais adeqüado, no ensino superior da 
História, são os métodos que procurem preparar não só historiadores 
como professôres razoàvelmente habilitados, conscientes dos proble
mas dos estudos históricos e sociais, da validade e deficiências da his
toriografia existente, capazes de crítica às ob~as publicadas e dota
dos de conhecimento elementar das técnicas de pesquisa e das novas 
contribuições à História como às Ciências Sociais em geral. Essa 
base deve fazer parte da cultura fundamental de um professor de 
História, e apesar de não poder ser aprofundada satisfatoriamente 
nos anos em que, como aluno, freqüentou a Universidade, não pode 
deixar de ser iniciada nessa fase. 

2. - Nas condições em que se encontra o ensino da HistórIa, 
nos cursos superiores das Universidades brasileiras (2), é urgente 
insistir em três pontos, para uma primeira atua:ização: 

a) relacionamento dos estudos com a conjuntura geral da 
época que se estuda. Significa não esquecer as conexões entre a área 
estudada e os centros mundiais a ela relacionados, sobretudo nos 
aspectos ou ligações de mais influência sôbre sua organização eco
nômica, social e política. Não é preciso insistir na importância dês
se aspecto para o estudo da história dos países que se constituiram 
in~cialmente como colônias européias, como é o caso do Brasil e 
demais nações da América. Essa relação está presente no estudo 
das Estruturas das áreas estudadas, como na análise da conjuntura 
sobretudo as de longa duração; e não somente no estudo dos acon
tecimentos do período estudado. 

(1). - Já chamamos a atenção para o problema da confusão entre di
dática e metodologia histórica, e que pode ocasionar conseqüências desastrosas 
para o ensiro da História no país. Veja-se Célia Freire D' Aquino Fonseca, 
A Disciplina Técnica de Pesquisa e sua contribuição ao ensino da Hist6ria e de 
sua Metodologia no Brasil, Comunicação à XXIII Reunião da Sociedade Brasi
leira p8ra o Progresso da Ciêr:cia, Curitiba, 5 de iulho de 1971. 

(2). - Sôbre essa questão veja-se Francisco Iglésias, A pesquisa hist6-
rica no Brasil, Comunicação à XXIII Reunião da Sociedade Brasileira para o 
Progresso 
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b). - re'ação entre a hisoriografia da fase abordada no cur
so e a documentação conhecida. f:ste ponto, aliás, parece-nos da 
maior importância para o progresso do ensino nas Universidades em 
sua fase atual, relacionado a uma renovação não só didática (para 
curso superior, novamente insistimos), como também metodológica. 
Esta última, no sentido de um contacto e treinamento mínimo com 
a metodologia da História, propriamente. Para êsse treinamento, 
constante, elementar, mas indispensável, toma-se necessário um apa
relhamento mínimo da unidade, no sentido da existência de docu
mentos publicados (e com facilidade de reprodução em quantidade 
suficiente para uso dos alunos) que devem ser examinados, lidos, 
interpretados e relacionados às obras publicadas. f:sse deve ser o 
passo indispensável, dadas as condições muito desatualizadas do en
sino superior da História, na maioria das UniversIdades brasileiras. 
:f: sobretudo na disciplina Técnica de Pesquisa que a aplicação dês
se!' métodos são possíveis, além de indispensáveis (3). 

Ao lado dêsse contacto básico com os documentos e seu rela
cionamento com as obras publicadas, o assunto deve ser reexamina
do à luz de novas técnicas, quando possível, e das teorias de mais 
importância( como as teses de mais atualidade e validez), ensaian
do-se outras abordagens, críticas às obras, reinterpretações, etc. 

3. - atenção ao progresso das ciência afins e obras de im
portância nessas disciplinas (Geografia, Economia, Antropologia, 
Sociologia, etc.), pois muitas de suas contribuições podem ser de 
grande uti~idade para os estudos históricos, inclusive em suas refor
mulações técnicas de aplicação mais recentes, inovações metodoló
gicas, etc. Tais são os casos de aplicações do método estatístico, 
de demografia histórica, estudo de populações, produção, movimen
to de exportação-importação, etc. 

Quanto à dificuldade de dominar técnicas tão diversas, apesar 
de assuntos e interêsses comuns, como assinalou o Prof. Francisco 
Iglésias em sua Comunicação à reunião de Curitiba (4), as pesquisas 
e os estudos se beneficiariam com o trabalho em equipe. Essa co
laboração poderia ser dada por especialistas de outras técnicas, pelo 
menos na parte em que os estudos em realização o requeressem. 
Assim, certos aspectos do trabalho ou da pesquisa geral seriam par
ticularmente examinados por um dos elementos da equipe, quando 
dominasse regularmente a técnica ou disciplina necessária ou, quando 
não houvesse grupo permanente, podia ser solicitada a opinião de um 

(3). - Célia Freire d'Aquino Fonseca, loco cit., pp. 3-6. 
(4). - Francisco Iglésias, loe. cit., em especial as pp. 36-40, 
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ou mais especialistas. Dêste modo o problema da extensão e varie
dade crescente de técnicas, de utilidade para as pesquisas e trabalhos 
em realização, podia ser resolvido de modo razoável, com a divisão 
racional das tarefas. 

4. - outras sugestões, de caráter teórico-prático, foram fei
tas na Comunicação recentemente apresentada em Curit:ba e, por 
êste motivo, não as repetimos. Outras sugestões se referem, tam
bém, às condições de trabalho oferecidas na maioria das Universi·· 
dades, e sua in(uência não pode ser ignorada no rendimento e na 
situação dos estudos históricos e sociais no Brasil . 

• 
• • 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Earle Diniz Macarthy Moreira (ICHL/UFRS. Pôrto-Ale
gre. Rio Grande do Sul). 

Diz que, como achega ao oportuno trabalho da Autora, quer 
apresentar o caso do Rio Grande do Sul - e talvez de todo o país 
- onde está aberta, no momento, uma polêmica algo séria entre 
a comissão de carreira universitária, que ordena o currículo do ba· 
charelado e da licenciatura naquilo que se refere à formação especí
fica do graduado e a comissão de carreira de Educação, que pre
tende: 

a). - um aumento substancial de créditos nas licenciaturas, 
muito a~ém do 1/8 mínimo proposto em lei; 

b). - nas licenciaturas progressivas, tal como está previsto na 
nova lei de bases do Ensino, a possibilidade de pràticamente, com 
40 créditos específicos, já que 22 se esgotam nas generalidades do 
19 ciclo, lançar o estudante no magistério, naqueles graus que são 
facultados pela dita lei. 

Entende que há: 

19 ). - uma fixação excessiva nas matérias chamadas peda
gógicas com prejuízo da formação científica do licenciado: 

29 ). - que no curso superior está havendo pura e simples
mente transposição de técnicas e objetivos educacionais próprios do 
ensino médio e até do ensino primário, não adequados ao desenvol
vimento intelectual do universitário; por outras palavras, um certo 
"dirigismo didático" 
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mo levar 20 ou 25 anos alguém a comer a papinha colocada na 
boca pela genitora super-zelosa. .. a infeliz criatura condiciona o 
seu organismo a isso pelo resto da vida. 

Assim é que, encampa plenamente os argumentos e as conclu
sões da Autora e uma das incumbências que recebeu em Pôrto
Alegre foi trazer à Autora a solidariedade dos professôres univer
sitários gaúchos. 

* 
Da Profa. Lucinda Coutinho de Mello Coelho (IFCS/UFRJ. Rio 
de Janeiro. Guanabara). 

Declara que em relação à pesquisa de documentos por alunos 
seria interessante que fôssem os mesmos levados aos arquivos e às 
seções de manuscritos. Lembra a experiência feita pela Pontifícia 
Universidade Católica, de grupos de alunos que fizeram estágio no 
Arquivo Público Nacional, auxiliando na pesquisa, cujo estágio se
ria computado no crédito final. Pergunta: seria possível aproveitar 
essa idéia e essa experiência? 

* 
Da Profa. Maria do Socôrro Ferraz Barbosa (ICH/PUC. Recife. 
Pernambuco) . 

Declara que a Autora levanta problemas ligados à Metodolo
gia de grande significação. Entende, como a Autora, que a disci
plina Introdução aos Estudos Históricos necessita de uma aplicação 
mais efetiva e no caso seria a ''técnica de pesquisa" que daria essa 
complementação. 

Observa que os alunos iniciantes não têm maturidade intelec
tual suficiente, devido à falta de informação his1!órica correta no Cur
so Médio, para uma compreensão real da disciplina. Sendo a dis
ciplina de Introdução aos Estudos Históricos de cunho conceitual 
ela não deveria ser ministrada no início do curso profissionalizante, 
o que não ocorre com Metodologia, e sim nos últimos períodos, onde 
se supõe que o aluno já adquiriu informações suficientes para uma 
compreensão vertical dos fatos históricos. 

* • • 
RESPOSTAS DA PROFESSORA Cf:LlA FREIRE D'AQUINO 
FONSECA. 
Ao Prof. Earle Diniz Macarthy Moreira. 

1). - Manifesta-se inteiramente de acôrdo com o interpelante 
quanto à "fixação 
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JUIZOS de que já falou. Pois, o que faz progredir a ciência é a me
todologia e não a didática, que apenas coordena os resultados. Se 
a metodo'ogia não progride - ou nem sequer se atualiza - a di
dática lidará com resultados desatualizados ou defeituosos e, ao con
trário' só contribuirá para eqüívocos e mitos em relação à História. 
O que pode ser de um prejuízo incalculável, uma vez que, como se 
sabe, o objetivo maior da História, como escreveu Wilhelm Bauer, 
é estabelecer a verdade histórica. Os objetivos correlatos existem, 
mas o primei,ro - a verdade histórica - é básico e indispensável, 
e êste não é a didática (no Brasil, aliás, quase que entendida apenas 
como técnica de aulas) mas a metQdo~ogia que pode estabelecer. 

2). - Quanto à segunda pergunta, diz que o pior não é diri
gísmo didático propriamente, mas a elementaridade dêsse dirigismo 
- com ênfase em textos e não na metodologia da ciência histórica. 
Sôbre as conseqüências da má formação metodológica, já respondeu 
na questão anterior. 

3). - Agradece a solidariedade dos professôres gaúchos que 
lhe foi trazida pelo ilustre coleça - cousa que muito lhe honra. 
Além disso, é o Rio Grande do Sul autoridade em métodos peda
gógicos e assim, mais valioso se toma ainda o apôio dos professô
res universitários gaúchos que, como outros de várias regiões, al
cançaram os perigos da confusão de orientação científica que se es
boça. De fato, a luta por um progresso real das ciências no Brasil, 
naturais ou culturais, é uma luta comum em benefício do país . 

• 
À Profa. Lucinda Coutinho de Mello Coelho. 

Declara que está de acôrdo com a interpelante de que é neces
sário a freqüência dos alunos nos arquivos e seções de manuscritos. 
Mas, parece-lhe, seria em uma fase posterior àquela da qual se ocu
pa. Tratou na sua Comunicação do inicial, do que não pode ser 
mais adiado, pois, como se sabe. estamos muito desatualizados em 
relação ao estudo e ap'icação de uma metodologia necessária ao 
estudo da História nas Universidades do Brasil. Em parte por êsse 
motivo é que à confusão de que falou se estabeleceu e não mais se 
pode adiar as medidas iniciais para' que o problema seja convenien
temente resolvido. 

• 
À Profa. Maria do Socôrro Ferraz Barbosa. 

1). - Diz que de fato, os alunos iniciantes não têm maturi
dade para bem compreender os problemas históricos, ministrados em 
Introdução à História, inclusive porque ainda não conhecem pro-
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priamente História. Essa disciplina é em geral ministrada na 1 ~ sé
rie, com a agravante de se dar ao mesmo tempo Metodologia e Teo
ria da História, o que lhe parece difícil, com exceção da Univer
sidade de São Paulo e talvez outras Faculdades daquele Estado. Em 
São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo, na 1 ~ série Os alunos estudam Me
todologia e na 4~ série Teoria da História, o que lhe parece mais 
proveitoso e lógico. 

2). - Afirma, também que não é possível exigir dos pro
fessôres de Introdução uma di.reção 





METODOLOGIA DA HISTÓRIA DA CULTURA: 
A PERSPECTIVA LINGÜíSTICA (*). 

MARIA BEATRIZ NIZZA DA SILVA 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo. 

Definamos em primeiro lugar o que entendemos por história da 
cultura, uma vez que adotamos esta expressão em substituição de 
outras ( por exemplo, história das idéias, história do pensamento, 
história das mentalidades), que nos pareceram menos adeqüadas ao 
objeto da nossa pesquisa. Preferimos utilizar uma designação menos 
marcada pe~a conotação intelectualista, pois estamos interessados na
quilo a que os antropólogos chamam cultura de uma sociedade e 
cujo domínio, segundo Michel Leiris (Cinq études d'éthnologie, p. 
38 e 39), abarca crenças, conhecimentos, sentimentos, literatura, re
gras de parentesco, sistemas de educação, formas de govêmo, ti
pos de habitação ou de vestuário, utensílios, objetos. Cremos que a 
história não pode mais conceber a cultura apenas no sentido de al
go que confere prestígio a uma sociedade ( a sua arte, literatura, 
ciência, filosofia), mas sim, escreve Leiris, como um 

"conjunto mais ou menos coerente de idéias, mecanismos, ins
tituições e objetos que orientam - explícita ou implicitamente -
a conduta dos membros de um determinado grupo" . 

Mesmo para as sociedades complexas que são o objeto do es
tudo dos historiadores, êste conceito de cultura afigura-se-nos mais 
eficaz do que o antigo, herdado do século passado, o qual, por ser 
elitista e intelectualista, deixa de lado uma grande parte da vida 
de uma sociedade. 

(*). - Comunicação apresentada na 2~ 
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Para o estudo de uma cultura passada utilizamos, inicialmen
te, mas não exclusivamente, um método: a análise da linguagem 
contemporânea dessa cultura. Muito embora sejam raros os histo
riadores que na prática têm adotado êste método, teoricamente êle 
não é novo. Já em 1961, quando foi publicado na "Bibliotheque 
de la Plé:ade" o volume L'Histoire et ses méthodes, Marcel Cohen 
em "La Linguistique et l'Histoire" e Georges Duby em "Histoire 
des mentalités" acentuaram a importância das análises linguísticas, 
como vemos no seguinte texto de Duby: 

"Como penetrar na consciência dos homens de um deter
minado meio, como explicar a sua conduta, as relações que man
têm entre si, como tentar ver com os seus olhos o mundo e os ho
mens, sem conhecermos bem o vocabulário que empregam - ou 
melhor, os vocabulários, pois muitos homens se servem de vários, 
adaptados aos diferentes grupos em que se inserem -, portanto 
sem dispormos de um inventário sistemático e cronológico das pa
lavras? A verdade é que a história das mentalidades não pode pro
gredir sem o concurso dos lexicólogos" (ob. cit., p. 9 S3) . 

Nestes últimos 10 anos, o que se tem observado é que os lin
güistas invadem o campo da história ( 1 ); mas o inverso não se 
tem verificado. Os historiadores, principalmente os que estudam 
os séculos mais recentes" parecem não sentir a necessidade de exa
minar detidamente as linguagens das sociedades que analisam, ao 
contrário do que constatamos entre os especialistas de História An
tiga ou Medieval, desde há muito atentos aos problemas lingüísti
cos levantados pela documentação que estudam. Basta recordar 
Marc Bloch em Société féodale. 

Colocar-se numa perspectiva lingüística em história da cultura 
não significa de modo algum que o historiador se transforme em 
lexicólogo ou semântico. O seu objetivo será sempre extra-lingüís
tico e esta nova perspectiva, que cremos absolutamente necessária, 
não é contudo suficiente. Se êle se detém na linguagem, não per
manece ne'a. 

A fim de descrevermos de maneira mais clara esta paragem 
momentânea do historiador na área lingüística, recorreremos a exem
plos tirados da pesquisa que vlmos realizando desde 1967 sôbre a 
cultura na sociedade carioca entre 1808 e 1821. O nosso recor
te no tempo e no espaço permite-nos trabalhar sôbre um corpus 
abundante, mas não tão vasto que dificultasse a pesquisa indivi-

(1). - Remeto para um artigo por mim publicado no Suplemento Lite
rário de O Estado de São Paulo, a 20 de dezembro de 1969, com o título "Lexi
cologia e História da Cultura" 
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dual. Para os grandes períodos da história da cultura torna-se ne
cessário o trabalho em equipe ou o recurso a processos mecano
gráficos. 

O corpus é constituído por tôdas as amostras lingüísticas que 
pudermos coletar, sejam elas manuscritos ou textos impressos. E 
a partir dêste material queremos reconstruir os vocabulários diver
sos que constituiam a linguagem da sociedade carioca nesse perío
do. Poder-se-á ob~etar: para que tanto esfôrço, a língua era a por
tugu2sa, basta fazer a anál:se de um d:cionário da época, por exem
plo o Morais de 1813, e proceder à triagem dos diversos vocabu
lários. Será suficiente ler a introdução do Dicionário para termos 
consciência da inviabilidade dêste procedimento. A língua-modêlo 
de Mora:s é a dos cláss:cos e mu:tos têrmos que encontramos nos 
textos não se encontram no Dicionário: ou por serem importados 
de línguas estrangeiras, ou por serem considerados neologismos, ou 
por serem demasiado quotidianos. Para dar apenas alguns exem
plos, mascate, patriota, modista, prognóstico, quinquilharia, quitan
da, .reringue:ro, sumaca, etc., encontram-se nos textos da época e 
não constam do dicionário. Esta defasagem entre o registro dos 
lexicógrafos e a realidade do emprêgo na língua (2) é que nos 
leva a considerar o dicionário da época apenas como um instru
mento auxiliar, mas nunca como um documento por si só revc
lador da linguagem de uma soc:edade. 

A reun'ão de um corpus o mais exaustivo possível é apenas 
uma questão de tempo para o historiador; analisá-lo implica já 
certos postulados metodológicos que vão nortear a distinção dos 
vocabulários. Os problemas que nos surgem são múltiplos e por 
vêzes de difícil solução. Como elaborar um dicionário científico, 
técnico, polít:co, social, dêsse período? Como separar as termi
nologias específicas da linguagem comum? E nesta como distin
guir os níveis sociais da linguagem, se as amostras r ngüísticas que 
chegaram até nós provêm apenas de algumas camadas sociais e não 
de tôdas? 

Para a descrição do vocabulário científico da época partimos 
em primeiro lugar das áreas então denominadas ciências, mesmo 
que muitas delas não sejam mais consideradas como tal. O que com
plica um pouco a questão é o emprego de arte no sentido de ciên· 
ela, ou então o fato da ciência ser considerada uma parte da filoso
fia, mas tais dificu"dades têm de ser resolvidas através da aná[se dos 
textos e temos de ser suficientemente abertos para o que êstes nos 

(2). - Sôbre êste assunto ver Louis Guilbert, "Dictionnaires et linguisti
que", 
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ditarem. Uma vez delimitadas as áreas científicas, importa fazer o 
levantamento da terminologia de cada uma delas, usando como cri
tério a existênc:a de definição. Este critério é tanto mais útil quanto 
em certas áreas, como por exemplo a Medicina ou a Economia Po
lítica, se toma extremamente árduo separar a linguagem comum da 
linguagem científica. Quando José da Silva Lisboa define um têrmo 
(riqueza, valor, preço, por exemplo) é porque o vocábulo, mesmo em
pregado na linguagem comum, é utilizado pelo sábio com um significa
do diferente e portanto faz parte da linguagem específica dêste. O 
mesmo acontece com um têrmo médico que aparece num Tratado 
de Medicina e ao mesmo tempo na correspondência de Marrocos, 
por exemplo. 

Quanto ao vocabulário técnico, o critério por nós adotado é o 
expresso por Louis Guilbert: 

"a massa lexical que constitui o léxico especial é determinada 
pela comunicação entre os locutores de um mesmo meio profis
sional no exercício da profissão" (3). 

Este vocabulário está portanto intimamente relacionado com os 
grupos profissionais e é por esta razão que consideramos linguagens 
técnicas quer a administrativa, judicial, eclesiástica, militar, quer a 
artesana \ comercial, manufatureira, bancária, etc. A prec:são, a 
clareza, são as características dêste vocabulário. Como escreve Guil
bert, 

"os têrmos técnicos opõem-se às unidades do léxico geral 
entre as quais predomina o valor polisêmico" . 

A função de designação não é ambígüa: se na linguagem admi
nistrativa, por exemplo, nos aparecem têrmos como ordenado, salá
rio, soldo, emolumento, propina, pensão, tença, etc. é porque há 
apenas um uso correto para cada um dêstes vocábulos. 

Quanto ao vocabulário político, o período de 1808 a 1821 no 
Rio de Janeiro constitui um momento extremamente importante na 
medida em que assistimos à divulgação ou criação de uma termi
nologia mais rica e também mais matizada do ponto de vista ideo
lógico. Mas neste caso não basta apenas assinalar o uso de vocá
bulos como moderação, facção, partido, sublevação, constituição, 
etc.; é preciso ainda descrever o contexto em que surgem. Aqui 
procedemos como Jean Dubois (Le vocabulaire politique et Social 

(3). - Ob. cit., p. 13. Ver também W. von Wartburg e S. UIlmann, 
Problemes et métodes de la linguistique, Paris, 1969, p. 160-170, capítulo inti
tulado "Langue 
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en France de 1869 à 1872): para cada vanaçao de significado, 
apresentamos os contextos e citamos o autor ou o documento. Pres
tamos igualmente atenção ao fato de a unidade lexical não se apre
sentar necessàriamente sob a forma da unidade "palavra" e sim 
muitas vêzes sob a forma de sintagmas lexicais complexos, por exem
plo, fermentação dos espíritos, monstro da desordem, etc. 

No vocabulário social incluimos por um lado o conjunto de 
todos os têrmos que designam profissões ou cargos e por outro lado 
os vocábulos ou expressões reveladores de uma estratif:cação social. 
Através da enumeração das palavras que designam cargos adminis
trativos, mi'itares, judiciais, eclesiásticos ou profissões da esfera pri
vada, pretendemos chegar a um conhecimento mais rigoroso da com
posição da soc:edade carioca durante a estadia da Côrte no Brasil. 
É evidente que na análise das formas lingüísticas referentes à estratifi
cação social não podemos deixar de investigar o estatuto social do 
locutar e a sua ideologia política, pois a visão da hierarqu:a social 
e a aceitação ou rejeição desta dependem fundamentalmente daque
les dois fatôres. Damos como exemplo têrmos como figurão, gen
talha, ou expressões como gente gorda, pessoas graúdas, em que a 
conotação ideológica é muito acentuada, ao contrário de outras como 
classes do povo, classes privilegiadas, grandes senhores do Paço, etc. 

A e'aboração dêstes vocabulários é a que levanta ma~ores pro
blemas metodofógicos e cremos que será mais fácil a constituição 
de dicionários de coisas, por exemplo, os têrmos de vestuário, ha·
bitação, etc. Gostaríamos de elaborar igualmente um vocabulário afe
tivo ou psicológico, mas, no corpus que já reunimos, êsse mater:al 
afigura-se-nos muito reduzido, sendo quase unicamente constituido 
pelos textos de caráter literário. 

A perspectiva lingüística representa apenas o primeiro passo de 
uma análise mais amp'a e complexa, mas como se trata de examinar 
exaustivamente os textos que dessa época chegaram até nós, im
pressos ou manuscritos, ignoramos quando poderemos passar des
ta primeira fase, mais descritiva, para uma segunda, mais interpreta
tiva. Enquanto o historiador continuar a pesquisar da maneira ar
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INTERVENÇOES 

Da Prof~ Antonietta de Aguiar Nunes (FFLC São Bento-PUC. São 
Paulo) , 

Informa que a equipe da computação de dados ligada à Física 
Nuclear da Univers:dade de São Paulo, sob a direção do Prof. Maxi
milien Hehl, tem feito algumas pesquisas sôbre cibernética com o com
putador, inclusive trabalhando com textos literários (no 29 semestre 
de 1970 estava analizando textos de Erico Veríssimo, usando progra
mas do computador para estudar a sua estrutura da linguagem, vo
cabulário preferentemente usado, etc,) . 

Acred:ta, portanto, que se Autora da comunicação pudesse en
trar em oontacto com essa equ:pe, sem dúvida conseguiria realizar 
com maior rapidez certas etapas do seu traba"ho, assim como tam
bém contr:buir para um melhor entrosamento entre os grupos de 
cientistas "exatos" e cientistas "humanos" que parece ser atualmente, 
uma necessidade mu:to g-ande pois com a aplicação das modernas 
técn'cas por êles usados, muito poderiam lucrar os historiadores, ra
c:onalizando o seu trabalho e tomando-o bem mais rápido. 

Ademais, programação para computador pode parecer aos cien
tistas "humanos" um "bicho de sete cabeças", mas de fato não o é. 
Trata-se de uma técn:cjl. um pouco complicada para se aprender, mas 
logo depois de automatizada (comparável à dificuldade que se sen
te em dirigir um automóvel), toma-se fácil. Nos Estados Unidos 
todo professor universitário, em geral, deve conhecer os rudi
mentos, dessa técnica, sabendo programar na linguagem científica 
Fortran (Formu'a Translation). Nestas cond:ções, não lhe parece 
tão fora do alcance da Autora, quanto possa parecer à primeira vista, 
o uso de computadores numa pesquisa do tipo que se está propondo. 

* 
Do Prof, Roberto Machado Carvalho (FFCL-Itú. São Paulo). 

Diz que o trabalho da Autora oferece no campo da historio
grafia bras:leira uma valiosa contr~bu:ção, sobretudo porque se tra
ta de um g~nero 



-21-

1). - O vocabulário l:nguístico de acôrdo com a comunica
ção deve penetrar no terreno folclórico? Até que medida isso é possí
vel nesta pesquisa? 

2). - Os têrmos políticos, mudando de significado conforme 
a época, qual seria o adotado - o antigo ou o atual? 

3). - Em que outros campos das ciências humanas penetra 
a lingüística? Também é encontrado nas ciências exatas? 

* 
Do Prof. losé Maria Corrêa (lCHL-UFGo. Goiânia. Goiás). 

Pergunta: até que ponto o Estruturalismo pode ser empregado 
na Metodologia da História? 

Da Profa. Maria Stella Alves de Lima FFCL São Bento-PUC. São 
Paulo) . 

Indaga: que tipo de metodologia deve ser aplicada para análise 
de vocábulos que, em regra geral, não constam dos dicionários da 
época, mas são freqüentemente empregados na linguagem oral e es
pf.cialmente 





MOD~LO DE APLICAÇAO DO MÉTODO ESTRU
TURALISTA GENÉTICO A ANÁLISE DA 

HISTORIOGRAFIA NACIONAL (*). 

NILO ODALIA 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Assis (SP). 

I 

Em primeiro lugar, o que motiva êste trabalho é a preocupação de 
contribuir, direta e indiretamente, ao esfôrço que se faz, em certos 
círculos intelectuais, em buscar as origens e as características do que 
se pode chamar de pensamento brasileiro. Pretendia evitar as insu
ficiências e os escolhos de uma simples negação ou afirmação a res
peito da existência de tal pensamento. Tanto uma como outra posi
ção são fáceis de ser assumidas; contudo. bàsicamente, elas se cons
tituem a partir de uma análise conteudística das obras literárias, filo
sóficas ou históricas. O conteúdo comum não representa, para o pen
samento reflexivo, o elemento chave de afirmação ou negação da exis
tência de um pensamento brasileiro. A existência de uma comunidade 
conteudística não significa, nem obriga, identificar-se seus elementos 
como a expressão de um pensamento comum e aut~nomo, para não se 
dizer original. A obra é a expressão de um conjunto de fatôres, os 
quais devem ser distinguidos e esclarecidos. através de uma análise das 
relações que se estabelecem entre ela e o autor, o grupo social a que 
êste pertence, a sociedade em que ambos se inserem, os elementos cul
turais condicionantes, etc. Tal análise não pode situar-se apenas ao 
nível de uma relação unívoca, isto é, da obra para os fatôres condi
cionantes, mas dêstes para aquela e, também, dentro das possibilida
des, uma análise ~e permita estabelecer as relações que vigem entre 
os fatôres condicionantes. Em poucas palavras, a análise deve se si-

(*). - Comunicação apresentada na 6' 
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tuar ao nível de um jôgo de relações, uma combinatória em que a 
obra é o ponto de partida. 

A realidade primeira com que o historiador das idéias tem que se 
haver é a obra, que é vista como um evento, cujo significado não lhe 
é dado de imediato. ~ste é um evento a ser constituído, de tal forma 
que se quisermos estabelecer um paralelo entre uma leitura crítica e 
uma leitura comum, diríamos que nesta a obra irrompe como um 
evento constituído, como um universo claro e delimitado, que se lhe 
impõe com a fôrça de uma necessidade; enquanto que para aquela, a 
obra é sempre um evento a constituir, uma tarefa a realizár. Na me
dida em que é um evento a constituir, cabe ao pensamento crítico for
mular as perguntas que serão satisfeitas pela obra. Ora, em nosso 
caso, o problema central é tentar esboçar o que seia um pensamento 
brasileiro, de cuia existência - como premissa inicial - pode-se du
vidar, por não se possuir de antemão um paradigma, que nos possibi
lite indicar com satisfatória segurança quais as obras representativas 
dêsse pensamento. Impõe-se de qualquer maneira um critério de se
leção, o qual deve ser compatível com a natureza do objeto de estudo. 
Se 
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19). - A primeira razão pode ser consubstanciada numa 
frase de Hegel, citada por Lucien Goldmann -: "O problema da 
história é a história do problema". Aparentemente, ficaria des
provido de sentido buscar identificar a expressão dêsse pensamento, 
no século XX, quando nos faltam estudos a respeito de sua pró
pria origem. Por outro lado, ao ser colocada a questão dessa 
forma, parece que penetramos num beco sem saída, pois ao levar 
tal raciocínio às últimas conseqüências, seríamos obrigados a re
troagir nossas pesquisas aos primeiros séculos de nossa história. 
Essa alternativa se torna insubsistente em virtude do que constitui 
nossa segunda razão. 

29 ). - Segundo Eduard Futfter (HistJria da la Historiogra
fia) tôda historiografia tem sua origem na ocorrência de um fato 
histórico que marca profundamente uma sociedade. ~ a revolução 
de 1848 que abre as portas para que se constitua uma historiografia 
de caráter social; o componente social e sua função dentro do 
processo histórico é descoberto, a partir de uma experiência vivi
da pela sociedade. 

N o caso brasileiro, não é dificil justificar que o grande acon
tecimento histórjco, que altera e sacode de maneira violenta a 
sociedade brasileira, são todos os fatos que se relacionam com 
nossa independência política. ~ a partir desse momento que pode
mos, em verdade, referir-nos a uma sociedade brasileira, cujos de
sejos, aspirações, sentimentos e ideais já não se identificam e não 
reproduzem tal e qual os da metrópole. A mudança ocorrida é 
de tal ordem que se pode rastrear as origens de um pensamento 
que mesmo não o sendo de imediato, se pretende nacional. 

11 

OPÇCES METODOLÓGICAS. 

A aplicação de um determinado método deve justificar-se não 
apenas intrinsecamente, mas deve também corresponder à natureza do 
objeto estudado e as exigências de sua constituição. 

As possibilidades metodológicas são inúmeras, contudo, para efeito 
de nosso trabalho duas opções se impuseram: 

A. - Uma 
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que constituem. O elemento central de análise seria a de compreender 
a coerência 16gica interna da obra, situando-nos no que Guerroult de
nominou de "tempo 16gico" da obra. Bàsicamente, êsse "tempo 16gi
co" é um tempo em que lhe falta o caráter de historicidade. A obra é 
estudada como se a suspendêssemos acima das necessidades e contin
gências do tempo hist6rico. A bistoricidade dêsse método contraria 
nossas expectativas em tôrno de nosso projeto, pois parece impedir que 
se estabeleça, à base de aproximações com outras obras e com a pr6-
pria sociedade, as condtções necessárias para se constituir o objeto da 
pesquisa. Por outro lado, sem querer entrar em debate de ordem te6ri
ca, mas apenas com a finalidade de acentuar a s insuficiências do mé
todo para o trabalho, diríamos que se há possibilidade de se analisar 
Ilincrônicamente uma obra, parece-me difícil dizer outro tanto das ca
tegorias e instrumentos conceituais que se utilizam. Tanto num como 
noutro,'a bistoricidade é um elemento que não se pode evitar. 

A análise estrutural sincrônica, por outra parte, põe em questão 
a pr6pria possibilidade de uma hist6ria do pensamento, bem como to
dos os conceitos de que dela derivam. 

As objeções feitas em relação ao método não significa eliminá-lo 
como uma possibilidade, porque as insuficiências apontadas decorrem 
de que nosso problema não é a obra em si, o auJor isolado do contexto 
em que vive. O método estrutural pode ser utilizado, desde que haja a 
possibilidade de se vincular os resultados alcançados por seu intermédio 
com os problemas específicos de uma hist6ria do pensamento, na qual 
êste aparece não como elemento autônomo, mas como a expressão das 
relações efetivas, que se realizam ao nível da realidade social. 

Tentar, por outro lado, utilizar o método estrutural para a partir 
dêle fazer uma análise comparativa nos levaria a desvirtuar o método 
e se não bastasse êsse aspecto negativo significaria, também, reduzir o 
alcance do trabalho e delimitá-lo a uma busca de dependências e in
fluências. O 
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Qual o sentido de uma história das idéias? O que realmente bus
camos quando nos propomos a estudar uma sociedade ao nível de sua 
produção intelectual? Uma vez definido estes pontos, quais os conceitos 
operacionais que deverão ser utilizados na elaboração dessa história? 
São perguntas que deveremos fazer-nos, previamente, à execução do 
estudo e que mesmo respondidas antecipadamente, deverão estar sem
pre presentes para que as possamos controlar na medida em que pro
gride a análise. 

Segundo nosso modo de ver, uma história das idéias ou do pensa
mento possui significado quando nela procuramos a maneira pela qual 
uma determinada sociedade, ao nível teórico, intenta responder às soli
citações e problemas criados pela prática da vida diária. Uma criação 
espiritual é a busca de uma resposta mantenedora, regenerativa ou 
originária de um equílibrio que a complexidade e multiplicidade das 
relações sociais requerem. Ela é uma forma de consciência, a mais re
finada e elaborada. B, no dizer de L. Goldmann, o máximo de cons
ciência possível em relação à consciência relativa que se revela na 
prática diária dos homens em sociedade. ..t\ssim entendida a história 
das idéias não é apenas o estudo evolutivo de um pensamento, de suas 
origens até um presente qualquer mas é, fundamentalmente, um quadro 
em que a sociedade emerge como um todo. 

B. - As considerações anteriores permitem, agora, explicitar as 
razões pelas quais optamos pelo método do estruturalismo genético, 
elaborado por Lucien Goldmann. 

Dada a relativa inutilidade de um trabalho que fôsse apenas o 
estabelecimento de um jôgo de influências, pois nêste caso as conclu
sões seriam mais ou menos óbvias, o essencial é tentar abordar a obra 
como um significante, cujos possíveis significados devem ser explicita
dos na interrelação obra e sociedade (grupos sociais). Obra e socieda
de, dessa maneira, se iluminam mutuamente, possibilitando compreen
der-se a primeira como uma tomada de consciência dos grupos sociais 
em relação aos problemas práticos e concretos existentes na realidade 
social. A obra deixa de ser um feixe de relações formais internas, para 
se converter num instrumento de desvendamento da maneira pela qual 
os homens assumem e conceitualizam a situação concreta em que vivem. 

Para o pensamento histórico, êste tipo de abordagem e constitui
ção de 
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através da história social, política, etc., pode ser realizado partindo-se 
de suas conclusões. 

Em resumo, o método a ser utilizado deve permitir o estudo da 
obra, não em têrmos de originalidade, em relação a uma tradição 
cultural já existente, brasileira ou ocidental, mas como instrumento 
que permita cortes na sociedade brasileira. a fim de se compreender 
como os diversos grupos sociais atuam e quais são os princípios nor
teadores dessa atuação. 

O estruturalismo genético de L. Goldmann corresponde a tais 
necessidades, pelo que passamos a sumariar seus pontos essenciais. 

A análise estrutural, sôbre a qual tivermos oportunidade de falar 
anteriormente, é uma análise sincrônica, cuja inspiração é da origem 
sausseriana. Nela o que prepondera, em prejuízo da história, é a idéia 
de sistema, o qual deve ser entendido como um conjunto de elementos 
que se definem por suas relações recíprocas e com o próprio conjunto. 
As condições históricas em que surgem os sistemas são negligenciáveis, 
pois êstes não se definem por suas origens, mas pelas relações internas 
do próprio sistema. Assim a história é eliminada em pról da estrutura 
ou do sistema. 

A preocupação de Lucien Goldmann é a de conciliar as exigên
cias da análise estrutural com as exigências da análise histórica. Para 
tanto, considera êle a análise estrutural como uma tarefa preliminar, a 
qual designa pelo nome de compreensão. Compreender uma obra é 
analisá-la sob a forma das relações que se estabelecem entre seus ele
mentos e o próprio universo ou sistema que é a obra. A compreensão 
consiste numa totalidade relativa, cuja explicação se situa numa tota
lidade mais ampla, que a envolve e justifica. Assim, na obra de L. 
Goldmann, Dieu Caehé, as obras de Pascal e Racine podem ser com
preendidas, quando as situamos em relação ao jansenismo, porém sua 
explicação só é possível se as ligarmos à noblesse de robe. 

Segundo Lucien Goldmann 

"todo comportamento humano é uma tentativa de dar uma 
resposta a uma situação particular e tende por isso mesmo a 
criar um equilíbrio entre o sujeito da ação e o objeto sôbre o 
qual ela se exerce, o mundo ambiente". 
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tural. Criação de equilíbrio significa a existência de dois tipos especí
ficos de processos, isto é, processos de estruturação, quando o sujeito 
da ação busca um equilíbrio perdido, ou o seu complementar os pro
cessos de desestruturação quando se detectam os momentos de dese
quiHbrio. 

Não se pode confundir a posição de Lucien Goldmann, sob pena 
de fraudar seu pensamento, quer com o esquematismo da psicologia 
behaviorista, quer com o sociologismo, combatido justamente por êsse 
autor. Goldmann escapa do esquematismo behaviorista pelo fato de 
que a relação estímulo (situação particular) - reação (criação de 
equilíbrio) não se dá en têrmos de uma causalidade mecânica, mas 
pressupõe uma atividade positiva do sujeito da ação, a criação e a 
elaboração da resposta. De outra parte, Goldmann foge do sociolo
gismo, o qual explica tôda criação espiritual tão apenas como um re
flexo da sociedade, através do componente original que aporta à obra 
seu criador individual. 

Para Goldmann, o sujeito da ação não se deve confundir com o 
sujeito individual, pois se se pretende explicar a obra como a resul
tante de uma estrutura mental individual. essa pretensão jamais será 
possível, porque a psicologia individual é irredutível a elementos ge
rais que permitam vincular positivamente a obra a componentes psi
cológicos determinados. Um indivíduo, por pertencer a diversos gru
pos sociais, apresenta uma estrutura mental de tal forma complexa que 
seria impossível estabelecer uma relação direta e imediata entre os 
componentes dessa estrutura e a estrutura da própria obra. Ora, tal 
não se dá quando consideramos não o indivíduo, mas o grupo como 
tal, porque o comportamento dêste não é analisado a partir de cada um 
de seus elementos, mas das relações que se estabelecem entre elas en
quanto grupo. No próprio exemplo de Goldmann, nós não podemos 
precisar se Antônio, João ou Pedro irão morrer ou se casar no próxi
mo ano, mas desde que os reduzamos a um determinado grupo, é pos
sível estabelecer-se o comportamento dêsse grupo em relação ao fenô
meno que se pretende analisar. Pressu põe, portanto, Goldmann a 
existência de uma homologia entre a estrutura mental do grupo e a 
estrutura do universo da obra, de forma que se considera como verda
deiro sujeito da ação não o indivíduo, mas o grupo social, a que se 
encontra vinculado de fato ou por adoção. Entenda-se por adoção 
a possibilidade de um autor pertencer efetivamente a um certo grupo 
social, mas sua obra representa, ao nível intelectual, as pretensões, 
ideais de um outro grupo social qualquer. 

O papel desempenhado pelo autor é 



- 30-

que corresponde, na prática, aos fins (ideais, projetos, sentimentos, 
etc. ) para os quais se encaminha o grupo. 

Em resumo, o agente criador de uma obra é o grupo e a função 
do escritor é elaborar a visão do mundo do grupo, o qual lhe fornece 
os elementos constitutivos na forma de tendências, que êle realiza no 
plano da obra. 

111 

Dadas as premissas sôbre as quais repousa nosso trabalho, resta 
agora mostrar, sucintamente, os resultados a que chegamos pela análise 
da obra de Varnhagem. 

1). - Dentro do raciocínio já exposto do E. Fueter, o fato his
tórico que possibilita a emergência de um pensamento historiográfico 
brasileiro é, sem dúvida, a independência. Os esforços dos grupos so
ciais, durante o século XIX, serão no sentido de preservação dessa 
independência. Embora outros historiadores existam no período logo 
posterior a independência. cuja preocupação é o estabelecimento de 
uma historiografia nacional, sem dúvida, é Varnhagem quem melhor 
encarna e realiza essa aspiração; 

2). - a independência se impõe desde logo como um fato polí
tico, cuja consolidação definitiva será dada como a consequência natu
ral da organização do estado brasileiro e das condições sociais que pos
sibilitam o surgimento da nação. 

3). - quando se fala em nação, deve-se ter em conta que por 
nação se ~ntende não somente a existência uma massa territorial, de 
uma língua comum, etc., mas também pressupõe outros componentes 
mais sofisticados, entre os quais uma consciência de si mesma. Esta 
se traduz na busca de valôres que sejam a representação da naciona
lidade. Os valôres não podem ser simplesmente a transposição dos va
lôres que vigiam na metrópole, devem ser buscados e elaborados dentro 
de nossa história e devem responder às exigências das novas condições. 
Uma 
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vem fundamentar-se na história brasileira e nos elementos que fizeram 
essa história. 

5). - Essa visão do mundo, implícita na atuação dos diversos 
grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, tem como seu polo 
de irradiação e concretização o poder político. :t;:ste é, sem dúvida, 
o elemento-chave que pode conduzir a nação em formação a busca de 
seu destino. A preocupação era. portanto, a de organizar e manter es
tável uma estrutura de poder em condições de levar a termo o projeto. 
A forma monárquica centralizadora corresponde cabalmente a êsses 
desígnios e o problema que se coloca para os diversos grupos sociais é 
o de se insinuar junto a êle com a finalidade de influenciá-lo em suas 
decisões. 

6). - A relativa homogeneidade da sociedade brasileira impede 
que a analisemos em têrmos de classes sociais, pois estas não chegam 
a se definir. Contudo, nada impede que a análise seja feita em base de 
grupos sociais que circulam e se alternam na condução e na influência 
exercidas sôbre o poder político. Mesmo entre êsses grupos a homoge
neidade é muito grande, por não conduzir suas divergências a um rom
pimento com o poder, nem a colocá-lo seriamente em perigo. A ati
tude dêsses grupos é a de procurar a legitimação do poder, através do 
reenforçamento de certos aspectos exteriores da forma do poder, por 
exemplo todo poder monárquico implica na criação de uma côrte e 
numa aristocracia (veja-se em Varnhagem a preocupação de justificar 
a aristocracia de serviços); ou tentar influenciar o poder político de 
maneira a fazer prevalecer seus interêsses de grupo. Somente quando 
se encontra bastante adiantado o IV século de nossa história, podemos 
notar a presença de alguns grupos sociais que começam a pôr em xeque 
a estrutura do poder. 

7). - Talvez seja possível vincular-se a emergência de uma his
tonografia regional, em oposição a essa historiografia geral, represen
taaa por Varnhagem, a um movimento de contestação ao poder cen
tralizador monárquico. 

Evidentemente, que tais elementos deverão ser melhor explícita
dos, mas êste deve ser objeto de trabalho em que estamos empenhados 
e que pensamos num futuro não muito remoto, completar . 

• 

• • 
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INTERVENÇõES . 

Das Profas. Zilda Zerbini Toscano e Helena Pignatari (FFCL/PUC/ 
São Paulo). 

Dizem: 

Ambas as categorias: uma ao nível do acontecimento histórico, 
outra ao nível do pensamento, da análise do historiador padecem de 
historicidade. Daí perguntam: 

1). - Na história do pensamento, entã~ na segunda categoria, 
o historiador escolhe o modêlo? Os modelos podem servir ou não, 
mais ou menos à interpretação do acontecimento? Ou o historiador 
se fixa, numa linha só (por posição filosófica)? 

2). - No entender do Autor a história não é preferencialmente 
a análise, o pensamento ou modêlo do historiador, mais do que os 
dados da "conteudística"? 

3). - Em que situação se está agora no Brasil em relação a 
essa categoria de estudo na história? São poucos os trabalhos escritos 
que parecem estabelecer análise nêsse nível de história. Que perspecti
vas o Autor vê de uma evolução no estudo da história nesse sentido, 
haja visto que lhe parecem um estágio ainda inicial pelos trabalhos 
apresentados no Simpósio. 

* 
Do Prof. Fernando Antônio Novais (FFLCH/USP. São Paulo) . 

Fêz diversas considerações sôbre o assunto da Comunicação, prin
cipalmente em tôrno dos seguintes tópicos: 

1). - A visão do mundo a que liga Varnhagem no contexto da 
criação de uma nação; 

2). - Em Goldmann a conexão se fêz a partir da estrutura da 
obra: a Visão Lógica e Paradoxo,' 

Finalizando as suas considerações, pergunta: Qual a estrutura da 
História de Varnhagem? (*). 

(01<). _ O Autor deixou de t:emeter, por escrito, à presidência da sessão, 
as respostas dadas às interpelações. 'no plenário 



UM CURSO PROGRAMADO DE HISTÓRIA (*). 

JOSE SEBASTIÃO WITTER 
e 

GERALDINA PORTO WITTER 
da Universidade de São Paulo. 

Até a década passada relativamente pouco contribuiu a Psicolo
gia da Aprendizagem para a elaboração de meios e técnicas que pu
dessem constituir solução para os problemas com que se defrontam os 
professôres em sala de aula. Vários psicólogos preocupados com 
êste problema, procuraram diagnosticar as possíveis causas dêste fato, 
através da História da Psicologia ou, através da análise do compor
tamento atual dos psicólogos que trabalham nesta área. 

Entre as várias razões pelas quais a Psicologia não tem contri
buido de forma tão efetiva para o ensino, quanto seria desejável, são 
apresentadas. as seguintes: nem sempre o psicólogo que está interes
sado em aprendizagem, também está interessado em educação e ensi
no (Bugelski, 1956; Glaser, 1962; Skinner, 1961); a forma pela 
qual usualmente são expressos os dados obtidos no estudo de aprendi
zagem, isto é, em têrmos de média (Keller e Schoenfeld, 1968; Skin
ner, 1961); o fato de os professôres sempre obterem algum resultado 
positivo, ainda que aquém das suas possibilidades e da capacidade 
dos alunos (Skinner, 1961 e 1968) e ainda o de não conhecermos o 
necessário sôbre como ocorre a aprendizagem (Bugelski, 1967). 

Entretanto, a partir de 1930, gradativamente, trabalhando segun
do um modêlo que se convencionou chamar de Análise Experimental 
do Comportamento, um grupo de psicólogos foi ampliando sistemà
ticamente os conhecimentos sôbre a aquisição, a manutenção e a mo
dificação do comportamento. Seguindo o exemplo dado por Skinner, 
iniciador do movimento, alguns dêles passaram a preocupar-se com a 

(*). - Comunicação apresentada na 3' sessão de estudos, Equipe D, 
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aplicação, em sala de aula, dos princípios de aprendizagem demons
trados em laboratório. :f;:stes psicólogos desenvolveram uma série de 
técnicas das quais muitas podem ser fàcilmente usadas por professô
res, mesmo quando trabalham em situações precárias de meios de en
sino, de instalações e tendo de atender a um número muito grande de 
alunos. Entre estas técnicas podem ser lembradas aqui: a instrução 
programada, os sistemas motivacionais para sala de aula, as técnicas 
de modificação do comportamento em sala de aula e os cursos progra
mados. Neste momento apenas êstes últimos serão objeto de consi
deração. 

Os cursos programados apresentam as mesmas características ge
rais da instrução programada uma vez que os mesmos princípios de 
aprendizagem são usados de modo a garantir a eficiência do ensino: 
a matéria é apresentada em pequenas· doses, em graus crescentes de 
dificuldade, segundo uma hierarquia comportamentalmente definida; 
são feitas revisões e avaliações freqüentes e os reforços são devidamen
te programados, de modo a garantir que todos os alunos, em seu 
próprio ritmo, alcancem o objetivo pré-estabelecido, com nível de pro
ficiência semelhante. 

Esta tecnologia foi idealizada por Keller e Sherman (1967) que 
o desenvolveram na Arizona State University. Posteriormente, com 
a colaboração de dois Professôres brasileiros, Azzi e Bori, o testaram 
na Universidade de Brasília, tendo por conteúdo matéria a ser ensina
da num curso introdutório de Psicologia. Não apenas o curso por 
êles programado tem sido usado por outros psicólogos e em outros 
centros universitários brasileiros e estrangeiros como também a pró
pria técnica de ensino passou a ser ob:eto de estudo (Witter e Rosa
milha, 1969) e a ser usada em cursos com conteúdos os mais variados, 
dentro da própria Psicologia. 

Apesar das inúmeras vantagens que esta tecnologia de ensino ofe
rece não se encontra na literatura sôbre o assunto, relatos de estudos 
e pesquisas em que ela tinha sido empregada para o ensino de outras 
disciplinas que não a própria Psicologia. Possivelmente isto se deve 
ao fato de ela ser muito recente e não ter sido objeto de suficiente di
vulgação ou ainda pelas mesmas razões pelas quais, de modo geral o 
psicólogo que trabalha em aprendizagem não tem contribuido com o 
necessário para o ensino. Dentro dêste contexto parece oportuno que 
se verifique como ela funciona com conteúdos diversos e com outros 
tipos de alunos que não os estudantes universitários dos cursos de 
Psicologia. 

O 
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no curso superior, quando um professor deve dar assistência a muitos 
. alunos. 

Por outro lado, como bem lembra Matthews (1967), no mo
mento, estamos educando aquêles que no próximo século serão os 
responsáveis pelo progresso e que é preciso fazer um balanço para 
saber se estamos educando para o futuro. ~ natural que todos os 
educadores, especialmente nas Universidades, façam revisões periódi
cas dos cursos que ministram em têrmos de conteúdo e da tecnologia 
de ensino usada. ~ preciso promover 

"programas educacionais de alta qualidade ... incluindo re
cursos adequados, professôres bem treinados, bons prédios, currí
culos e métodos educacionais apropriados" (Mattews, 1967, p. 2). 

Estas necessidades são ainda mais cruciais nos países em desen
volvimento onde os deficits educacionais são maiores. Dentro dêste 
contexto o professor de História não pode ignorar os progressos da 
tecnologia de ensino, devendo procurar usá-la no ensino de sua ma
téria. Justifica-se assim, a preocupação em se considerar a viabilidade 
e o teste de um Curso Programado para História. 

Neste trabalho, apenas será objeto de consideração a viabilidade 
desta técnica. À medida que se fizer esta análise serão melhor apre
sentadas as características da tecnologia. e esboçado um programa 
para o ensino do Período Republicano, da História do Brasil. 

Usualmente, a maioria dos alunos que estudaram em cursos pro
gramados relatam, como bem diz Keller (967), que quando compa
rado com outros cursos, esta tecnologia lhes propiciou aprender mais, 
sentir um grande senso de realização, um grande reconhecimento e 
atenção a êles como indivíduos, prazer no trabalho, progresso em seus 
hábitos de estudos, e desenvolvimento de atitudes mais positivas 
quanto às provas. 

Logo no comêço do curso, dadas as características distintas desta 
tecnologia, o aluno deve ser informado de como o curso deverá de
senvolver-se, dos padrões de comportamento que se espera dêle, de co
mo terá acesso aos vários conteúdos, de como poderá recorrer ao auxí
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um semestre letivo, requerendo um determinado número de horas de 
estudo e de trabalhos práticos, no presente caso poderia ser de 90 ho
ras. Na melhor das hipóteses, o aluno poderá, de acôrdo com seu ritmo 
e disponibilidade de tempo, concluir o curso em algumas semanas. 
Surge aqui o primeiro problema. Teoricamente não deveria haver li
mites de tempo para a conclusão do curso, porém, dadas as contingên
cias legais de prazos pré-estipulados para entrega de nota, o professor 
pode ser obrigado a estabelecer um prazo máximo para o término do 
programa. Neste caso, pelo menos três soluções podem ser adotadas: 

a). - simplesmente reprovar o aluno que não completou o pro
grama e, quando êste volta para fazer o curso, em dependência, come
çar do ponto em que não superou e não da estaca inicial; 

b). - reprovar os alunos que não fizerem, pelo menos uma por
centagem do programa pré-estabelecida pelo professor, usualmente fi
xada por volta de 80%; 

c). - fazer um regime especial de aprovação para os cursos 
programados onde, à medida que o aluno completa o programa, sua 
nota é remetida à secretaria, independentemente de ainda não se ter 
completado o semestre ou já se ter ultrapassado o prazo para entrega 
de notas. Evidentemente, dados os entraves burocráticos, esta última 
solução é a menos recomendável, por outro lado, a primeira é muito 
rigorosa uma vez que muitos alunos poderão chegar perto da conclu
são do programa sem fazê-lo de todo. A segunda solução parece ser a 
mais recomendável nas condições em que se processa o ensino univer
sitário no país, portanto para efeito da presente análise ela seria a 
adotada no Curso de História (Período Republicano do Brasil), fixan
do-se a realização de 80% do programa como o mínimo para a apro
vação. 

O curso é dividido em unidades de conteúdo as quais correspon
dem a um conjunto de leituras e trabalhos que os alunos devem fazer 
num nível satisfatório, pré-estabelecido pelo professor, antes de pas
Sar para a unidade seguinte. Usualmente êste critério é fixado entre 
90% e 100% de acertos numa prova ou exercício sôbre a unidade. 
Para efeito do curso hipotético aqui considerado, êste critério será 
de 90%. 
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seus criadores não o tenham feito, muitos outros professôres, como por 
exemplo Witter, nos cursos de psicologia, têm introduzido, nesta fôlha, 
por vêzes, bibliografia adicional à guiza de sugestão de leitura, mas 
que não serão objeto de verificação específica. Estas sugestões podem 
também, ser dadas em outros momentos do curso que não na fôlha de 
instrução. Quando houver uma parte prática correspondendo a cada 
unidade, a fôlha de instrução deverá trazer tôdas as informações neces
sárias para sua realização. Naturalmente, em caso de dúvida, o aluno 
poderá contar com a assistência do professor ou professôres responsá
veis pelo curso. No caso específico do programa aqui considerado, 
esta parte prática poderia consistir, por exemplo, na leitura e discus
são, por escrito, de um documento. 

Quando tiver lido o que lhe foi indicado e completado a parte prá
tica correspondente à unidade, o aluno poderá, quando o desejar, den
tro de horários pré-estipulados, em que o professor poderá atendê-lo, 
comparecer para a verificação da aprendizagem. Esta verificação, usual
mente, é feita sob a forma de uma prova escrita com questões mistas, 
tais como: escolha múltipla, complemento, certo-verdadeiro, análise 
crítica de um pequeno texto, sublinhando a seguir as alternativas e 
questões abertas. Não há nota de avaliação, caso o aluno não atinja o 
critério pré-estabelecido, poderá comparecer, posteriormente, tantas 
vêzes quantas forem necessárias, até atingir o critério. Não importa o 
número de vêzes que êle tenha que se apresentar para a verificação de 
uma unidade, o importante é que acerte para atingir o critério. so
mente quando atinge o critério é que o aluno pode passar para a uni
dade seguinte, o que deve ser apresentado como uma recompensa ou 
refôrço pelo esfôrço dispendido na unidade em· que acabou de ser 
examinado. Neste caso, receberá a fôlha de instrução da unidade se
guinte. Em conexão com esta avaliação surgem dois problemas que 
podem ter uma mesma solução. O primeiro dêles diz respeito ao fa
to de que para garantir que o aluno aprenda. a partir dos textos e 
não a partir do seu comparecimento às provas de verificação. Quando 
o aluno comparecer duas ou mais vêzes para fazer a prova da mesma 
unidade, êle pode acabar "aprendendo" com a prova uma vez que o 
professor. se êle o desejar, poderá discutir seus êrros e acêrtos com êle. 
Para evitar isto, convém ter algumas formas paralelas das provas a 
serem usadas em uma unidade. Outro problema é resultante do fato 
dos alunos comparecerem em dias ou horas diferentes para fazer a 
prova. Neste caso, como em sua história de vida é pouco provável 
que tenham feito provas sem nota para avaliação, como podem ter de
senvolvido o comportamento de colar e, como, mesmo, acidentalmente, 
podem comunicar aos colegas o conteúdo da prova, é preciso tomar 
certa precaução. Uma das medidas é 
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verificação, outra é enfatizar o objetivo e natureza desta forma de 
avaliação. Outra medida a amenizar esta comunicação é reter as pro
vas feitas pelos alunos até o final do curso. Entretanto, tem se verifica
do que êste último problema decresce muito, na medida em que se 
progride no curso e os alunos vão aprendendo melhor as próprias ca
racterísticas do curso. 

A prova é sempre imediatamente corrigida, diante do aluno, com 
o qual usualmente se discute os erros cometidos. Após algumas uni
dades (4 ou 5) são incluídos também alguns testes de revisão de uni
dades anteriores. 

Os responsáveis pelo curso, sistemàticamente fazem o registro de 
quando o aluno se apresentou para verificação, o número de vêzes que 
teve que refazer uma unidade, os ítens que criou. Algumas vêzes é 
feita uma apreciação, por escrito, de como tem se saído o aluno em 
suas discussões e aprendizagens informais com os responsáveis. Bstes 
cuidados visam garantir um maior contrôle da aprendizagem e uma 
avaliação e melhoria do próprio curso programado. 

A parte de aulas ou discussões em grupo sôbre temas do progra
ma é diferente da usualmente empregada nos cursos convencionais. 
Elas são mais esporádicas e são marcadas em momentos estratégicos do 
curso. Quando cêrca de 75%, ou mais. dos alunos já progrediu até 
um dado ponto do programa é marcada uma aula, ou demonstração ou 
discussão em grupo, dependendo da natureza do assunto a ser focali
zado. Divulga-se em lugares pré-determinados, o dia e a hora da mes
ma. A freqüência é livre, o conteúdo da aula não será objeto de exa
me em momento algum do curso, porém será eufatizado aos alunos 
que esta será uma boa oportunidade para êle discutir as leituras feitas 
com seus colegas, professôres e com outras pessoas que compareçam à 
aula. O fato de se esperar que 75% dos alunos tenham atingido os 
pontos principais do programa, garante que a maioria tem os conheci
mentos que possam ser considerados pré-requisitos para um melhor 
aproveitamento dêstes encontros. 

Estas aulas, demonstrações, discussões ou mesmo conferências 
poderão ser ministradas pelo professor, ou por pessoa por êle convida
da. As discussões poderão obedecer a qualquer das técnicas usual
mente empregadas para êste tipo de atividade. 

No caso do curso de História (Período Republicano), o programa 
poderia incluir algumas aulas sôbre: A Evolução do Pensamento Repu
blicano; O advento e a consolidação da República: o funding loan e a 
administração Campos Salles; O Convênio de Taubaté e a economia 
cafeeira; O Militarismo e a campanha civilista de Rui Barbosa; O 
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Primeiro Conflito Mundial e suas conseqüências no Brasil; As Crises 
da década de 20, a crise de 29 e sua repercussão no Brasil. Também 
poderia incluir discussão em grupo sôbre 

A Industrialização na Primeira República, 
O Desenvolvimento industrial durante o Primeiro Conflito Mundial, 
O Tenentismo. 

Para a execução de um curso programado há necessidade de 
stenceis e papel para a impressão das fôlhas de informação, textos e 
provas de verificação. Além disso, há necessidade de uma equipe de 
trabalho. Na proposição de seus criadores esta equipe seria constituí
da de monitores, assistente de laboratório, assistente de classe e de um 
instrutor ou professor. Naturalmente, como o próprio KeIler desta
ca (1967) o programa pode ser executado sem contar com uma equi
pe completa. No caso da História, e dependendo do assunto a ser 
programado, poderíamos, de início, descartar o assistente de labora
torio ou, se houvesse disponibilidade de pessoal, substituí-lo por um 
assistente de documentação ou monitores. 

Os monitores, (a nosso ver) são alunos de anos mais avançados 
que já fizeram o curso, usualmente trabalhando sem receber venci
mentos, movidos pelo interêsse no curso. na tecnologia de ensino ou 
mesmo no título de monitor, o que poderá ser de valor para êle no 
futuro. Usualmente manifestam satisfação por poder participar desta 
atividade e com a experiência e conhecimento que adquirem. O seu 
número variará em função do número de alunos matriculados no cur
so e da disponibilidade de tempo de cada um. Sua função consiste em 
assessorar o trabalho prático, quando êste existe, e em dar plantões 
nos horários pré-estabelecidos para as provas de verificação. Durante 
êste plantão recebem os alunos que comparecem para as provas, dis
tribuem as mesmas, corrigem-nas e discutem os êrros com o aluno, fa
zem os devidos registros, dão novas fôlhas de instrução ou solicitam 
que o aluno torne a estudar a mesma unidade. Para homogeneidade 
de conduta e forma de avaliação e de registro precisam ser adequada
mente preparados pelo professor responsável que deverá, periodica
mente, fazer uma reunião com os mesmos (em princípio semanal
mente) . 

Os 
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o instrutor ou professor do curso precisa trabalhar muito, pelo 
menos até o estabelecimento e teste final do mesmo. Inicia seu tra
balho por definir, de forma explícita, e se possível, operacional, os 
objetivos do curso e de cada unidade. A seguir faz uma análise, na 
medida do possível, do conteúdo do curso para ordenar de forma 
adequada as unidades, devendo conhecer profundamente os textos a 
serem usados para ordená-los bem. Precisa construir inúmeros ítens 
e provas de verificação e fazer uma análise de como funcionam. Deve 
redigir as fôlhas de instrução, e muitas vêzes, leituras extras. Precisa 
acompanhar o progresso de cada estudante e o trabalho de seus au
xiliares. E; sua tarefa fazer avaliações constantes do programa, da 
reação dos seus alunos e auxiliares ao mesmo e introduzir as mudan
ças que venham a ser necessárias. 

Dentro dêste contexto a "capacidade didática" do professor, pa
ra dar aulas expositivas se dilui sendo substituída por outras mais re
levantes concernentes ao contrôle e verificação da aprendizagem. Por 
outro lado, êle encontra, conforme bem o relata Keller (1967), mais 
prazer no trabalho e uma "nova dignidade em sua profissão" (p. 
144), tendo oportunidades para melhorar seu contacto com os alu
nos, sua capacidade de redação e até mesmo poderá chegar, gradual
mente, a construir um curso totalmente seu, devidamente organizado 
e testado. O fato é que uma vez organizado, estruturado e preparado 
o material para o curso, um único professor pode atender a um gran
de número de alunos, sem que esta tarefa seja demasiado cansativa e 
sem prejuíio do nível de conhecimentos e relações interpessoais para 
os alunos· e com um saldo de tempo disponí"'el para pesquisa para o 
professor. 

Quanto ao espaço geográfico, o professor precisa contar, em 
condições ideais, com algumas salas pequenas onde os monitores pos
sam atender os alunos, e sua própria sala onde fará o mesmo. Espo
ràdicamente, usará uma sala de aula grande ou anfiteatro para as au
las, que poderão ser programadas para horários em que aquelas não 
estejam sendo usadas por outros cursos. Como serão poucas, poderão 
ser, inclusive ministradas em dias diversos da semana e em horário 
entre períodos ou turnos da escola. 

Estamos elaborando um curso programado completo nesses mol
des para ser testado entre os alunos de História. Entretanto, dadas as 
limitações de nossa infra-estrutura, êle deverá começar a ser aplicado 
no segundo semestre do ano de 1972, na Universidade de São Paulo. 
Nfio 
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Assim sendo, apenas, à guisa de exemplo, alguns aspectos são aqui 
apresentados. 

* 
* • 
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• 
• • 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Roberto Machado de Carvalho (FFCL/Itú e Moema. São 
Paulo) . 

Disse que o trabalho apresentado (Um curso programado de 
Hist6ria) vai direto ao interêsse de que todo professor de História de
ve estar imbuído, isto é, o de procurar sempre melhorar a qualidade 
do seu ensino. 

A questão, entretanto, que se coloca em matéria de Curso Pro
gramado, está muito ligada às condições para desenvolvê-lo, sobre
tudo num país em desenvolvimento. No próprio texto, e aqui vai uma 
primeira interrogação, encontra uma aparente contradição para a qual 
solicita melhores esclarecimentos. À página 1 está escrito que muitas 
técnicas: 

"podem ser fàcilmente usadas por professôres, meSmo quan
do trabalhairiem situações precárias de meios de ensino, de ins
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Mais adiante, à página 3, citando Mattews, escrevem os Autores: 

"é preciso promover programas educacionais de alta qualida
de, incluindo recursos adeqüados, professôres bem treinados, bons 
prédios, currículos e métodos educacionais apropriados". 

E acrescentam, estas necessidades são ainda mais cruciais nos 
países em desenvolvimento. 

Aqui não haveria uma contradição? Afinal, até onde deve ir o 
aparelhamento de uma escola para receber um Curso Programado? 

2). -};: evidente que o professor de História não pode ignorar 
os progressos da tecnologia de ensino. Para aplicá-los os próprios Auto
res reconhecem as dificuldades em nosso meio. Existe então, pergun
ta, um processo seletivo, isto é, apenas as escolas, já não diz bem apa
relhadas, mas que, aos menos, adotem um número razoável de alunos 
em suas classes, podem receber o Curso Programado? 

3). - Quanto ao Curso prôpriamente: fala-se que o conteúdo 
deve ser apresentado em Unidades e trabalhos, avaliados numa prova ou 
exercício. Poderiam os Autores esclarecer melhor que tipo de trabalho 
os alunos devem fazer? };:sses trabalhos são os mesmos para todos? 

4). - À página 5, quando se trata da verificação da aprendiza
gem, entende-se que esta deva ser feita individualmente; dizem os 
Autores textualmente que: 

"o aluno poderá dentro de horários pré-estipulados, em que o 
professor poderá atendê-lo, comparecer para a verificação". 

Além disso, aconselha-se que o professor faça provas paralelas pa
ra evitar a possibilidade da revelação entre os alunos no caso de prova 
única. 

Ora, como isso funciona em Faculdades, com excessivo número 
de alunos e geralmente mantendo Cursos Noturnos? Nesses casos, co
mo pode o professor controlar quem completou uma Unidade e está 
em condições de passar para a Unidade seguinte? E o professor que 
permanece pouco tempo na escola? 

E, à guisa de sugestão, sugere e acredita que viria ser uma real 
contribuição para os Professôres Universitários de História, não só em 
têrmos de Universidade de São Paulo ou Institutos Isolados de Ensino 
Superior do Estado de São 
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da novidade, isto é, Cursos Programados para o ensino da História, 
que atendessem às diferentes condições de ensino apresentadas pelas Fa
culdades, especialmente levando-se em conta o número de alunos nas 
classes, a precariedade de documentação e o período escolar, onde apa
rece o fantasma da disponibilidade de tempo. 

* 
Do Prof. Arno Wehling (IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro. Guanabara). 

Diz que está em funcionamento, na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grupo de estudos para 
aplicar a instrução programada ao ensino médio, orientado por espe
cialistas em História e Educação. Perguntá. pois, se em São Paulo, 
como se pode ver através do trabalho dos .Autores, pretende entrar 
nesse tipo de ensino, ou se irá limitar-se ao ensino superior, como se 
afirma à página 9 da' Comunicação? 

* 
Da Profa. Marilda Correia Ceribelli (IFCS/UFRJ. Rio de Janeiro. 

Guanabara) . 

Indaga: a instrução programada de História, na opinião, dos 
Autores, visa primordialmente ao ensino superior, ou objetiva informar 
conteúdos para· o ensino médio? 

* 
Da Profa. Elza Nadai (Universidade Federal de Mato Grosso. Co

rumbá. Mato Grosso) . 

Diz que os Autores, na primeira parte da Comunicação, quando 
fundamentam a própria necessidade de mudanças no ensino da His
tória os colocam em têrmos de eficiência (página 2), portanto só de 
rendimento. Atualmente, no Brasil, e especialmente em São Paulo, 
tenta-se estabelecer a Educação dentro de uma visão ampla como pro
cesso contínuo de mudança de comportamento. Pergunta, pois, em 
têrmos de esclarecimento: 

1). - Como os Autores encaram a Renovação do Curso de 
História dentro da Educação como um todo (se é que o conceito de 
Educação é o mesmo que assinalou acima)? 

2). - Em se tratando de História, como processo contínuo e 
ininterrupto, permitindo a constante revisão e a dualidade análise-crí
tica como deixam perceber, como situam a instrução programada nes
se todo? Não estariam caindo em contradição? Proposições 
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3). - Como tentativa de renovação, a instrução programada 
seria mais uma tecnologia a serviço' do ensino, mas não estaria só 
servindo à eficiência? 

* 
Do Prof. José Maria Corrêa (ICIILjUFGo. Goiânia. Goiás). 

Pergunta: a experiência dos Cursos Programados procurou de
senvolver a capacidade de análise crítica das fontes históricas? 

* 
Do Prof. Hilário Rosa (FFCLjJahú e Baurú. São Paulo) . 

Indaga: o estudo programado implicaria totalmente na supres
são das aulas teóricas? Ou seria mais interessante a intervenção do pro
fessor num momento mais oportuno tecnicamente, como' um relator, 
comentando as várias conclusões e pontos de vista a respeito do assunto? 

* 
Da Profa. Antonietta de Aguiar Nunes (FFCLjSão BentojPUC. São 

Paulo) . 

Inicialmente, felicita os Autores pelo trabalho que 'Vêm realizando 
no sentido da organização e aplicação de cursos programados, não só 
em Psicologia como a tentativa a que se propõem em História. 

Desde 1970, quando da realização da "Semana de História" na 
Faculdade Filosofia, Ciências e Letras de São Bento (PUC) sob o 
tema geral "Metodologia do ensip.o da História" játinha tido a inter
pelante a oportunidade de discutir com certos detalhes a problemática 
do curso programado por .ocasião da palestra Jeita sôbre êsse tema 
pela Profa. Carolina Masturcelli Bori, que discorreu sôbre a sua e}(pe
riência de sete anos já, da aplicação do método e discutiu com a inter
pelante vários pontos e princípios. 

Se 
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Em primeiro lugar, do modo como os Autores propõem o curso 
programado sôbre o Período Republicano, êle se apresenta quase que 
como um curso mais de leituras de textos (fora algumas aulas mencio
nadas e o trabalho do aluno com alguns documentos originais e sua dis
cussão por escrito) . 

Um tal curso seria, a seu ver, bastante enriquecido se entre os 
exercícios programados para cada unidade fôssem incluídos tópicos que 
envolvessem, por exemplo, o uso de mapas: exercícios comparativos 
entre mapas da mesma época, relacionamento das informações do
cumentais escritas com as especificações cartográficas; uso da icono
grafia sôbre o período estudado; análise comparativa de quadros de 
diversos autores sôbre um mesmo fato, estudo de peças e objetos da 
época, ou ainda o uso de recursos audiovisuais: o Instituto Nacional do 
Cinema (Rio de Janeiro) e o Centro Regional de Pesquisas Educacio
nais (São Paulo) possuem coleções de slides sôbre temas específicos, 
com roteiro detalhado; outras poderiam ser programadas e elaboradas 
para uso em determinadas unidades: o aluno pegaria o material e com 
projetor ou visor estudaria, numa sala apropriadada, cuidadosamente o 
material, comparando as informações do roteiro ou da bibliografia já 
vista, com as figuras apresentadas nos slides. O estudo daria ao aluno 
possibilidades de usar vários tipos de percepção e certamente a fixa
ção da aprendizagem resultaria maior. 

Em segundo lugar, chama a atenção dos Autores e dos colegas que 
a utilização do Curso Programado pressupõe uma tomada de posição 
importante. Se por um lado o curso programado garante a aprendiza
gem total ou quase total das unidades do curso (lembremos que a in
trução programada surgiu nos Estados Unidos para atender à necessi
dade de formação de peritos militares e técnicos em indústria onde era 
fundamental o conhecimento efetivo do manêjo das máquinas com 
que lidavam) por outro, acentua e desenvolve um comportamento indi
vidualista que é, sem dúvida, contrário ao trabalho em equipe que o 
aluno terá que desenvolver na sua vida profissional: equipe docente, 
pesquisa integrada em equipe, etc. 

Imagine-se então o que aconteceria se todos os professôres usas
sem curso programado: desenvolver-se-ia em alto grau o individua
lismo que justamente sabemos que deve ser combatido, pois ao desen
volvimento dos vários ramos do conhecimento, cada vez mais sente-se 
a impossibilidade de se fazer qualquer cousa em profundidade sem o 
concurso de tôda uma equipe de especialistas ou da mesma disciplina 
ou de disciplinas complementares. O 
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• 
Réplica da Professôra Elza Nadai. 

Declara que quer congratular-se com os Autores pelo cuidado 
que estão tendo com a formação de conceitos em História. Diz que 
isso é realmente fundamental. No ensino da História tudo que for 
feito como tentativa de se acabar com as informações de conteúdo, é 
excelente. 

Sugere, pois, como um único cuidado, que a aplicação deve ser 
integral e com conhecimentos profundos da técnica que os Autores 
possuem, mas que isso não se transforme em moda de ensino, o que 
normalmente acontece. 

* 
• • 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES JOS~ SEBASTIÃO WITTER E 
GERALDINA PORTO WITTER. 

Ao Prof. Roberto Machado de Carvalho. 

Disseram: 

A contradição a que o professor Carvalho se refere é apenas apa
rente uma vez que o curso programado,quando bem elaborado e tes
tado, pode posteriormente ser aplicado por professôres que não dis
ponham de uma maior especialização. Por outro lado, como êste tipo 
de curso dá ao professor oportunidade para dispôr de tempo para 
estudar e se forem empregados "cursos programados para professôres 
sôbre esta técnica" em pouco tempo se disporá de professôres bem 
treinados. Realmente as características do Curso Programado permi
tem a um único professor atender bem a muitos alunos, basta que 
conte com auxt1io de monitore~ (alunos de anos mais avançados) nu
ma proporção razoável. Além disso, para se obter excelente resulta
do não se requer instalações especiais. As condições referidas por 
Mattews são as ideais, mas mesmo sem elas um Curso Programado pode 
ter 100% de eficiência comprovada. Gostariam de lembrar que entre 
os aspectos arrolados por Mattews na promoção de programas educa
cionais de alta qualidade estão os métodos educacionais apropriados. 
:este 
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Quanto à sua segunda pergunta, acreditam tê-la em parte respon
dido junto à primeira quando, mais uma vez, salientaram que mesmo 
sem qualquer equipamento é possível usar esta tecnologia. Restaria 
salientar aqui, mais uma vez, que esta tecnologia de ensino visa espe
cificamente o atendimento de classes numerosas, nestes casos o impor
tante é poder o professor contar com a colaboração de monitores. 

Em cada Unidade pode-se solicitar apenas que o aluno compareça 
para um teste de verificação ou se exigir trabalhos de natureza diversa 
conforme o conteúdo da Unidade. Este trabalho poderá ser a análise 
e interpretação de um texto, o resumo de um artigo ou capítulo de li
vro, uma redação sôbre um dado tema, um levantamento bibliográfico 
ou de documentação, enfim a atividade que melhor permitir ao profes
sor verificar se o objetivo daquela Unidade foi alcançado. No primeiro 
programa feito (Keller e Sherman) as atividades eram iguais para to
dos os alunos. Entretanto, isto pode ser alterado, aliás, G. P. Witter 
vem usando um procedimento diverso e que dá excelente resultado 
pelo menos no que diz respeito às atitudes e motivação dos alunos para 
a execução da tarefa. Este procedimento consiste em oferecer três ou 
mais alternativas de trabalhos eqüivalentes, em têrmos de permitir al
cançar o objetivo pretendido, deixando-se aos alunos a "liberdade" 
de opção entre um dêles. Por exemplo, tendo-se decidido que a tarefa 
consistirá na análise de um documento, seleciona-se três ou mais do
cumentos que focalizem a mesma problemática e o aluno pode escolher 
para seu trabalho um dêste documentos. 

Como tiveram oportunidade de destacar, no trabalho apresentado, 
um dos maiores problemas técnicos está justamente nas provas de ve
rificação, especialmente, nas etapas iniciais quando os alunos tendem 
a "colar", por não terem ainda aprendido que as provas não são para 
nota. As soluções apresentadas já foram testadas com êxito, e quanto 
mais vêzes o programa é aplicado tantos mais itens podem ser acumu
lados no que chamam de banco de itens para provas, facilitando-se 
assim o trabalho do professor de um para outro ano. Uma solução 
seria manter uma rápida entrevista com o aluno, após o teste, para ve
rificar se êle realmente sabia o que respondeu. Outro aspecto é que os 
trabalhos individuais dados em cada unidade podem perfeitamente ser
vir também de verificação. 

Quanto ao "fantasma da disponibilidade de tempo" êste pode em 
parte ser superado pela própria tecnologia, uma vez que o aluno aca
bará dispond(j) de muito mais tempo, porém tôda aprendizagem requer, 
pelo menos, um mínimo de tempo. O 
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* 
Ao Prof. A rno Wehling. 

Os autores esclareceram que o Curso Programado foi criado le
vando-se em consideração algumas das limitações e restrições feitas ao 
emprêgo da Instrução Programada no nível universitário. Teoricamen
te . nada impede o emprêgo também do Curso Programado no nível 
médio. Porém, na literatura científica sôbre êste assunto não há relato 
de qualquer tentativa nêste sentido. Cumpre ainda salientar que quan
to à Instrução Programada, tecnologia semelhante mas distinta do Curso 
Programado, há muitas pesquisas e estudos feitos no nível de ensino 
médio. Em São Paulo há vários grupos produzindo textos programados 
para o ensino primário e secundário. Os autores dêste, juntamente 
com outros professôrese especialistas no assunto, estão também traba
lhando neste sentido, mas trata-se ·de Instrução Programada e não de 
Curso Programado. 

* 
À Profa. Marilda Correia Ceribelli. 

Consideram ter respondido a pergunta da Profa. Marilda C. Ce
ribelli ao ter dado resposta ao Prof. Amo Wehling, isto é, consideram 
que as duas técnicas de ensino podem ser usadas, tanto no curso supe
rior como no secundário, mas' se a instrução programada nos parece 
excelente para os outros níveis o curso programado parece ser melhor 
para o curso superior. Além disso, o uso de uma não exclui o da 
outra. Vários cursos programados incluem alguns textos sob a forma de 
instrução programada. 

* 
À Profa. Elza Nadai. 

As três perguntas feitas pela professôra podem ser sintetisadas 
merecendo uma única resposta. Se o autor de um texto, ou o professor 
que dá uma aula, não comprovar que o mesmo ou a mesma tem um 
bom nível de eficiência, não poderá dizer que ensinou algo a alguém. 
Qualquer aprendizagem implica necessàriamente em mudança de com
portamento e é importante que esta mudança seja controlada no sen
tido desejado. Tanto a instrução programada como o curso programa
do, se forem 
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das vêzes não foram comprovadas em pesquisas bem feitas. Não se 
pode esquecer que a instrução é apenas um aspecto do processo de 
educação, que é muito mais amplo. Os aspectos característicos que 
podem dar uma maior amplitude ao ensino da História, isto é, a revi
são constante e a dualidade análise-crítica. ou mesmo, se o desejar, 
deixar uma margem a própria "criatividade" do aluno, tudo isto depen
de única e exclusivamente dos objetivos do texto ou do curso progra
mado e da capacidade da equipe técnica para produzir um texto re
almente capaz de levar o aluno a alcançar objetivos mais amplos. Exis
tem textos programados de Filosofia que se mostram mais eficazes pa
ra desenvolver o pensamento filosófico do que cursos ministrados por 
professôres eminentes. Para atingir objetivos mais amplos é possível 
que o professor tenha de recorrer a mais de um programa, mas o mais 
importante é que êle saiba discriminar entre um bom e um mau texto 
programado. A ênfase posta no aspecto eficiência se prende a uma 
visão mais científica da educação e por ser êste um dos aspectos mais 
característicos destas tecnologias. Isto não significa, de modo algum, 
que esta seja sua única característica ou preocupação. 

* 
Ao Prof. José Maria Corrêa. 

Não podem informar com dados objetivos uma vez que estão 
apenas iniciando a pesquisa nesta área, porém pretendem alcançar 
êste alvo. Cumpre informar que em cursos de psicologia onde mudan
ças de comportamento dêste tipo foram tentadas obteve-se pleno êxito. 
Por exemplo, na análise crítica de pesquisas feitas em psicologia, na 
seleção de modelos mais ou menos desenvolvidos para um dado assunto, 
na seleção de uma técnica mais adeqüada para um levantamento espe
cífico de dados, sempre se tem obtido ótimo resultado. 

* 
Ao Prof. Hilário Rosa. 

Não se pretendeu dizer que o curso ou a instrução programada 
suprimam totalmente as aulas. Elas substituirão apenas parte das aulas 
expositivas na maior parte das vêzes. Dando base factual e informa
ções relevantes, bem como ampliando o horizonte e potencial de visão 
crítica do aluno, acabarão por tomá-lo mais apto a acompanhar e a 
aproveitar melhor os contatos que têm com o professor tanto nas reu
niões para verificação como nas aulas dadas pelo mesmo ou conferen
cistas especialmente convidados. 

• 
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À Profa. Antonietta de Aguiar Nunes. 

De fato, nada impede a inclusão de materiais e recursos audio-vi
suais na programação que se pretende realizar, aliás muito do que a 
professôra sugeriu consta dos planos dos autores, apenas não se en
trou em maiores detalhes dada a natureza e limitação de tempo dêste 
Simpósio. 

Por exemplo: as aulas serão gravadas de modo que o aluno que 
não puder comparecer às aulas, por estar atrasado no programa, ou 
por qualquer outra razão, poderá ouví-Ia no momento adeqüado. A 
gravação da aula poderá também ser usada como revisão para os alu
nos que a ela c~pareceram. 

Dentro do programa o aluno poderá ser solicitado a ver uma 
série de dados que ilustram um dado assunto. Entre os trabalhos pla
nejados para vários tópicos, há exercícios comparativos de mapas e 
mesmo execução de mapas. De modo que realmente o que se pretende 
é a elaboração final de um curso programado com multi-meios para a 
transmissão da informação. 

A interpelante tem razão quanto às origens da instrução progra
mada, ligando-a a aspectos mais restritos da instrução, porém nos últi
mos 10 anos esta tecnologia se desenvolveu amplamente não se encon
trando, na literatura científica sôbre o assunto, dados que confirmem 
esta restrição - excessivo individualismo. Ao contrário, mesmo quan
do tôda atividade da escola é desenvolvida em têrmos de instrução 
programada isto não ocorre. Geralmente o que acontece é o desenvol
vimento de um clima competitivo nas primeiras unidades sendo que 
ràpidamente êste clima é substituído por um clima de cooperação. O 
importante é que o professor saiba conduzir os alunos nêsse sentido, 
além disso, nada impede que se programe trabalhos de grupo com os 
alunos, aliás, isto tem sido feito com grande freqüência nos cursos pro
gramados de Psicologia. 

* 
Réplica à Profa. Elza Nadai. 

Os 



A APLICAÇAO DE COMPUTADORES NA ANÁ
LISE HISTÓRICA QUANTITATIVA NO BRASIL. 
(Apresentação de um exemplo no setor da Demografià-

Histórica) (*). 

MARIA LUlZA MARCILlO 
do Departamento de História da Faculdade de Filo

sofia, Ciências e Letras de Assis (SP). 

INTRODUÇÃO. 

A intensiva e cada vez mais ampla utilização dos recursos ofereci
dos pela Informática nos diversos campos das ciências naturais, físicas 
e matemáticas permitiu o aperfeiçoamento e sofisticação progressivos 
dos processos, programas e análises de Computação eletrônica, inclusi
ve da melhoria da própria máquina. A aplicação dos computadores 
acabou por penetrar nos setores das Ciências Humanas promovendo 
uma primeira revolução nas formas de aproveitamento de dados, de 
experimentação de métodos, da aparição de comportamentos e menta
lidades novas de abordagem, tratamento e formas de trabalho, propi
ciando a cooperação efetiva interdisciplinar de equipes em laboratórios 
centralizados. 

As primeiras tentativas bem sucedidas em Ciências Humanas do 
uso de computadores foram realizadas naqueles setores onde tradicio
nalmente se utilizavam com freqüência procedimentos de análise quan
titativa, matemático-estatística. Somente a partir de uma fase relativa
mente recente é que se assiste à extensão cada vez mais ampla do uso 
das máquinas eletrônicas em pesquisas nas Ciências Humanas em seus 
vários setores. Certas áreas foram, é óbvio. mais precoces na sua acei
tação, outras relutaram mais. A Economia e a Demografia são sem dú
vida as disciplinas que primeiro deram lugar às pesquisas quantitativas 

("'). - Comunicação apresentada na 311. 
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através da análise em computadores. Elas foram seguidas pela Psico
logia e Lingüística. A Sociologia, e a Etnologia estão entre as disci
plinas que aceitaram com mais reticências a utilização de métodos ma
temáticos e de computação eletrônica. Mas também não é menos ver
dade que o setor mais resistente às inovações continua sendo o da 
História, quer quanto à quantificação, quer - e porisso mesmo -
quanto ao uso dos recursos eletrônicos de análise. 

"Tôdas as disciplinas chegaram hoje a um ponto em que 
elas fazem uso importante da instrumentação matemática. O que 
era verdadeiro somente para a economia antes da Segunda Guerra 
Mundial é agora verdadeiro para a Psicologia, a Sociologia, a An
tropologia, a Lingiiística, sem falar na Demografia" ( 1) . 

A timidez manifesta no setor da História deve-se seguramente ao 
desenvolvimento tardio da quantificação e da busca ainda continuada 
de "modelos", definições, e metodologias específicas de operação his
tóricas, sem mencionar dificuldades de caráter externo e material, de 
infra-estrutura, encontradas geralmente para a implantação de uma 
mentalidade quantitativa e do desenvolvimento de pesquisas no setor 
(2). Por outro lado, os projetos de pesquisas, que vêm sendo realiza
dos em centros científicos que se multiplicam, têm mostrado as imen
sas possibilidades abertas para a História pela quantificação e pela 
Informática. 

"O emprêgo das máquinas eletrônicas pode levar a recolocar 
em questão os métodos e inclusive a concepção da História" 

conforme admite Schneider (3). Este mesmo Autor pondera ainda 
que 

(1). - BOUDON (Raymond), Modeles et méthoies mathématiques. 
in "Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines" . 
Partie 1, sciences sociales. P8riS, UNESCO, 1970, p. 629. 

(2). - O artigo de PRICE (J acob), Principales tendencias de la investi
gación cuantitativa reciente en el campo de la história. In "Perspectivas de la 
História Economica cuantitativa en America Latina". México, CLACSO (1), 
1970, p. 9-33 indica bem a natureza das dificuldades existentes para o pleno 
desenvolvimento da quantificação em História em nosso continente. 

(3). - SCHNEIDER (Jean), La machine et I'Histoire: de l'emploi des 
moyens mécaniques et electroniques dans la recherche historique. Moscou, Edi
tions Naouke, 1970 (trabalho apresentado ao XII Congres International des 
Sciences Historiques. Moscou, 16-23 aôut, 1970) p. 70. 
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"a utilização dos computadores pode conduzir a ciência his
t6rica a definir mais claramente um objeto e seus métodos sôbre o 
duplo plano dos estudos sincrônicos e diacrônicos" (4). 

Em Demografia corrente como em Demografia Histórica a pró
pria natureza desta Ciência propiciou a utilização de máquinas de com
putação eletrônica de forma ampla, quase rotineira. No caso específico 
da Demografia Histórica numerosas experiências já existem realizadas 
especialmente em França, União Soviética, Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra (5). 

A aplicação dos novos recursos de investigação - os calculadores 
eletrônicos - permitiram então à Demografia o que se chama hoje as 
"simulações". Nos computadores tôdas as possíveis complicações e 
construção de "modelos" de população podem ser realizadas. Pode-se, 
pelos modelos, observar a evolução de valores médios mas também sua 
variância. Modificando as leis de probabilidades obtêm-se simulações 
diferentes e o demógrafo realiza então as condições de uma pseudo-ex
perimentação. 

"Os calculadores eletrônicos permitiram recentemente às pes
quisas baseadas na aproximação de documentos abandonar o domí
nio do artesanato onde a insuficiência de meios os havia acan
tonado até então. O princípio destas pesquisas reside na aproxi
mação de documentos estabelecidos em ocasiões diferentes. A 
aproximação no tempo não é a única possível. Pode-se também 
aproximar em uma mesma data documentos estabelecidos por di
ferentes administradores" (6). 

o historiador das populações está em condições hoje de manipu
lar centenas de documentos, milhares de fichas e dados sôbre micro
-populações do passado ou vastas coletividades, através da análise ele
trônica, o que outrora era impraticável e mesmo inconcebível de ser 
realizado. Mas a multiplicação do uso dos novos recursos tecnológicos 
tem sido apanágio de países mais desenvolvidos. 

(4). - Idem, Ibidem, p. 10. 
(5). - Informações maiores sôbre centros de pesquisa e experiências rea

lizadas em Demografia Histórica em Institutos de pesquisas multidisciplinares nos 
países citados Vide a obra coletiva da UNESCO citada e também GUILLAUME 
(P.) e POUSSOU (J. P.), Démographie Historiques. Paris, Armand Colin, 
1970. 

(6). - BOURGEOIS-PICHAT (Jean), La Démographie. In "Tendances 



- 54-

Para os países não industrializados que manipulam mal ainda as 
modernas técnicas da Informática, as dificuldades práticas do uso dos 
novos meios de investigação por vêzes desanimam o pesquisador antes 
mesmo dêle tentar os primeiros passos. Examinemos alguns dêstes pro
blemas. 

DIFICULDADES QUE ATRASAM O USO DE COMPUTADORES 
EM CIBNCIAS HUMANAS NO BRASIL. 

A utilização dos recursos da ciência de Computação está no nas
cedouro no Brasil. Com relativa maior penetração nos setores privados 
- bancos, emprêsas, etc. , - sua introdução normal nas Universidades 
e Centros de Pesquisas é bastante recente e não se pode dizer ainda 
que a Computação eletrônica esteja integrada à vida acadêmica. Dentro 
das nossas Universidades são - como seria natural que o fosse - as 
físicas, e as matemáticas que a introduziram primeiro e que maior uso 
fazem dêstes recursos. No entretanto, algumas pesquisas pioneiras nas 
áreas humanas começam a ser realizadas, particularmente em econo
mia, e em sociologia quantitativa, além da demografia, no Brasil. 
Sendo a. própria informática um setor novo entre nós e quase integral
mente dependente do exterior em experiência científica, dificuldades 
de caráter prático são extremamente grandes. 

As observações que fazemos a seguir partem de uma experiência 
isolada e porisso mesmo limitativas. Mas acreditamos que a discussão 
dêstes tipos de problemas pode facilitar e economizar esforços dos que 
buscam a aplicação de recursos aperfeiçoados no setor da História 
quantitativa do Brasil. 

1. - Os 
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d'Etudes Démographiques com Louis Henry à frente, com a equipe de 
demógrafos e economistas de História Quantitativa de Cambridge, com 
o grupo do Centro Latino Americano de Demografia (Santiago) e 
outros. No Brasil, os estudos quantitativos históricos realizados em 
equipes pluridisciplinares e com especialistas de formação variada são 
raros, diríamos inexistentes. O que há são tentativas de pesquisadores 
isolados. 

2. - Qualquer pesquisa em História quantitativa com uso de 
computadores exige grande dispêndio em tempo e em custos operacio
nais o que, mesmo com o apôio financeiro de fundações de amparo à 
pesquisa, exorbita o quadro de pesquisas individuais. A constituição 
de séries cronológicas de preços, de estatísticas vitais (Batismos ou 
Nascimentos, Casamentos e Óbitos), educacionais, de rendimentos agrí
colas (por sementes ou por produtividade dos solos ou do trabalhador), 
o levantamento de palavras e conceitos em textos, e outros exemplos 
de pesquisas quantitativas históricas demanda tempo bastante longo na 
busca, coleta e seleção dos dados. Tempo gasto nas deslocações do 
pesquisador pelos nossos vários arquivos descentralizados e esparsos 
por um vasto território (sem contar os arquivos portuguêses ou de 
outros países estrangeiros, quando as despesas de locomoção do pes
quisador se avolumam ainda mais). Apesar das técnicas modernas de 
microfilmagem e de cópias em papel (sistemas Xerox, Copi-flo, ou foto
cópia) acelerarem e facilitarem o trabalho do pesquisador, ainda assim 
a falta de centralização arquivística e de orgânica interna dos arquivos 
nacionais existentes obrigam a presença e a busca artesanal nesta fase 
da pesquisa. Mas para que os dados colhidos possam ser utilisados pe
la máquina é necessário que sejam coletados de forma o mais possível 
padronizada, para que possam ser depois fàcilmente transformados em 
códigos numéricos para a entrada em Computadores. A preparação 
dos dados para a máquina acaba também por consumir tempo ainda 
grande no decorrer da pesquisa. E em História quantitativa, é obvio, 
não são documentos isolados, não representativos que entram em aná
lise, mas séries ou conjuntos de infonp.ações as mais completas pos
síveis que permitam reproduzir uma imagem real ou o mais representa
tiva possível da realidade ou universo em estudo. 

3. - A falta de pessoal habilitado em programação eletrônica li
gado às características das disciplinas humanas talvez seja o aspecto 
mais sério, entre nós, de utilização dos recursos oferecidos pela com
putação. Um 
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cânica mais elementar e as possibilidades oferecidas pela máquina ele
trônica. Daí gerar-se um quase impossível diálogo entre os dois setores, 
que na prática já estão fisicamente dissociados dentro de nossas Uni
versidades, resultando em ensaios e erros de ambos os lados e no con
seqüente encarecimento inútil, em tempo e em recursos da pesquisa. 
Em computação o custo conta-se por segundos de utilização das má
quinas, sem pensarmos na parte não menos custosa da preparação dos 
dados para a linguagem da máquina. Os pesquisadores em ciências hu
manas, por falta de uma formação sistemática sôbre computação, aca
bam por acreditar que em matéria de computação basta apertar botões, 
para se obter, em segundos, resultados que demandariam anos de cál
culos e análises. Ainda se busca entre nós uma linguagem comum entre 
os dois campos, o que já foi possível em outros países, através de cursos 
básicos elementares de programação eletrônica ministrados exclusiva
mente para cientistas de ciências humanas. 

4. - Na utilização racional dos meios eletrônicos na pesquisa 
histórica busca-se a escolha prévia de variáveis a serem analisadas e 
possivelmente a constituição na máquina de modêlos de trabalho. As 
numerosas experiências efetuadas em centros de pesquisas existentes 
tem demonstrado as possibilidades e limitações geradas em História 
Quantitativa pelo uso de computadores. Na falta de equipes de pesqui
sas pluridisciplinares no Brasil no campo da História Quantitativa, os 
pesquisadores isolados nacionais têm normalmente se servido de modê
los e métodos aplicados em outros países, esforçando-se por adaptá-los 
às características da realidade brasileira, o que pode criar distorções. 

5. - A inexistência de cursos estáveis e de formação sôbre as 
técnicas e métodos em História quantitativa impedem a preparação de 
quadros novos de especialistas levando ao auto-didatismo desestimu
lante, anti-econômico e retardatário, de elementos isolados interessados 
em trabalhar no setor. 

Estas e outras dificuldades que não são exclusivas do Brasil tem 
dificultado a implantação de estudos quantitativos históricos entre nós. 

A título de exemplo de uma pesquisa que vem sendo realizada por 
nós e onde foi utilizado o recurso da computação, comunicamos a se
guir os estágios técnicos seguidos para a concretização do projeto que 
visa à reconstrução da estrutura e da dinâmica da população da então 
Capitania (mais tarde Província) de São Paulo e suas linhas básicas de 
tendência. O 
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ETAPAS DO PROCESSAMENTO ELETRôNICO DOS DADOS 
CENSITÁRIOS ANTIGOS DA POPULAÇÃO PAULISTA. 

A pesquisa que vimos realizando desde 1968 visa portanto à re
constituição da população paulista a partir da segunda metade do sé
culo XVIII até nossos dias. 

A base empírica do projeto é constituída pelos censos demográ
ficos levantados para tôda a região desde o final do período colonial, 
durante a época imperial e a republicana, censos variados que atendiam 
a finalidade diversas e que se apresentam também sob distintas for
mas (7). Teoricamente êstes dados são operados dentro da variada 
metodologia oferecida pela Demografia visando com ela reconstituir a 
população a partir de um plano amostraI probabilístico, aplicado ao 
levantamento dos dados dos primeiros censos, do tratamento estatístico 
dos dados assim levantados, da correção dos resultados demográficos 
obtidos através da aplicação de modêlos de Tábuas de Vida e de popu
lações estáveis (Lotka), de elaborar as linhas evolutivas gerais da po
pulação e de variáveis dela, para finalmente poder interpretar a reali
dade histórico-social em que está incluída. 

A parte mais trabalhosa e longa da pesquisa é sem duvida a que 
se refere ao levantamento e tratamento dos primitivos censos da popu
lação - as listas nominativas de habitantes - que constituem os ele
mentos cronológicos iniciais do trabalho. :Bste material censitário con
servado para tôdas as vilas que compunham o quadro geográfico da 
Capitania paulista é estabelecido a partir de 1765 e sua prática anual 
mantém-se mais ou menos contínua e homogênea até por volta de 1830 
quando perde ràpidamente a sistemática, a universalidade, a integrali
dade para se extingüir de vez depois da segunda metade do século XIX. 
:Bsse material encontra-se conservado no Arquivo Publico do Estado de 
São Paulo. Somente estas primitivas listas nominativas sofreram tra
tamento amostraI na fase de levantamento de suas informações sócio
-econômico-demográficas, e também somente seus dados foram trata
dos para serem processados em computador. O Computador utilizado 
foi B/360 do Departamento de Física da Universidade de São Paulo. 
Os resultados dos demais censos mais recentes usados no estudo foram 
aproveitados das publicações censitárias existentes desde o trabalho de 

(7). - Para a descrição das fontes censitárias paulistas, formas de le
vantamentos, agentes censores e finalidades dos primitivos censos nominativos 
paulistas vide MARCtLIO (M. L.), La vil/e de São Paulo: peuplement e popu~ 
lation. 1750-1850, Rouen, Université de Rouen. 1968; Idem e LISANTI (Luis), 
ProbIemes des sources en Históire quantitative du Brésil. Trabalho a ser apre
sentado no Colloque International d'Histoire quantitative du Brésil. Paris, 1971. 
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Pedro Müller (1836) até os atuais censos demográficos pelo IBGE, 
passando pelos levantamentos populacionais publicados nos Relatórios 
de Presidentes de Províncias e dos Ministérios do Império. Todos êstes 
últimos censos publicados não entram pois dentro das considerações 
que fazemos nesta comunicação. 

Cinco datas foram escolhidas dentro de critérios fixados, para a 
primeira fase em que se fundamenta a pesquisa: 1765, 1798, 1808, 
1818 e 1828 (8). 

Nossa intenção é a de apresentar a seguir os três estágios da pre
paração dêsses dados amostrais levantados para a linguagem da má
quina e os resultados obtidos. São êles: 

1. - organização e padronização da forma de levantamento 
dos dados contidos nas listas nominativas de habitantes 
paulistas; 

2 . operações de codificação e de perfuração dos cartões IBM; 
3 . programação e processamento eletrônico propriamente di

to (9). 

1. - Organização e padronização dos dados. 

Antes de se poder manipular os dados de população contidos nas 
listas de habitantes da antiga região paulista (São Paulo e Paraná), 
impunha-se uma tarefa de conhecimento prévio, ano por ano, vila por 
vila, da existência, estado de conservação e integralidade dos do
cumentos. 

Estabelecidas as datas censais para o levantamento, necessária se 
fazia a organização do material. Apesar das listas de população estarem 
conservadas em latas no Arquivo Público do Estado de São Paulo, 
classificadas por vilas e em ordem cronológica, o conteúdo destas latas 
nem sempre correspondia à sua classificação externa e pelo menos 

(8). - Para não sobrecarregar o texto, e, como foge à sua finalidade, 
não apresentaremos aquí as técnicas da amostragem utilizadas e seus critérios. 
Para maiores informações a respeito remetemos os interessados ao nosso traba
lho: Algunos aspectos de la fuerza de trabajo, en la Capitania (Provincia) de 
São Paulo apresentado nas IH Iornadas Internacionales de História Economica 
y Social. Buenos Aires, Instituto TorcuaUo di Tella. 1970. 

(9). - Uma vez terminadas estas operações em Computador encontra
mos um projeto de pesquisa bem similar realizado a partir dos "padrones" de 
Caracas por BRADY (T. M.) e LOMBARDI (1. V.), The application 01 
computers to the analysis 01 Census data: the bishopric 01 Caracas 1780-1820, 
in "Population and Economics. Proceedings of section V (Historical Demogra
phy) of the Fourth Congres of the International Economic History Association" . 
Winnipeg. University of Manitoba Press. 1970, 
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apresentava-se em grande mistura, cuja ordem precisava ser restabele
cida para poderem ser utilizadas. 

Forçosamente algumas das vilas da região não dispunham mais, 
ou não tiveram realizados, seus levantamentos nominativos nas datas 
da pesquisa. Para não se perder a integralidade territorial da população 
a solução que adotamos foi a da escolha da data imediatamente anterior 
e na falta desta a da data imediatamente posterior para completar tô.:
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mos despender maior tempo na coleta padronizada prévia dos dados 
amostrais. Realizada esta longa operação poderemos a qualquer mo
mento voltar áos dados originais transcritos, controlar os erros even
tuais de amostragem, codificação e perfuração, acompanhar ràpida
mente as operações de correção da coerência interna dos dados reali
zada pelo computador. 

Recopiados em formulários os dados primários passou-se à fase 
de codificação em fôlhas especialmente concebidas. A operação de co
dificação corresponde em estabelecer uma relação direta entre cada 
variável que se pretende analisar e um código numérico e que êste cubra 
a totalidade das informações disponíveis classificadas de acôrdo com 
os interêsses da pesquisa. 

Para tanto é preciso definir as variáveis e classificá-las em cate
gorias para se estabelecer o plano da codificação. 

Em nossa pesquisa foram definidas as seguintes variáveis toma
das das duas unidades elementares, pontos de partidas: o "fogo" (do
micílio) e o indivíduo: 

1. - Data. 
2. - Vila. 
3. - Critério da Amostra. 
4. - Sexo. 
S. - Idade. 
6. - Estado Civil. 
7. - Côr. 
8. - Naturalidade. 
9. - Situação Familiar 1 (situação de cada indivíduo den

tro do fogo em relação ao chefe de fogo, incluindo li
vres e escravos). 

10. - Situação Familiar 2 (situação de cada indivíduo den
tro do fogo, agora em relação a cada um dos chefes 
de família eventualmente presentes no mesmo domi
cílio, incluindo igualmente livres e escravos). 

11. - Profissão do Chefe de fogo 1: setor de atividades 
primárias. 

12. - Profissão do Chefe de fogo 2: setor de atividades 
secundárias. 

13. - Profissão do Chefe de fogo 3: terciário. 
14. - Profissão 
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ficar a variável Profissão do Chefe de fogo 1: setor primário com
preende as categorias: 

a. - senhor de engenho. 
b. - lavrador (agricultor, roceiro, etc.) . 
c. - fazendeiro de criar. 
d. - criador e lavrador. 
e. - extração natural. 
f. - pescador. 
g. - pescador e lavrador. 
h. - mineiro ou faiscador. 
i. - senhor de engenhoca. 

A operação de codificação consistiu então na transferência das 
informações escritas para seus códigos numéricos respectivos, realiza
da em fôlha especial de codificação. 

A seguir iniciaram-se as operações de perfuração e verificação 
dos códigos em cartões IBM, cujo total final totalizou aproximada
mente 30.000 cartões. 

3. - Programação e Análise em Computador. 

Com as operações de codificação e perfuração completadas, o 
estágio analítico do projeto inicia-se. 

A primeira série de questões a colocar na máquina, através de 
programas especiais concebidos, e com a linguagem FORTRAN, re
fere-se à coerência interna e integralidade dos dados contidos nos car
tões. Através da listagem simples obtida pôde-se conseguir detectar 
os erros de coerência e procurar corrigir os cartões incorretamente 
perfurados ou codificados indevidamente. 

A seguir o técnico foi solicitado a conceber um programa que 
seria aplicado separadamente a cada um dos cinco censos - para 
se chegar às seguintes listagens: 

1. - das freqüências simples de cada uma das variáveis e suas 
respectivas categorias separadamente e com as devidas porcentagens 
sôbre os totais gerais de cada censo. Ter-se-á então, por exemplo, a 
distribuição simples da população por sexo, ou por grupos de idades, 
ou por côr, etc. e em cada data. 

2. - das tabelas com números absolutos e vários tipos de por
centagens com cruzamento de duas entradas. Tôdas as combinações 
podem ser realizadas mesmo que seu interêsse seja restrito ou nulo. 
A seleção das tabelas é feita "a posterior" 
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3. - das tabelas mais complicadas com cruzamentos de três e 
até cinco variáveis com tôdas as porcentagens. 

Com a informação derivada destas primeiras séries de cálculos 
que abrangem, no total geral, mais de 130. 000 indivíduos distribuí
dos nos seus quase 18. 000 fogos da amostra e nas cinco datas, pode
-se começar a colocar na máquina questões mais elaboradas. Por 
exemplo, questões específicas sôbre as peculiaridades entre fogos com 
grande número de escravos e sem escravos; sôbre o dimensionamento 
e suas tendências dos domicílios e das famílias nucleares; sôbre as 
migrações internas e externas; sôbre os processos de povoamento de 
sub-regiões da Capitânia, sôbre a fôrça de trabalho, etc .. 

A distribuição por sexo e idade em censos com intervalos regu
lares permite a simulação em computadores de programas buscando a 
aplicação de modêlos demográficos de populações estáveis, para se 
chegar às taxas de fertilidade, natalidade e mortalidade através de 
modêlos de Tábuas de Vida e outros, etc .. 

Os historiadores econômicos podem se servir das listas nominati
vas para estabelecer a análise em Computadores dos primórdios do 
desenvolvimento econômico paulista. E êsse material e as primeiras 
tabelas saídas da máquina são indispensáveis para a análise, como dis
semos, dos fenômenos do povoamento, migração, mestiçagem, tendên
cias numéricas da escravidão, da fôrça de trabalho, da urbanização, e 
do dimensionamento da família e dos domicílios. 

Somente depois de concluídas as fases descritas e com a obten
ção das tabelas com resultados quantitativos simples, simulados ou 
construídos a partir de modêlos, chega-se à etapa de interpretação quan
titativa e qualitativa dos resultados, inseridos no contexto histórico. 

* 
• • 

INTERVENÇÕES 
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* 
Da Profa. Antonietta de Aguiar Nunes (FFCLjSão Bento. PUC. São 

Paulo) . 

Pede os seguintes esclarecimentos: 
Onde foi feita a computação de dados? 
Quem fêz a programação na exposição como "analistas"? 
Qual a sua programação na exposição como "analistas"? 
Qual a sua formação e como se deu a correção do programa para 

dar os dados esperados? 
Há outros especialistas em Demografia trabalhando também com 

computação? 
• 

Da Profa. Geraldina Pôrto Witter (IP jUSP. São Paulo). 

Solicita os seguintes esclarecimentos: 

Qual o processo de amostragem usado? 

Que porcentagem da população de fogos foi amostrado para cada 
centro urbano? E para a província como um todo? 

Que técnica(s) usaram para a codificação? 

Qual o critério para a avaliação do grau de alfabetização do dono 
de cabeça da casa? 

Usaram alguma das escalas convencionais para esta avaliação? 
Usaram pelo menos dois juízes? Foi feita correlação das avaliações 
feitas pelos mesmos, pelo menos para 25% da amostra? 

Estão planejando fazer a significância estatística da diferença en
tre as percentagens e médias? 

* • • 
RESPOSTAS DA PROFESSORA MARIA LUIZA MARClLIO. 

À Profa. Odah Regina Guimarães Costa. 

Diz que a partir da elaboração do método de "reconstituição de 
famílias" 
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Mas, evidentemente, como qualquer espécie de série de documen
tos utilizados em História. Quantitativa, a dos Registros Paroquiais 
têm suas limitações. Estas são impostas, fundamentalmente, pelos pró
prios documentos, pelo estado de conservação em que se encontram. 
Partindo do pressuposto da existência, para uma determinada paróquia, 
ou conjunto de paróquias que se pretende estudar, da existência das 
três séries de batismos, casamentos e óbitos, para que sua análise te
nha validez científica é imperiosa sua crítica. Para tanto, os próprios 
autores citados elaboraram, igualmente, uma metodologia científica 
específica. 

Assim é que o pesquisador necessita examinar rigorasamente suas 
séries, para constatar se são completas, universais e representativas da 
população, ou de parte da população que quer examinar (por exem
plo população de livres). Precisa ainda verificar se suas séries são 
contínuas durante o período que o ocupa. 

Claro está que, especialmente para a série de óbitos, e em nosso 
caso brasileiro dos séculos XVIII e XIX, não se pode esperar uma 
integralidade perfeita na cobertura dos registros. Mas, não é êste tam
bém o caso dos censos e das estatísticas vitais das atuais populações 
das áreas pouco desenvolvidas? 

A Demografia corrente e a Demografia Histórica desenvolveram 
técnicas elaboradas para a correção de dados básicos falhos ou omis
sos, através da aplicação de modêlos matemáticos de populações teó
ricas. Mas êstes sofisticados recursos nem sempre são necessários para 
a análise demográfica dos Registros Paroquiais. 

* 
A Profa. Antonietta de Aguiar Nune. 

Afirma que os dados foram processados no Computador Bj3.600 
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esta parte do 
seu programa de pesquisas contou também com o concurso financeiro 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a quem 
agradece. Na própria Física foram elaborados os programas. 

~ 
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À Profa. Geraldina Pôrto Witter. 

Declara que o plano de amostragem para os seus dados referentes 
às listas nominativas de habitantes de tôdas as vilas que compunham a 
então Capitania, depois Província de São Paulo, nas datas escolhidas 
(1765,1798,1808,1818 e 1828), foi estabelecido em várias etapas. 
O elemento de base tomado foi o "fogo", isto é, o domicílio segundo 
o seu conceito demográfico. Cada vila constituiu um estrato, na amos
tra, e dentro de cada vila foram estabelecidos três critérios de natureza 
sócio-econômica, para os "fogos". Assim classificou em fogos: 1). -
sem escravos; 2). - com até 39 escravos e 3) . - fogos grandes, ou 
com 40 escravos ou mais. Para cada estrato amostrai considerado foi 
sorteado o primeiro fogo, dentro da técnica do começo casual simples. 
Tomou-se para cada .critério uma proporção de 1/8 dos fogos. 

A codificação dos dados amostrais probabilísticos levantados obe
deceu o esquema de acôrdo com as informações contidas nos antigos 
censos e de agrupamento das variáveis seguindo critérios teóricos: de
mográficos e econômicos. 

Para ficar em um só exemplo, as várias categorias de profissões 
dos chefes dos "fogos" foram codificadas dentro dos três setores básicos 
de atividades econômicas definidos por Colin Clark e para cada um 
dêles foram estabelecidos sub-grupos de atividades. Assim, para o se
tor secundário os sub-grupos (10) foram. entre outros, atividades arte
sanais com metais, com couros, com madeiras, etc .. 

O 





RELACIONAMENTO ENTRE CURSOS UNIVER
SIT ÁRIOS DE HISTÓRIA E ARQUIVOS E 

MUSEUS (*). 

ANTONIETA DE AGUIAR NUNES 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Pon

tifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Pode parecer redundante que num Simpósio de professôres uni~ 
versitários de História, a maioria dos quais bastante familiarizados 
com a lide nos arquivos eu venha falar do possível relacionamento de 
cursos universitários de História com Arquivos e Museus. Acontece 
porém que a maior parte dos nossos contactos com os arquivos (não a 
totalidade, felizmente) se dá de modo individual e esporádico através 
das pesquisas que fazemos para os trabalhos históricos. 

a um contacto que embora enriquecedor individualmente, nem 
sempre dinamiza e põe a instituição (arquivo) a serviço de uma co
munidade mais ampla. 

Por outro lado, grande parte dos nossos cursos universitários de 
História (e aqui repito: não a totalidade, felizmente) são demasiado 
livrescos e teóricos, não propiciando ao aluno o hábito de consulta 
aos documentos, os instrumentos de trabalho necessários para bem 
entendê-los e criticá-los, a ocasião de confrônto de documentos escri
tos com documentos cartográficos, iconográficos, museográficos, etc. 

Para os dois tipos de instituição (cursos universitários de Histó
ria de um lado, e arquivos, mapotecas e museus de outro) seria de 
grande interêsse e bastante fecundo um contacto regular que os ins
trumentalizasse e dinamizasse. 

Especialistas das duas instituições deveriam se responsabilizar 
pela formação básica do futuro historiador, dos alunos de História que 

(*). - Comunicação apresentada na 6' 
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pretendem vir a realizar pesquisas no futuro ou dedicar-se ao magis
tério superior. E mesmo aquêles alunos que se propõem ao magisté
rio secundário precisam ter o contacto básico e o conhecimento das 
técnicas mais fundamentais de pesquisa histórica para um melhor 
entendimento, mais interiorizado do ramo de conhecimento que lecio
narão de modo a transmitir a seus alunos um maior amor e entusiasmo 
pelos estudos históricos. 

Procurando fazer uma expenenCla no sentido de contacto dos 
dois tipos de instituição, organizamos um curso programado intensivo 
de Técnicas de Pesquisa Histórica para monitores do Departamento 
de História da nossa Faculdade no Arquivo Nacional, Arquivo Histó
rico e Mapoteca do Itamaraty (Rio de Janeiro) e Arquivo Histórico e 
Museu Imperial (Petrópolis) . Chamei-o de programado pelo cuidado
so preparo prévio, colocação explícita dos objetivos gerais do curso e 
de cada parte dêle, conhecimento prévio por parte de todos os elemen
tos envolvidos com o curso dêsses objetivos e dos comportamentos que 
se esperava de cada um, e preocupação com balanços e avaliações 
freqüentes (diárias e ao fim de cada curso-unidade). Intensivo por 
ser um curso que apesar de sua extensão precisaria ser dado em um 
mês: férias de julho, ficando assim com uma média de 8 horas de aulas 
diárias, de segunda a sexta durante quatro semanas, fora as horas de 
balanço e avaliação do desenrolar dos trabalhos. 

Da parte das instituições em que se realizou o curso, bàsicamente: 
Arquivo Nacional, Arquivo Histórico e Mapoteca do Itamaraty e Ar
quivo histórico e Museu Imperial de Petrópolis, tivemos a mais cordial 
acolhida e a melhor colaboração no cuidadoso preparo e execução 
de cada curso, o que nos demonstrou o interêsse que também sentem 
os especialistas de instituições dêste tipo em contactos mais freqüentes 
com professôres e alunos de cursos universitários de História. 

Para um melhor conhecimento, possibilidade de uma discussão 
mais ampla e de adaptação às condições locais de cada um, achei de 
melhor alvitre divulgar o relatório detalhado final feito do curso, com 
as várias sugestões para aperfeiçoar tipos de curso assim e incrementar 
o relacionamento entre cursos universitários de história e instituições 
do tipo arquivos, mapotecas e museus. 

Os objetivos gerais propostos para o curso como um todo (já 
explicitos no convênio realizado entre a PUCjSP 
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dar um conhecimento geral e alguma habilidade prática em 
técnicas mais corriqueiramente empregadas pelo pesquisador em His
tória; 

dar um conhecimentos dos principais instrumentos de traba
lho do pesquisador, como encontrá-los e como utilizá-los quando ne
cessário (dicionários antigos, listas de govêmo, mapas, etc.); 

- fazer ver aos alunos a importância fundamental do uso da 
cartografia e a riqueza· de informações que o historiador pode extrair 
dela; 

- fazer sentir a necessidade do entrosamento de diversas disci
plinas e do trabalho em equipe para a obtenção de resultados mais 
complexos e satisfatórios. 

gstes objetivos nortearam todo o curso, porém cada curso-unida
de foi também rigorosamente plane.jado, definidos seus objetivos es
pecíficos, feito o plano de curso, elaborada uma bibliografia especia
lizada sôbre cada tema; tudo isto ficou pronto e foi distribuido aos 
professôres e l!lunos participantes antes do início do curso, asseguran
do o conhecimento por parte de cada um do que iria ser feito e do 
que se esperava dêle. 

De como o curso de desenvolveu nas suas 160 horas, como foram 
feitas as avaliações permanentes e dos resultados a que se chegou, 
tudo isto está explícito no relatório que anexo. 

Falhas houve, algumas omissões de importância, mas tendo sido 
uma primeira experiência ela foi bastante rica e produtiva e dela po
demos tirar fecundos exemplos para um intercâmbio regular e constan
te entre os dois tipos de instituição . 

• 

RELATORIO DO CURSO PROGRAMADO INTENSIVO DE 
TECNICAS DE PESQUISA HISTORICA. 

I. - ORGANIZAÇÃO. 
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se dedicam ao ensino universitário de História e os arquivos e museus 
onde a História se documenta de uma maneira concreta, mostrando os 
problemas que cria, nos dois tipos de instituições, esta falta de entro
samento. Como as duas pessoas em causa pertenciam a tipos de insti
tuições diversas e sentiam ambas o mesmo problema, começaram a 
conjecturar qual seria uma forma de iniciar um contacto efetivo entre 
elas. 

Chegaram então à conclusão de que um curso prático, dado no 
Arquivo Nacional ou instituições semelhantes, sôbre técnicas de pes
quisa histórica e disciplinas auxiliares da História poderia funcionar, 
pois abriria enormemente o campo de conhecimento dos alunos, moti
vando-os por outro lado à pesquisa e trabalho em arquivos e museus. 

:f;;ste 
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aos professôres para o planejamento do curso, enviados a todos os 
prováveis professôres para estudo e depois a conversa com êles come
çava na discussão e esclarecimento dos referidos textos, partindo-se 
em seguida para um planejamento de cada curso. 

Semanalmente, durante todo o primeiro semestre letivo dêste 
ano, com algumas falhas devido a acúmulo de serviço em São Paulo 
ou reuniões de Conselho Departamental, esteve a coordenadora du
rante as quintas-feiras no Rio de Janeiro organizando com cada pro
fessor seu plano de curso, planejando exercícios práticos, recursos 
didáticos a serem usados, etc. 

Por necessidade do tipo de curso pr~posto, precisamos recorrer 
a especialistas de outras instituições: Arquivo Histórico e Mapoteca 
do Ministério de Relações Exteriores e Arquivo Histórico e Museu 
Imperial de Petrópolis. Tanto da parte dos especialistas consultados 
como de suas instituições recebemos uma boa acolhida e um grande 
apôio, tomando possível o término de todos os planos de curso em 
fins de junho, de modo que todos os participantes, antes de se iniciar 
o curso, tinham claro os objetivos de cada curso, o modo com se de
senvolveria e o que se iria esperar de cada um. 

Durante o primeiro semestre foram também mantidos contactos 
em São Paulo e Rio de Janeiro sôbre o modo de oficializar o curso 
e chegamos finalmente ao Convênio entre a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo e o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 

Por outro lado havia um problema de que teríamos que ter, ao 
menos nêste curso inicial, um número redu7.ldo de alunos. Como se
lecioná-los, porém? Como o número máximo inicial. admitido fôsse de 
doze alunos e o Departamento de História da Faculdade de São 
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uma sólida base para o prosseguimento dos seus estudos em nível de 
pós-graduação; 

- e por fim, dentro de espírito de equipe docente que ora rege 
a reestruturação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
estaríamos assim preparando e dando treinamento adicional a elemen
tos com os quais precisaremos contar quando fôr implantada a Refor
ma nos cursos de graduação, a partir de 1972. 

De fato então, o curso foi anunciado aos monitores e a alunos 
que os professôres pretendiam viessem a ser seus monitores em se
mestres vindouros. Houve uma série de reuniões com os interessados 
explicando os ob:etivos do curso e ainda que êles deveriam vê-lo não 
só na qualidade de alunos, mas sim como monitores, isto é, membros 
de equipes docentes, e portanto precisariam colaborar com balanços 
diários e de cada curso na avaliação pedagógica dêste curso pilôto fa
zendo apreciações, críticas e sugestões com vistas à realização de 
cursos semelhantes no futuro. 

Com o auxI1io dêstes monitores é que foram mimeografados e 
organizados em São Paulo todos os planos de curso dentro do Curso 
geral de Técnicas de Pesquisa Histórica, distribuidas antes do início 
do curso no Rio de Janeiro, a todos os interessados. 

Como a realização de um tal curso se enquadra muito mais den
tro da Universidade re-estruturada do que nos cursos antigos, a reali
zação do curso foi levada ao conhecimento dos professôres das dis
ciplinas específicas de História do Ciclo Básico, tendo o prof. Holien 
Gonçalves Bezerra se disposto a participar do curso, ajudando inclu
sive na avaliação pedagógica do mesmo, durante o seu andamento no 
Rio de Janeiro. 

Além disso, como um dos monitores participantes seria o prof. 
Walter Cavallari de Queiroz Guerreiro que no primeiro semestre fizera 
o roteiro de uma coleção de slides sôbre Pré-História Brasileira e se 
propusera a realizar coleções de slides de interesse específico do De
partamento de História, desde que lhe fôsse fornecido o material, so
licitei, através da diretoria da Faculdade de São Bento, verba para a 
aquisição de filmes (e revelação, molduras, arquivos) que foi pronta
mente concedida de modo que pudemos então pensar também em 
coleções específicas de slides a serem confeccionados durante a nossa 
estada no Rio de Janeiro. 

Um 
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que começamos a preparar o curso que vimos pensando nas várias 
soluções possíveis e por fim a solução proposta: aluguel de um apar
tamento pelo grupo durante o mês de julho, acabou não funcionando 
por falta d'água no prédio encontrado e a turma se dispersou em casas 
de parentes e conhecidos, alguns acabaram não ficando bem alojados, 
o que prejudicou no final o bom ritmo dos cursos. Foi um problema 
que não conseguimos resolver satisfatoriamente, não obstante os cui
dados e tentativas durante todo o primeiro semestre. 

* 
11. - REALIZAÇÃO DO CURSO PROPRIAMENTE DITO. 

O "Curso Programado Intensivo de Técnicas de Pesquisa Histó
rica" foi constituido, como já ficou claro, de uma série de pequenos 
cursos dados por especialistas em cada setor ou assunto, das diversas 
entidades participantes. Além desse curso, algumas atividades extras 
foram previstas a fim de complementar alguns dos cursos ministrados. 

Todo o curso com suas diversas atividades foi acompanhado pela 
organizadora do mesmo e durante a primeira metade, também pelo 
prof. Holien Gonçalves Bezerra. t;;stes professôres se encarregavam 
de esclarecer dúvidas dos alunos, fazer as associações entre os diversos 
conhecimentos adquiridos e fundamentalmente organizar e orientar os 
balanços diários e os relatórios do fim de cada curso. 

Embora se tenha procurado fazer o planejamento o mais detalha
do possível, o fato de ser um curso pilôto levaria sem dúvida a uma 
série de imperfeições que precisariam ser detectadas para melhor fun
cionamento de cursos futuros. Assim sendo, diàriamente, após os 
cursos da tarde era feita uma reuniãos dos alunos monitores com os 
professôres da Pontifícia Universidade Católica para um balanço de 
tôdas as atividades pedagógicas do dia, que eram cuidadosamente re
visadas e construtivamente criticadas. Quando terminava cada um 
dos cursos ou alguma atividade extra, os professôres elaboravam um 
roteiro para balanço crítico e auto-avaliação feita por escrito, por ca
da aluno monitor e que deveria ser entregue no dia seguinte ao término 
do curso ou atividade. Com êstes relatórios na mão, os professôres os 
analisavam é procuravam fazer uma síntese englobando tôdas as apre
ciações, críticas e sugestões em ordem lógica, acrescentando 
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Desta maneira conseguimos um acompanhamento constante e 
permanente de tôdas as atividades, adaptando, quando necessário e 
possível, as atividades previstas aos interêsses e sugestões de alunos e 
professôres . 

No fim do curso também foi distribuido aos alunos para entre
garem em São Paulo um roteiro para um balanço geral do curso como 
um todo. Também êste, depois de entregue foi organizado pela co
ordenadora e discutido com os membros participantes do curso, numa 
reunião em São Paulo. 

Só então nos consideramos com todos os elementos para redigir 
o presente relatório. 

• 
CRONOLOGIA. 

No planejamento que havia sido feito até fins de junho, previmos 
um cronograma das diversas atividades do curso que foi, no geral, 
cumprido, com apenas algumas modificações de troca de horário, pou
cas substituições, algumas adaptações. 

Para têrmos uma idéia de como decorreu efetivamente o curso, 
antes de comentarmos quanto a conteúdo e metodologia cada uma 
das atividades, damos uma cronologia detalhada das mesmas. 

Dia 5 de julho, segunda·feira. 

Manhã: Visita guiada à exposição retrospectiva do Arquivo Nacio
nal, especialmente organizada para das aos alunos do 
nosso curso uma idéia da evolução do Arquivo Nacional 
desde o seu surgimento até os nossos dias. 

Abertura oficial do curso feita pelo Dr. Raul do 
Rêgo Lima em que nos mostrou o organograma e expli
cou o funcionamento das diversas seções do Arquivo 
Nacional. 

Passamos em seguida à sala de aula onde a Profa. 
Regina Alves Vieira, chefe da Seção do Ministérios do 
Arquivo Nacional iniciou o seu curso sôbre Organização 
e classificação de documentos. 

Tarde: Teve início, na mapoteca do Itamaraty, o curso de Carto
grafia Histórica, com a Profa. Isa Adonias, chefe da 
referida mapoteca. 

• 
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Dia 6 de julho, terça-feira. 

Manhã: Exercícios práticos de Organização e classificação de 
documentos na Seção dos Ministérios do Arquivo Na
cional com a Profa. Regina Alves Vieira. 

Tarde: Aula e exercícios de Cartografia, na mapoteca do Itama
raty com a Profa. Isa Adonias. 

• 
Dia 7 de julho, quarta-feira. 

Manhã: Terceira e última aula, com exercícios práticos, de Orga
nização e classüicação de documentos com a Profa. Re
gina Vieira. 

Tarde: Visita ao Museu Nacional, guiada pelo Prof. Vitor Stawiarski. 

• 
Dia 8 de julho, quinta-feira. 

Manhã: Visita detalhada, guiada pelos chefes ou responsavelS, a 
cada uma das seções do Arquivo Nacional. 

Tarde: Cartografia, na mapoteca do Itamaraty, com a Profa. Isa 
Adonias. 

Visita com ela, à Comissão Brasileira de Demarca
ção de Limites onde o Prof. Francisco Loncan nos deu 
as várias explicações necessárias. 

• 
Dia 9 de julho, sexta-feira. 

Manhã: Início do curso de Conservação e manuseio de livros e 
documentos antigos, pelo Prof. Alfredo Ferreira de Souza, 
do Arquivo Nacional. 

Tarde: Continuação do curso de Conservação e manuseio de livros 
e documentos antigos, no Arquivo Nacional, com o Prof. 
Alfredo Ferreira de Souza. 

• 
Dia 12 de julho, segunda-feira. 

Manhã: Entelagem de mapas, no Arquivo Nacional, com o Prof. 
Alfredo Ferreira de Souza. 

Tarde: Cartografia, na mapoteca do Itamaraty, com a Profa. Isa 
Adonias. 

• 
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Dia 13 de julho, terça-feira. 

Manhã: Fim da aula de entelagem de mapas e aula sôbre encader
nação de brochuras e livros, no Arquivo Nacional, com o 
Prof. Alfredo Ferreira de Souza. 

Tarde: Início do curso de Organização de Arquivos no Arquivo 
Histórico do ltamaraty, com as Profas. Marta Maria 
Gonçalves e Nadir Duarte Ferreira, com a presença do 
Prof. 10sé Gabriel da Costa Pinto, do Arquivo Nacional. 

• 
Dia 14 de julho, quarta-feira. 

Manhã: Início do curso de Bibliografia básica para História do 
Brasil, na biblioteca do Arquivo Nacional, com o Prof. 
10sé Pires dos Santos. 

Tarde: Exercícios de manuseio dos catálogos no Arquivo Histórico 
do Itamaraty com as Profas. Marta Maria Gonçalves. e 
Nadir Duarte Ferreira. 

Palestra (informal) do Prof. Donato Mello Junior 
sôbre os problemas práticos que enfrenta um pesquisador 
de História da Arte (no Arquivo Histórico do Itamaraty). 

• 
Dia 15 de julho, quinta-feira. 

Manhã: Continuação do curso de Bibliografia básica sôbre Histó
ria do Brasil na biblioteca do Arquivo Nacional com o 
Prof. 10sé Pires dos.Santos. 

Tarde: Exercícios práticos sôbre Missões Diplomáticas no estran
geiro orientados pela Profa. Marta Maria Gonçalves, no 
Arquivo Histórico do Itamaraty. 

Explicações e exercícios sôbre Governos estrangeiros, 
pelo Prof. José Gabriel da Costa Pinto, no Arquivo His
tórico do Itamaraty. 

• 
Dia 16 de julho, sexta-feira. 

Manhã: Aula sôbre Microfilmes, na seção de microfilmagem do 
Arquivo Nacional pelo Prof. Arlindo da Silva Belém. 

Tarde: Fim do curso de organização de Arquivos no Arquivo His
tórico do Itamaraty, com a Profa. Marta Maria Gon
çalves. 

Fim do curso de Cartografia na mapoteca do lta
maraty, com a Profa. 
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* 
Dia 19 de julho, segunda-feira. 

Manhã: Início do Curso de Heráldica, no Arquivo Nacional, mi
nistrado pelo Prof. Paulo Braga de Menezes. 

Tarde: Início do curso de Trabalho Historiográfico propriamente 
dito, ministrado pela equipe do Serviço de Pesquisa His
tórica do Arquivo Nacional chefiado pelos Profs. Josê 
Gabriel da Costa Pinto e Myrthes da Silva Ferreira. 

* 
Dia 20 de julho, terça-feira. 

Manhã: Curso de Heráldica, Prof. Paulo Braga de Menezes, no 
Arquivo Nacional. 

Tarde: Curso sôbre Trabalho Historiográfico propriamente dito, 
pela equipe do Serviço de Pesquisa Histórica do Arquivo 
Nacional. 

Dia 21 de julho, quarta-feira. 

Manhã: Curso de Heráldica. 

* 

Tarde: Trabalho Historiográfico propriamente dito. 

Dia 22 de julho, quinta-feira. 

Manhã: Curso de Heráldica. 

* 

Tarde: Trabalho Historiográfico propriamente dito. 

• 
Dia 23 de julho, sexta-feira. 

Manhã: Término do Curso de Heráldica, ministrado pelo Prof. 
Paulo Braga de Menezes. 

Tarde: Término do Curso de Trabalho Historiográfico propriamen
te dito pela equipe do Serviço de Pesquisa Histórica do 
Arquivo Nacional. 

• 
Dia 24 de julho, sábado. 

Todo o dia: Visita a Valença, com os Profs. Paulo Braga de Me
nezes, José Pires dos Santos e José Marques dos Santos. 

• 
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Dia 26 de julho, segunda-feira. 

Manhã: Introdução ao Curso de Prática de Pesquisa Integrada no 
Arquivo Histórico e Museu Imperial de Petrópolis pelos 
Profs. Gerardo Brito Raposo da Câmara e Maria Amé
lia Migueis. 

Tarde: Pesquisa bibliográfica sôbre a Formação de Petrópolis (ên
fase no valor sócio-econÔmico). 

Noitinha: Projeção de slides e fotografias sÔbre Petrópolis e o 
Museu Imperial. 

• 
Dia 27 de julho, terça-feira. 

Manhã: Aula prática de museologia no Bric-à-brac do Museu Im
perial. Visita guiada ao Museu propriamente dito; visita 
à Cia. Imobiliária com explicações do príncipe D. Pedro 
Gastão de Orléans e Bragança e em seguida visita à re
sidência do mesmo, em Petrópolis. 

Tarde: Pesquisa documental, cartográfica e iconográfica sôbre a 
Formação de Petrópolis com um seminário sôbre o assun
to, no fim da tarde. 

• 
Dia 28 de julho, quarta-feira. 

Manhã: Pesquisa integrada sôbre D. Pedro Regente (ênfase no 
valor político). Seminário-síntese no fim da manhã) . 

Tarde: Pesquisa integrada sÔbre a Princesa Isabel (ênfase no valor 
biográfico). Seminário-síntese SÔbre o tema no fim da 
tarde. 

• 
Dia 29 de julho, quinta-feira. 

Manhã: Seminário final, sôbre o tema Formação de Petrópolis, 
com a participação do Prof. Lourenço Luiz Lacombe, 
diretor do Museu Imperial. 

Tarde: Visita guiada a vários pontos de interêsse histórico de Pe
trópolis: prédio da Câmara, Mausoléu, Estrada Velha, 
Casa do Padre Correia; com a participação dos Profs. 
Lourenço Luiz Lacombe, Gerardo Brito da Câmara, Ma
ria Amélia Migueis e Aurea Maria de Freitas Carvalho 
do Museu e Arquivo Imperial. 

• 
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Dia 30 de julho, sexta-feira. 

Encerramento oficial do Cuso, com um almoço ofeecido aos alu
nos e Pofessôes paticipantes pelo D. Raul do Rêgo Lima, 
no Restauante Sol e Ma . 

• 
CURSOS E ATIVIDADES. 

ARQUIVO NACIONAL: histórico, organograma, visita às seções. 
Duração: 6 horas ao todo. 

A exposição retrospectiva do Arquivo Nacional deu-nos uma 
idéia do que era e vem sendo esta instituição desde a sua "criação" na 
constituição de 1824 e seu efetivo funcionamento em dependências do 
Ministério do Império em 1838 até os nossos dias. 

Em seguida a clara exposição do Dr. Raul Lima sôbre o organo
grama do Arquivo Nacional e o estado atual de cada uma das seções 
(parte esclarecida em maior detalhe pelos profs. Deusdedit Leandro 
de Oliveira e Myrthes da Silva Ferreira) nos deram uma visão de 
como funcionava o Arquivo. 

Tal visão se concretizou e consolidou dias depois, com a visita 
guiada que fizemos (no dia 8, quarta-feira) às diversas dependências 
do Arquivo em que o funcionamento prático e acêrvo de cada seção 
nos foi explicado pelo funcionário responsável. 

O modo como nos foi apresentado o Arquivo Nacional foi por
tanto essencialmente prático, obedecendo a um encadeamento lógico 
que nos permitiu ter uma visão clara e precisa do que é esta instituição. 

A crítica feita nêste caso foi ao fato de que a visita ao Arquivo 
Nacional ficou isolada do contexto das outras duas explicações que 
tivemos sôbre o Arquivo (exposição retrospectiva e palestra sôbre o 
organograma, do Dr. Raul). Ela deveria ter sido programada pela 
organizadora do curso para ocorrer logo no primeiro dia, em seqüên
cia às duas atividades mencionadas e não se começar um curso com 
um tempo reduzidís~imo 
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Mas ela foi fundamental para um entendimento prático do que 
é o Arquivo, o tipo de documento que possue e como funciona real
mente cada seção. 

Em futuros cursos portanto, fazer da visita guiada ao Arquivo 
uma atividade programada, segundo a palestra explicativa sôbre seu 
organograma, tudo logo no primeiro dia . 

• 
ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. 

Duração: 9 horas. 

Com êste curso nos familiarizamos com o princípio do Respect 
des Fonds, ficamos conhecendo a distinção entre "fundo documental" 
e "coleção", a diferença entre a interpretação americana e francesa 
sôbre os fundos, e o sistema de classificação dos documentos em fun
dos documentais usado pela Seção dos Ministérios do Arquivo Na
cional. 

Ainda durante duas manhãs inteiras aprendemos a fazer na prá
tica a classificação de documentos nos diversos fundos, verificando o 
fichário de fundos já existentes, elaborando novas fichas quando ne
cessário, etc. 

Inicialmente a profa. Regina expôs tôda a parte teórica, que fi
cou um pouco corrida por ter ficado espremida depois da visita à ex
posição retrospectiva e palestra do Dr. Raul de Lima. Alguns pontos 
ficaram portanto obscuros, mas foram esclarecidos posteriormente 
quando da realização dos exercícios práticos nas duas manhãs que se 
seguiram. Para provocar uma motivação mais direta a profa. Regina 
escolheu para os alunos classificarem uma correspondência da pro
víncia de São Paulo, o que não chegou a atingir o efeito didático pro
posto, pois os alunos queixaram-se de que não tinham tempo de ler e 
se interessar pelos assuntos pois lhe diziam que ali deveriam apenas 
aprender a classificar os documentos; e por sua vez, sendo a maior 
parte correspondência com Presidentes de Província iam quase todos 
para o mesmo fundo, não propiciando uma aprendizagem diversifica
da, o que a profa. Regina procurou corrigir no segundo dia de exer
cícios práticos (último do seu curso) já escolhendo previamente do
cumentos diversificados e com alguns problemas interessantes para os 
alunos classificarem. 

Além disso os alunos sentiram falta, na transição da parte teórica 
para a prática, de exercícios de localização dos documentos já clas
sificados e fichados nos diversos "fundos", 
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vam programados no plano de curso, mas que estavam previstos para 
o primeiro dia do curso da profa. Regina e não foram feitos por 
falta de tempo. Esta parte é a que mais interessa ao historiador que 
vai lidar com arquivos na qualidade de pesquisador que precisa en
contrar o que procura e não de arquivistas que sabem classificar cor
retamente os documentos (justifica-se a ênfase que foi dada nêste 
curso pilôto, pois a profa. Regina leciona esta matéria no Curso Per
manente de Arquivos do Arquivo Nacional, que é ministrado funda
mentalmente para arquivistas). 

Foi sugerido então que em cursos futuros, mude-se o título do 
curso para Localização de um documento no Arquivo a partir de sua 
organização e classificação, dando mais ênfase ao que o historiador 
vai precisar saber e não o arquivista. 

O Curso na Seção dos Ministérios poderia ser assim reduzido 
para duas manhãs apenas e por outro lado os alunos deveriam tomar 
conhecimento e se familiarizar com os fichários e sistemas de organi
zação e classificação das demais seções de interêsse documental do 
Arquivo. 

* 
VISITA AO MUSEU NACIONAL. 
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CONSERVAÇÃO E MANUSEIO DE DOCUMENTOS E LIVROS 
ANTIGOS. 

Duração: 16 horas. 

Neste curso aprendemos como deve ser tratado em livro ou do
cumento para conservar-se sempre em bom estado, como manusear 
livros e documentos, que não devemos fazer uso de giletes, objetos cor
tantes, durex, alfinetes, grampos ou clips nem dobrar fôlhas de livros, 
documentos ou mapas; aprendemos como manusear corretamente do
cumentos já estragados e aprendemos princípios básicos de restauro 
de documentos: banhos, produtos a aplicar, restauro com acetato de 
celulose, etc; aprendemos como entelar e conservar mapas antigos e 
ainda os princípios básicos de encadernação de brochuras e livros. 

As aulas foram ministradas na seção de Restauração do Arquivo 
Nacional e foram essencialmente práticas, com cada aluno realizando 
de fato parte do processo que estava sendo ensinado a cada momento. 

No balanço final dêste curso, êle foi considerado muito bom, bas
tante útil e descansativo por se mudar o tipo de atividade (sair da ati
vidade puramente intelectual para uma que requer também grande ha
bilidade manual) . 

Uma das críticas feitas foi que a parte de encadernação de bro
churas deveria ter sido extendida com exercícios completos por cada 
aluno (que traria previamente apostilas, por exemplo, e as encader
naria, aprendendo) enquanto que a parte de encadernação de livros po
deria ser suprimida por ser muito extensa e quando necessário enviarmos 
os livros ao encadernador. Apenas seria útil uma demonstração do que 
seja uma boa encadernação, defeitos mais comuns etc., e não a apren
dizagem do processo em si, que inclusive envolve tôda uma aparelha
gem (prensa, serrote, máquina de cortar, etc.) que em geral nunca o 
historiador terá em casa. 

A outra crítica foi em relação ao preparo prévio da aula pelo pro
fessor que deveria ter sido mais completo do que o foi, pois algumas 
vêzes tivemos que perder precioso tempo esperando que se fôsse com
prar tachinhas fora do Arquivo, adquirir alguns materiais necessários 
que não estavam à mão, etc. Isso se deveu, certamente à pouca expe
riência didática do prof. Alfredo, e é fàcilmente corrigível. 

* 
BIBLIOGRAFIA BASICA DE HISTÓRIA DO BRASIL. 
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sultar em pesquisas sôbre História do Brasil e ainda tipos de documen
tos e sua diferenciação: memória, ofício, carta, relação, requerimento, 
processo, etc. 

O curso foi ministrado na Biblioteca do Arquivo Nacional onde o 
prof. Pires ao mesmo tempo que tecia o comentário crítico sôbre as 
principais obras mencionadas, mostrava grande parte delas aos alunos 
para as manusearem, vendo na prática o que são e como são; no fim foi 
feita uma visita às estantes da biblioteca monstrando as obras mais 
importantes. 

O ambiente porém não era apropriado pelo barulho da rua, ca
deiras sem lugar para se apoiar o papel e tomar anotações, tudo isto 
agravado pela voz baixa do professor. 

A parte planejada de demonstrar como é feita a pesquisa no Ar
quivo Nacional e exercícios para os alunos aprenderem a pesquisar por 
si próprios algum assunto na biblioteca e nas seções do Arquivo não 
foi realizada por exigüidade do tempo disponível. 

Os alunos acharam ter sido necessária uma explanação introdutó
ria sôbre a importância capital dêste assunto e razões de sua inserção 
num curso de Técnicas de Pesquisa Histórica, pois se sentiram um pou
co jogados num mundo de informações e comentários sôbre livros sem 
entender, no primeiro momento, a sua finalidade. 

Por outro lado, acharam também que seria bem mais didático, 
facilitando muito o acompanhamento se houvesse sido previamente dis
tribuida uma apostila com as principais· obras básicas e com ela, êles 
pudessem acompanhar os comentários críticos e anotarem as observa
ções do prof. Pires. 

* 
MICROFILMES. 

Duração: 4 horas. 

O 
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Com a licença (creio que para férias) do prof. Flamarion, ficou 
encarregado de ministrar o curso o técnico Arlindo da Silva Belém 
que não obstante a imensa boa vontade apresentada, confessou-se não 
capacitado a dar o curso nos moldes programados de um modo mais 
geral pelo prof. Flamarion (o que é microfiime, para que serve, van
tagens e desvantagens, equipamento, manuseio e leitura, conservação e 
arquivamento, aspecto legal) limitando-se à parte de equipamento e 
como funciona. 

:me então explicou detalhadamente o equipamento necessário pa
ra microfilme (aliás, diga-se de passagem que o Arquivo Nacional pos
sui um equipamento bastante moderno e eficiente neste setor), mas 
houve uma dispersão geral pois só dois alunos tinham conhecimentos fo
tográficos prévios de modo a permitir uma assimilação satisfatória. 

Por outro lado, grande parte do tempo foi gasta na fotografia 
em microfilme de uma seleção de textos do "Rio Antigo" de interêsse 
para a disciplina História do Brasil, que nos foi doado pelo Arquivo 
Nacional. 

A falha dêste curso foi em parte sanada pela distribuição da apos
tila sôbre Microfilmes, providenciada pelo funcionário Jaime Antunes 
da Silva, da Seção de Pesquisa Histórica do Arquivo Nacional que 
nos forneceu informações sôbre a História do microfilme, por que 
e como microfilmar, aplicação das técnicas de microfilmagem, vanta
gens da microfilmagem, critérios para microfilmar (de ordem documen
tal, de ordem técnica e legal e de ordem arquivística), processos da mi
crofilmagem e uma bibliografia sôbre microfilmagem que os interessa
dos poderão vir a consultar no futuro. Foi muito útil e oportuna a dis
tribuição desta apostila. 

Embora fôsse bastante prático o curso sôbre microfilmes, foi no 
entanto pouco útil para a mai,oria dos alunos e do modo como foi dado 
poderia, sem prejuizo, ser suprimido em cursos futuros. O que necessi
taríamos, sim, seria uma visão global dos diversos meios de reprografia 
de documentos, como foi proposto inicialmente. 

* 
ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS 



- 8S-

o curso foi dado na sala de leituras do Arquivo do Itamaraty, e a 
cada explicação teórica por parte dos profs. Marta Maria Gonçalves, 
Nadir Duarte Ferreira e José Gabriel da Costa Pinto, seguiam-se abun
dantes exercícios práticos com consulta direta à documentação, em 
que aprendemos a localizar o documento, lê-lo e resumí-Io, relacionar 
vários documentos de um mesmo assunto acompanhando o desenrolar 
da questão, etc. Durante todo o tempo tivemos a solícita assistência dos 
três professôres nos exercícios práticos. 

Houve ainda a palestra informal do proL Donato Mello Júnior, 
bastante prática, mostrando-nos as dificuldades do trabalho do pesqui
sador em História, encaixando-se muito bem, apesar de não previa
mente planejada, no contexto do curso. 

Sentia-se no planejamento e execução do curso, o trabalho de equi
pe; o curso foi bem planejado e bem dado. Foi importante por ter 
dado o contacto prático com o documento. Pena não se ter mais tem
po para ler com mais vagar ea ssimilar melhor os diversos conteúdos 
dos documentos. 

A única crítica feita foi ao fato de que os alunos se familializaram 
com apenas um dos catálogos, não ficando presente o fato que havia 
uma série de outros catálogos e que os exercícios sôbre aquêle visto 
eram apenas exemplificativos, devendo-se agir do mesmo modo em 
relação aos demais catálogos. 

Foi realmente importante por dar uma visão de uma organização e 
um tipo de documentação diferentes da que tomamos conhecimento no 
Arquivo Nacional. 

CARTOGRAFIA HIST6RICA. 

Duração: 20 horas. 

* 

~ste curso foi sem dúvida um dos mais interessantes e produtivos 
para todos os participantes. Nele aprendemos o que é Cartografia, sua 
evolução até os dias atuais, o mapeamento do território brasileiro 
através dos tempos; a representação da superfície terrestre no mapa: 
o processo cartográfico através dos tempos: evolução de conhecimentos 
e técnicas; a metodologia de análise e interpretação de mapas antigos e 
conhecemos, comentados, alguns trabalhos de análise e interpretação 
de mapas antigos publicados recentemente. 

O curso foi ministrado na Mapoteca do Itamaraty pela profa. 
Isa Adonias. O 
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ficos nos esperava na mesa para ilustrar as aulas daquele dia; foram 
planejados e realizados exercícios práticos com os alunos e houve ainda 
uma visita guiada à Comissão de Demarcação de Limites. A profa. 
Isa nos forneceu ainda farto material didático sob a forma de apostilas 
e mapas. 

Durante o decorrer da aula D. Isá freqüentemente punha proble
mas e questões aos alunos o que levava a uma efetiva participação du
rante todo o tempo. Além disso, tôdas as afirmações importantes eram 
ilustradas com farto material cartográfico, sempre renovado. Durante 
a exposição era feita uma apresentação, com comentários críticos, da 
bibliografia sôbre cada assunto. Foram aulas de um elevado nível, nu
ma matéria considerada básica para todo conhecimento histórico. 

A visita à Comissão de Demarcação de Limites foi um complemen
to muito bom às aulas de cartografia. Mostrou-nos a utilidade prática 
da cartografia, as diversas técnicas e instrumentos utilizados e como 
aplicar tudo isto num problema concreto: o da demarcação de limites. 

No fim do curso D. Isa fez um resumo retrospectivo do que ha
via sido dado relacionando os vários assuntos e fazendo uma síntese 
interessantíssima e muito produtiva do curso. 

A opinião unânime de todos os participantes foi de que, devido ao 
enorme interêsse do assunto, o curso de Cartografia histórica deveria 
ser extendido em pelo menos o dôbro do tempo, a fim de que pudésse
mos ver com mais detalhes e maior vagar certos assuntos e realizar um 
número maior de exercícios práticos. 

* 
llERALDICA. 

Duração: 18 horas. 

Neste curso travamos conhecimento com a História da ciência e 
da arte dos escudos de armas, com a gramática e vocabulário heráldi
cos, as peças honrosas, a iconografia heráldica, a ordenação das peças 
e figuras heráldicas e a técnica de brasonar (ler um escudo de armas 
e seus acessórios) . 

As aulas foram ministradas pelo prof. Paulo Braga de Menezes 
numa das salas de aulas do Arquivo Nacional, com a utilização de 
slides e variados exercícios práticos. Foram distribuidas apostilas no 
início do curso e com isto os alunos puderam acompanhá-lo melhor. 
Os 
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tilas, e aplicando pràticamente. Depois, com a correção no dia se
guinte, em classe, dos exercícios cada um via o que fêz de errado e lo
go corrigia, não deixando que se sedimentassem noções errôneas. O 
prof. fêz sempre a ligação da Heráldica com a História, ressaltando a 
importância da colaboração daquela para o estudo desta. Ainda toma
mos conhecimento e vimos algumas cartas de brazão originais, perten
centes atualmente ao Arquivo Nacional. 

A impressão geral do curso foi muito boa, com alguns comentá
rios e sugestões: 

talvez fôsse mais interessante dar primeiro as partições e no
ções de gramática e depois mostrar a evolução da heráldica com a 
complicação gradativa; 

dar no fim uma recapitulação geral dos assuntos propostos, 
sintetizando o curso; 

- organizar melhor a utilização de slides, pô-los na ordem de 
exposição do tema e completá-los de modo a cobrirem todos os as
suntos; 

- fazer um maior número de exercícios práticos sôbre cada 
assunto de modo a fixar bem, inclusive dando um maior número de 
exercícios de leitura de brazões; 

- entregar sempre as apostilas com antecedência de modo a 
se poder acompanhar produtivamente o curso; 

- não deixar de fazer uma apresentação detalhada de cartas de 
brazão originais com comentários sôbre seu registro e aprovação; 

Em suma, todos foram unânimes em achar que o curso de herál
dica exigia maior tempo: deveria ter no mínimo o dôbro do tempo. 

* 
TRABALHO HISTORIOGRAFICO PROPRIAMENTE DITO. 

Duração: 20 horas. 

Com êste curso aprendemos como se faz uma pesquisa histórica, 
quais as suas diversas fases, como se deve fazer a crítica interna minu
ciosa de um documento, vários tipos de documentos e de instrumentos 
de trabalho com que o pesquisador lida, preparo de fichas, resumos de 
documentos etc. 

~stes assuntos nos foram expostos conjuntamente pela equipe do 
Serviço 
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Costa Pinto, Myrtes da Silva Ferreira, Celina Coelho de Jesus e Jaime 
Antunes da Silva) com farta exemplificação da pesquisa sôbre Graças 
Honoríficas conferidas no Brasil de 1808-1891, realizada por aquêle 
Serviço, além de uma série de exercícios práticos e trabalhos dirigidos 
cuidadosamente programados e solicitamente assessorados pelos diver
sos membros da equipe. 

O curso foi considerado o fundamental dentro do Curso geral. A 
equipe era bastante didática e ficou bem clara para nós a importância 
do trabalho em equipe para resultados mais satisfatórios e completos; 
os exercícios foram muito bem escolhidos e nos puseram em contacto 
prático com os documentos e com as dificuldades concretas com que 
se depara o historiador. 

Unânimemente todos acharam que se deveria dar mais tempo pa
ra um curso como êste (pelo menos 2 semanas) e que, num Curso de 
Técnicas de Pesquisas Históricas êle deveria ser o curso central, em 
tômo do qual girariam os outros. 

Foi muito positivo, devido à natureza do tema especificado, o fa
to dêste curso ter sido programado junto com o curso de Heráldica, 
pois um facilitava a compreensão do outro, esclarecia as coisas, per
mitindo uma visão mais completa. 

Foi considerado um dos melhores cursos ministrados . 

• 
PRÁTICA DE PESQUISA INTEGRADA. 

Duração: 40 horas. 

~ste curso foi dado em Petrópolis nas dependências do Arquivo 
e Museu Imperial. Pelo fato de têrmos num mesmo local arquivo, bi
blioteca e museu, pôde-se dar uma visão bastante completa da integra
ção das diversas fontes documentais escritas ou não, para a realização 
de uma pesquisa histórica. 

Os profs. Gerardo Brito Câmara e Maria Amélia Migueis já ha
viam em 1969 organizado um curso de Elementos de Técnica de Pes
quisa para alunos de História da Pontifícia Universidade Católica de 
Petrópolis, 
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e planejamento detalhado com bibliografia, fontes documentais, car
tográficas, iconográficas, museográficas, etc. sôbre cada um dos três 
exercícios de pesquisa integrada que nos seriám propostos. Os profs. 
Maria Amélia e Câmara nos explicaram detalhadamente como devería
mos proceder, como seriam feitos os exercícios em equipe, qual a 
ênfase a ser dada em cada um dos exercícios de pesquisa. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos esteve também presente 
entre nós, apesar de estar de férias, o Dr. Lourenço Luiz Lacombe, 
diretor do Museu, que 



-90-

uma boa distribuição de trabalho entre os grupos, e uma excelente co
ordenação e orientação dos trabalhos por parte dos organizadores. Os 
trabalhos terminavam sempre por um seminário síntese que tinha um 
roteiro prévio para não haver dispersão. 

Achamos que os temas foram muito bem selecionados e que foi 
muito positiva a diversidade de ênfases: no vaiar sócio-econômico, 
no vaIor político e no valor biográfico. 

A crítica feita foi que a pesquisa mais simples, sôbre a Princesa 
Isabel (ênfase no valor biográfico) foi feita no fim enquanto que a 
mais complexa: Formação de Petrópolis (ênfase no valor sócio-econô
mico) veio logo no começo. O prof. Câmara porém explicou que sen
do os exercícios de pesquisa uma experiência pioneira também para 
êles, êles não sabiam se o tempo iria ser suficiente e então preferiram 
colocá-la logo e deixar para suprimir os exercícios menores, se fôsse 
necessário. 

E ainda não houve tempo suficientemente grande para preparar 
em detalhe tais exercícios de modo que aconteceu de um ou outro 
documento, por não ter sido lido antes, não dizer respeito diretamente 
ao assunto estudado, o que será corrigido de futuro. 

A pesquisa sôbre Formação de Petrópolis (ênfase no valor sócio
-econômico) foi a mais aprofundada, a que nos proporcionou um 
maior número de dados; era um tema de história local e nos deu uma 
visão de como evoluiu Petrópolis, que foi muito importante para se 
entender melhor as visitas feitas no último dia. g indispensável que 
êste exercício seja realizado em cursos futuros. 

O exercício sôbre D. Pedro Regente (ênfase no valor político) 
foi mais complexo, exigindo alguns conhecimentos sôbre a vida políti
ca na época; os alunos sozinhos não conseguiram chegar a conclusões, 
mas com o seminário final muita coisa ficou esclarecida. 

O 
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análise externa do objeto fazer com que êle conte o que nos interessa. 
Como complementação da visita ao Museu. o bric-à-brac é indispensá
vel para o manuseio e contacto direto com as peças. 

Na Companhia Imobiliária vimos como funciona na prática a 
concessão de prazos de terra, e a sua evolução, bem documentada, por 
mais de um século. 

Na Casa do Príncipe vimos objetos de grande interêsse, explicados 
por êle e tivemos a vivência humana de conhecer descendentes da 
família Imperial em sua vida cotidiana. 

A visita ao prédio da Câmara de Petrópolis foi ótimo para ter
mos uma idéia do estilo arquitetônico tanto exterior como interior. B 
sumamente importante incluí-lo sempre no programa de visitas. 

A ida até o Mausoléu onde estão os corpos de D. Pedro 11, D. 
Thereza Cristina, Princesa Isabel e Conde d'Eu também foi de inte
rêsse e com as explicações dos profs. Lacombe e Câmara puderam ser 
notados alguns detalhes que passariam desapercebidos numa visita 
comum. 

o passeio até a Estrada Velha foi bom porque integrou o que 
aprendemos e deu para se ter uma visão prática de muita coisa que se 
tinha estudado. Seria bom fazer tôda a estrada velha até o Pôrto da 
Estrêla ou mesmo ir até Paraibuna como se havia pensado anterior
mente. 

A Casa do Padre Correia, antigo pouso dos viajantes no caminho 
para Minas, era nossa velha conhecida através da iconografia e dos 
estudos feitos sôbre a evolução de Petrópolis. Tivemos oportunidade 
de vê-la na prática. Foi muito boa também a visita à Igreja onde se 
encontra o primitivo altar da Casa do Padre Correia pois aí aprende
mos a sentir as vicissitudes por que passa uma peça histórica e os 
problemas causados para o Patrimônio Histórico e Artístico em vir
tude disto. 

A opinião unamme dos participantes foi de que êste curso foi 
excelente e é dos mais fundamentais, só que também precisa de ser 
extendido no tempo, realizá-lo no mínimo em duas semanas. 

Um outro problema aqui mais agudamente sentido que nos outros 
cursos, foi a necessidade de um curso prévio de paleografia, para que 
o aluno não sinta tanta dificuldade e não seja moroso ao entrar em 
contacto direto com documentos originais . 

• 
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DOCUMENTAÇÃO SONORA. 

o prof. José Paes de Barros, chefe da Seção de Documentação 
Sonora, preparando a visita guiada com atividades pedagógicas de três 
horas e meia a quatro horas, que foi planejada na programação global 
do curso de Técnicas de Pesquisa Histórica, elaborou especialmente 
para os alunos dêste curso e logicamente para sua utilização futura, 
uma apostila detalhada sôbre o histórico, acêrvo, dependências e apa
relhagem técnica da sua seção, sôbre os diversos tipos de documentos 
sonores, sua conservação e limpeza, sôbre a evolução do fonógrafo, 
sôbre os instrumentos musicais brasileiros e por fim uma bibliografia 
sôbre folclore musical brasileiro. Além disso, providenciou para dis
tribuição entre os alunos um artigo de Claude Henry Leconte, A pro
pósito de A rquivos Sonoros, ressaltando a enorme importância atual 
da documentação sonora. 

Já quando fizemos a visita guiada às dependências do Arquivo 
Nacional o prof. Paes de Barros nos deu explicações interessantíssimas 
sôbre a sua seção e documentação nela contida. Deveria, pelo crono
grama, explicar em maior detalhe os vários tópicos a que se referiu na 
apostila no último dia do curso (30 de julho, sexta-feira), pela manhã. 

Os alunos, no entanto, extremamente cansados por tôdas as ativi
dades e sobrecarga do curso todo e já tendo tomado conhecimento da 
seção de Documentação Sonora e da apostila, resolveram não compa
recer. Estive pessoalmente na ocasião com o prof. Paes de Barros a 
quem pedí imensas desculpas pois fui testemunha do enorme zêlo e 
cuidado com que êle preparou tudo e peço novamente agora, em cará
ter oficial, as nossas mais sinceras desculpas pelo não comparecimento 
dos alunos a esta última aula. 

* 
BALANÇO GERAL DO CURSO. 

Procurando agora dar um balanço do curso como um todo, co
meço ressaltando a enorme eficiência e prestimosidade de tôdas as pes
soas e instituições com as quais entramos em contacto durante a rea
lização dêste curso. Fomos de fato recebidos com a máxima conside
ração e em tôdas as entidades várias pessoas se mobilizaram no pre
paro e realização dos cursos que nos ministraram, tudo fazendo para 
que as coisas corressem da melhor maneira possível, pelo que somos 
a todos e a cada um, especialmente gIatos. 

No que se refere à aprendizagem global ocorrida, foi bastante 
boa, e melhor do que eu falam os m<Initores participantes, de cujos 
relatórios finais retirei os trechos que se 
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"Pude pela primeira vez tomar contato direto com o 
documento, e mais: ter tôda uma orientação de como 
manejá-lo" . 
"O curso nos deu familiaridade com o documento e outras 
fontes de que podemos lançar mão para a pesquisa, além 
do hábito de leitura de documentos para futuros traba
lhos". 
"Com êste curso aprendemos: 

como tirar o máximo de um documento que se tem 
às mãos; 
a não ir tirando dados e acreditando em tuddo o 
que diz um documento antes de checar com outras 
fontes documentais; 
a necessidade do historiador recorrer a outras fontes 
auxiliares da História". 

"Como conteúdo, Heráldica e Cartografia foram muito 
importantes e mais: o conhecimento prático da paleo
grafia, embora restrita a um período mais ou menos re
cente; a descoberta por assim dizer das artes menores co
mo fontes auxiliares da pesquisa hist6rica, a forma de se 
executar a síntese de fontes bibliográficas e documentais, 
constituiram pontos positivos dêste aproveitamento". 
"Em têrmos de expectativa o curso correspondeu muito 
acima do esperado, concorrendo para um rendimento 
muito bom no nível pessoal" . 

Pessoalmente informo que os curSllS considerados melhores por 
todos foram os de maior duração, em que se teve mais tempo para 
assimilar e amadurecer um pouco mais os assuntos abordados (espe
cialmente Heráldica e Cartografia), mas os. pontos altos foram aqueles 
em que os alunos puderam sintetizar todo o aprendido, aplicando-o 
pràticamente em trabalhos concretos (Traba!ht' historiográfico pràpria
mente dito e Prática de Pesquisa Integrada) . 

Quanto à presença e assessoria do corp<:' (lCl\;ente, melhor que eu 
falam mais uma vez os monitores participantes: 

"Os professôres das diversas entidades foram excelentes 
na sua orientação, no seu interêsse por nós, proporcionan
do um clima que nos deixou muito à vontade para que 
pudéssemos aproveitar todas as informações que nos 
davam" . 
"A assessoria dada pelos professôres dos vários cursos 
foi muito elogiável e a presença dos professôres da Pon-
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tifícia Universidade Cat6lica uma necessidade, por que 
inúmeras vêzes os objetivos propostos não eram bem dados 
e uma introdução ou relacionamento feito por êstes es
clarecia a situação" . 
"A presença dos professôres da Pontíficia Universidade 
Cat6lica foi muito boa por que nos deram incentivo, 
apôio moral e uma orientação segura do que preten
diam com o desenrolar do curso, a nosso favor". 

Com êste curso, do modo como êle foi organizado e realizado, 
pudemos sentir claramente a importância de um planejamento cuidado
so, e da avaliação constante e relatórios ao final de cada curso para 
um balanço crítico que nos leva a correções, adaptações, e aperfei
çoamentos constantes. 

Depois das atividades didáticas ainda os alunos dedicavam uma 
hora ou pouco mais diàriamente para os balanços do dia; isto era 
cansativo para quem já cansativo para quem já tinha tido um dia puxa
do, mas produziu excelentes resultados. Falam os monitores: 

"As avaliações diárias e de curso são boas, permitindo ao 
organizador ver o que os alunos acham, as dificuldades 
que sentem, e adaptar a programação a êles" . 
"Os balanços diários e de curso são importantes embora 
se tornem carga exaustiva no fim de cada dia e algumas 
vêzes fonte de descontentamento. São importantes por 
que constituem um retrospecto do dia e uma conscienti
zação da matéria dada". 
"Quanto aos balanços diários, apesar de muitas vêzes nos 
aborrecermos, foram bons, pois êstes nos obrigavam não 
só a uma participação na aula, mas também a observar 
todo o comportamento do professor que ministrava a 
mesma. Por outro lado, fazendo-se os relat6rios diários, 
pudemos observar o progresso ou não do curso, e inclu
sive as falhas que poderiam ser sanadas" . 
"Os relat6rios finais por escrito de cada curso são muito 
importantes e devem ser exigidos dentro de um prazo pe
queno após o seu término por que as idéias estão vivas na 
cabeça de cada um" . 
"A 
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Há uma necessidade absoluta de se ter entre os vários cursos 
um de Paleografia e logo no início, para auxiliar, facilitando, a leitu
ra de documentos originais que é uma constante em quase todos os 
cu rsos ministrados. 

- A carga horária foi muito grande, ficando um pouco cansativo 
o curso. Especialmente em se tratando de um curso de férias, seria 
melhor se fôsse programado num turno só ou com períodos de folga 
mais freqüentes. 

- ~ste curso deveria ser desmembrado em outros cursos me
nores, dando maior número de horas para certos cursos e não sobre
carregando o horário do aluno. Poder-se-iam transformar em uma 
série de cursos desmembrados sôbre as disciplinas auxiliares da Histó
ria ou prática de pesquisa, que os alunos iriam fazendo em períodos de 
férias ao longo do seu curso universitário e obtendo assim créditos 
optativos. 

o tipo de curso que foi dado ou cursos desmembrados são 
muito úteis e poderiam ser dados em São Paulo mesmo, com institui
ções e especialistas locais, o que facilitaria o acesso a um número 
bem maior de alunos. 

No geral, portanto, o curso foi considerado Excelente por todos. 
Os objetivos a que nos propusemos (que constam da cláusula primeira 
do convênio celebrado entre a Pontifícia Universidade Católica e o 
Arquivo Nacional) foram integralmente atingidos e os resultados, mais 
que satisfatórios. 

Participaram integralmente do curso os alunos: 

Adriana Beretta. 
Araci Maria Petri. 
Eli Marilu de Almeida. 
Maria Candelária Volponi de Morais. 
Marlene Pécora. 
Marlene de Souza. 
Walter Cavallari de Queiroz Guerreiro. 

Participou de todos os cursos exceto o de Petrópolis (Prática de 
Pesquisa Integrada - 40 
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motivando e orientando os alunos, colaborando na organização dos ba
lanços diários, na liderança das reuniões do grupo, na síntese das co
locações dos alunos, na crítica e adaptação da programação aos alu
nos, etc. 

Para efeitos de expedição de certificados aos alunos, deve cons
tar dêle a relação dos cursos ministrados, o número de horas de ativi
dades didáticas, de cada um dêles, e a nota de aproveitamento. 

Difícil se torna para o professor num sistema de avaliação e 
acompanhamento constantes dos alunos, reduzir a símbolos numéri
cos o aproveitamento de cada um. Sendo porém uma exigência formal 
para dar valor ao certificado, acho entãC' que, para a aluna Maria de 
Fátima de Andrade Terezo se deve expedir um certificado com a rela
ção nominal dos cursos feitos (com exceção do de Prática de Pesquisa 
Integrada - 40 horas) e o número de horas de cada um, num total 
de 120 horas e a nota de aproveitamento 7 (sete). 

Os demais alunos devem receber o certificado com a totalidade 
dos cursos ministrados, a saber: 

Histórico e Organograma do Arquivo Nacional - 6 horas. 
Organização e classificação de documentos - 9 horas. 
Museu Nacional - 3 horas. 
Conservação e Manuseio de documentos antigos - 16 horas. 
Bibliografia básica de História do Brasil - 8 horas. 
Microfilmes (Arquivo Nacional) - 4 horas. 
Organização de Arquivos (Itamaraty) - 16 horas. 
Cartografia Histórica (Itamaraty) - 20 horas. 
Heráldica (Arquivo Nacional) - 18 horas. 

Trabalho Historiografico propriamente dito (Arquivo Nacional) 
- 20 horas. 

Prática de Pesquisa Integrada (Arquivo e Museu Imperial) -
40 horas, num total de 160 horas, e nota de aproveitamento 
9,5 (nove e meio). Conviria também constar do certificado 
o local em que se realizou cada um dos cursos. 

* 
• • 

III - SUGEST(JES. 
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carga horária. Elaborar cursos de 4 a 5 horas de atividades diárias, 
num turno só, dando aos alunos maior tempo para descansar, conhecer 
o Rio de Janeiro, variar atividades, assimilar melhor o que aprendeu 
cada dia, fazer os exercícios práticos marcados para o dia seguinte. 

- Naturalmente que, se as críticas feitas a muitos cursos é que 
ficaram um pouco corridos devido à exigüidade do tempo, mister se 
faz ampliar a carga horária de cada um, o que só poderá ser feito 
desmembrando êste curso em cursos menores,. com maior carga horá
ria para cada disciplina Exemplo: Paleografia, Heráldica, Cartografia, 
Trabalho historiográfico propriamente dito (com a equipe do Serviço 
de Pesquisa Histórica do Arquivo Nacional), Prática de Pesquisa In
tegrada (Arquivo e Museu Imperial), alguma combinação dos outros 
cursos, como por exemplo: Histórico e Organograma do Arquivo Na
cional, organização e classificação de documentos (pegando as várias 
seções do Arquivo Nacional) e Conservação e Manuseio de documen
tos antigos. 

Enfim, conforme a disponibilidade do pessoal ou as necessidades 
da instituição que envia alunos se "monta" uma programação de férias, 
nunca esquecen~o de não sobrecarregar o horário. 

- Ainda deverá ser pensado, no caso de cursos de férias para 
alunos não cariocas, o alojamento dos estudantes no Rio de Janeiro. 
:Bste foi um dos problemas que sentimos agudamente pois embora te
nhamos conseguido resolvê-lo, não foi de maneira ideal, o que teve 
alguns reflexos sôbre o curso (atrasos, cansaço, etc.). Seria bom se 
houvesse uma maneira institucionalizada de enfrentar o problema (atra
vés de convenio com alguma entidade que possua alojamentos de que 
possa dispor por períodos curtos em tempo de férias, ou algo no gê
nero) . 

B). - Possibilidades de continuação futura do entrosamento entre a 
Universidade e Arquivos e Museus. 

Dentro da linha do curso seguido, e levando em consideração 
que na Universidade re-estruturada o aluno deverá fazer seu curso me
diante a obtenção de créditos e não a seriação, a mais importante ma
neira de mantermos um fecundo e permanente contacto entre o curso 
universitário de História e instituições do tipo Arquivos e Museus se
ria a realização nêstes, de cursos intensivos específicos, nos períodos 
de férias, sôbre disciplinas auxiliares da História ou prática de pesqui
sa integrada que seriam feitos regularmente mediante uma programa
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mal conhecidos de História local por exemplo. O conhecimento histó
rico em geral muito lucraria com isto e o nível cultural das monogra
fias e trabalhos apresentados se elevaria sensIvelmente, pois se teria 
aliado o instrumental teórico fornecido pela Universidade à matéria 
prima básica abundantemente existente, mas muito pouco conhecida 
e explorada, nos Arquivos e Museus. 

E ainda, não só a Universidade sairia ganhando com êste inter
câmbio. Os estágios práticos de alunos poderiam ser feitos de modo a 
auxiliar Arquivos principalmente, a conhecer, decifrar e ainda arru
mar e catalogar grande parte de seus acervos, muitas vêzes desconhe
cidos por falta de pessoal competente e cuidadoso para lidar com êles. 
A idéia não é minha, mas do próprio Dr. Raul Lima, diretor do Ar
quivo Nacional. Os alunos teriam por parte dos Arquivos tôda a ori
entação técnica necessária .. tomariam um contacto prático com o do
cumento adextrando-se na sua leitura, familiarizando-se com a sua 
problemática, habituando-se ao seu manejo, e prestariam por outro 
lado um importante serviço ao Arquivo, a sí próprios e a futuros pes
quisadores ajudando na identificação e classificação de documentos que 
muitas vêzes se tem sem nem se saber direito o que é. 

Naturalmente que, com o permanente contacto e convívio entre es
pecialistas pertencentes a Arquivos e Museus e professôres e pesquisa
dores dos cursos Universitários, muitas outras idéias surgirão, muitos 
modos de contacto freqüente se delinearão. Estas são apenas algumas 
idéias preliminares, que já poderíamos ir pondo em prática. 

C. - Como aplicar no curso universitário de História a experiência 
adquirida nêste curso de julho. 

Ficou muito clara para nós a importância e necessidade dêste 
contacto permanente com instituições que guardam fontes históricas, 
de modo que, dentro do planejamento anual de curso cada professor 
e/ou a equipe de professôres do Departamento de História deveria in
cluir necessàriamente algum tipo de contacto desta espécie. O 
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gramar uma pesquisa integrada, em equipe de professôres, monitores e 
alunos, com a duração de um ano e meio a dois por exemplo de modo 
a estar sempre levando colaborações científicas novas a tais conclaves. 

Um dos objetivos a que nos propusemos com a realização deste 
curso 

"fazer sentir a necessidade de entrosamento de diversas dis
ciplinas e do trabalho em equipe para a obtenção de resultados 
mais completos e satisfatórios" 

foi plenamente atingido e nos marcou sobremaneira, pois com a prá
tica de pesquisa integrada pudemos ver na prática os efeitos de um 
trabalho cuidadosamente planejado e avaliado, e realizado em equipe. 
O que conseguimos fazer em 40 horas de trabalho (em Petrópolis) 
um pesquisador sozinho certamente levaria pelo menos 400 para fazer 
e pode ser que êle não conseguisse perceber tôdas as nuances. 

O espírito de equipe docente, presente em tôda a reformulação 
da nossa Univrsidade, encontra-se plenamente identificado com esta 
necessidade de trabalho em conjunto que sentimos com a pesquisa inte
grada que fornece sem dúvida alguma, resultados muito melhores e 
num menor espaço de tempo, que a pesquisa histórica tradicional. 

A última sugestão a fazer, e esta mais ànossa Universidade do 
que ao próprio Arquivo, é que não deixemos de aproveitar os moni
tores aqui formados nas nossas equipes docentes, que, com o entusias
mo que adquiriram, a motivação, o interêsse e principalmente os conhe
cimentos e habilidades, estão em excelentes condições de funcionar co
mo fermento na massa, dinamizando com a sua colaboração efetiva, 
todo o nosso processo de reformulação nesta difícil fase de transição 
em que muito é exigido do corpo docente em matéria de entusiasmo, 
capacidade de trabalho em equipe, e de planejamento, avaliação e 
aperfeiçoamento constantes. 

* 
• • 

INTERVENÇOES 
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Diz que gostaria, outrossim, de formular as seguintes questões à 
Autora: 

1 ). - O que já foi programado na sua coordenadoria para o 
aproveitamento a curto prazo dos monitores participantes do curso pi
lôto, nas cadeiras do Departamento de História? 

2). - Quais os projetos que sua coordenadoria apresenta para 
um curso semelhante em São Paulo e se o mesmo poderá ser extensivo 
aos já graduados? 

3). - Quais as normas ou passos essenciais para que outras re
giões possam também levar a cabo tal experiência? 

4) . - Num plano burocrático quais as disponibilidades financei
ras recebidas para a existência dêsse curso? 

Como sugestão pede que êsse relatório seja também publicado na 
Revista da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

* 
Da Profa. Myrtes da Silva Ferreira (Arquivo Nacional. Rio de Janei

ro. Guanabara). 

Congratula-se com a Profa. Antonieta Nunes Aguiar pelo magní
fico trabalho executado na coordenadoria do Curso de Técnicas de 
Pesquisas. Pelo sucesso e ótimo resultado de entrosamento, de apro
ximação do universitário com as entidades culturais. 

Quer significar quando se usa a expressão "pioneira" como expe
riência, concreta, e produtiva para ambas as partes. 

Não como primeira tentativa de relacionamento Arquivo Na
cional Universidades. Outros acordos foram firmados antes, apenas 
com resultados menos felizes - "ou quase nenhum" - em face do 
desinterêsse dos alunos ainda não devidamente trabalhados, preparados 
para a pesquisa documental. 

Na pessoa do seu diretor, dr. Raul Lima, o Arquivo Nacional se 
prontifica a entrar em entendimentos com outras Universidades, que a 
exemplo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desejem, 
se interessem em realizar cursos de férias de igual natureza. 

Informa que está em estudos proposta recebida, para realização 
no Estado de Alagoas de um curso de Metodologia de Pesquisa Histó
rica a ser estruturado e ministrado pela equipe do Serviço 
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Finalizando, pede um voto de louvor ao diretor do ArquivlJ 



ENSINO DA HISTÓRIA PELA TELEVISÃO: 
UMA EXPERI~NCIA (*). 

SUELY ROBLES REIS DE QUEIROZ 
e 

JOSÉ SEBASTIÃO WITTER 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma

nas da Universidade de São Paulo. 

Como o próprio título sugere, esta comunicação é o relato de 
uma experiência resultante da realização em São Paulo de um Cur
so de Madureza através da TV Cultura, pertencente à Fundação 
Padre Anchieta. 

Algumas das considerações que aqui serão expostas baseiam-se 
em informes da própria Fundação e em um trabalho da Fundação 
Carlos Chagas de nome "O Madureza em São Paulo". 

Como se sabe, o exame de Madureza ocorre em caráter suple
tivo, destinado à população marginalizada em relação ao processo 
escolar 

No Brasil, como nos demais países em fase de desenvolvimento, 
é muito elevado ainda o índice de elementos que por razões várias 
estão à margem da rêde escolar. Em alguns Estados brasileiros 
êsse índice alcança 87%. 

Contar com os procedimentos tradicionais, construindo salas 
de aula e estabelecendo nas Cap:tais cursos de atualização de pro
fessôres, a fim de estender as oportunidades educacionais e aprimo
rar a qualidade do ensino torna-se difícil, se lembrarmos a disper
são de nossas . esoo' as e população, disseminadas numa extensão 
territorial de proporções continentais e se atentarmos ainda para o 
alto índice de crescimento demográfico que ooorre em nosso país 
numa ordem de 3,1 % ao ano. 

(*). - Comunicação apresentada na 4\1 
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Assim, seria necessário encontrar soluções ou quando menos, 
meios de sanar algumas dessas d:ficuldades. 

Um dêsses meios foi a criação do exame de madureza, visando 
atender àquela faixa da população que não freqüentou escolas, mas 
que se supõe tenha maturidade mental e cultural, esta última geral
mente através do auto-didatismo e por isso mesmo, maior ou menor 
em dependênc:a do esfôrço pessoal de cada um. 

A idéla não é recente. Já desde a primeira reforma do ensi
no no Brasil republicano encontramos decretos que dispõem sôbre 
s:milares aos atuais exames de madureza. A Reforma Benjamin 
Constant de 1890 propõe um exame para concessão do certificado 
de curso médio sem exigência do curso secundário regular, mas que 
difere do exame atual por constituir parte integrante do Ensino 
Secundário, ao qual deveriam submeter-se todos os que pretendessem 
ingressar em cursos superiores. 

A Reforma do Ensino Secundário de 1931 previa um exame 
mais próximo do atual, já que se restringia aos que não fizessem 
curso regular, estabelecia limite mínimo de idade e não exigia cer
tificado de estudos. 

Nos anos 30, o prof. Sousa Diniz, um dos pioneiros na orga
nização de cursos preparatórios para êsses exames, deu ao seu cur
so o nome de Curso de M:adureza. A partir de então, generalizou
se o têrmo através das expressões Curso de Madureza ou Exames 
de Madureza. 

A Lei de DIretrizes e Bases da Educação Nacional definiu mais 
uma vez êsse tipo de exames, restringindo-o a pessoas sem escolari
dade, mas com idade superior a 16 anos. Como o artigo que trata 
dessa matéria é o de número 99, o que se conhecia pelo nome de 
Madureza passou a ser também designado pela expressão "artigo 99". 

J á desde o início da implantação dêsses exames, havia para 
êles, enorme clientela em potencia1, resultante das condições men
cionadas acima. No entanto paradoxalmente, pequeno era o nú
mero dos que dêles se utilizavam. 

Isto era devido em parte à escassês das oportunidades de su
primento extra-sistema da formação educacional, além de que a 
própria necessidade dessa formação não se fazia sentir agudamente 
em um estágio menos desenvolvido e menos complexo da socieda
dê brasileira. 

No entanto, com o correr do tempo, o estudo passou a ser 
encarado como instrumento de mob:Iidade 
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da da escola média, havendo igual aumento da procura para a 
obtenção do certificado de madureza, por aquê~es que não tives
sem tido oportunidade de freqüentar cursos regulares. 

Para atender à crescente demanda e em sincronia com uma 
época em que o desenvolvimento tecnológico alcança grande relêvo, 
os podêres públicos passaram a lançar mão de meios de comunica
ção de massa altamente eficientes como a rádio e TV educativas. 

Algumas experiências foram feitas pela Fundação Centro Bra
sileiro de Rádio e TV Educativas do Rio de Janeiro, pela. Secreta
ria da Educação de São Paulo (SEFOR T) e pela TV Universitá
ria de Recife. 

Em. 1967 o govêrno do Estado de São Paulo criou a Fundação 
Padre Anchieta - Centro Pau'ista de Rádio e TV Educativa, que 
entraria em funcionamento a 16 de junho le 1969, após 21 meses 
de preparo, com um amplo programa de atuação educacional atra
vés da televisão. 

Por intermédio de sua Divisão de Ensino, dirigida pelo prof. 
Antônio Soares Amora da Unversidade de São Paulo, a Fundação 
Anchieta responsabilizava-se pela produção de programas de rádio 
e tv, impondo-se duas linhas de ação: 

1. - atender às necessidades de instrução e educação dos in
divíduos à margem da rêde escolar; 

2. - contribuir para o atendimento das necessidades da rê
de escolar utilizando os mais modernos e eficazes recursos de ensino, 
que são Os propiciados pela rádio, tv e cinema. 

Considerando mais urgentes as necessidades . da população não 
escolarizada a Divisão de Ensino deu prioridade ao ensino des
tinado a essa faixa da população. 

Daí a projeção ganha pe~o Curso de Madureza Ginasial no 
conjunto dos programas da TV Cultura. 

Até o presente momento a Fundação transmitiu dois cursos 
dêsse tipo conhecidos abreviadamente por MG 1 e MG2. 

Do longo período de preparação que antecedeu a entrada dos 
cursos no ar, surgiram resoluções que se tornaram permanentes ou 
foram modificadas e até eliminadas, à medida que a experiência ia 
mostrando a sua inviabilidade ou desnecessidade. 

Dentre aquelas constantes, ressalta a do livro básioo. Os 
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f:ste livro funcionou como elemento de segurança para o acom
panhante do curso, além de fornecer-lhe informações complemen
tares, contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem, de 
vez que a televisão não armazena informações. 

Outra resolução permanente foi a da instalação de um sistema 
de recepção organizada através de radiopostos e telepostos. 

Instituição típica da radiodifusão educativa educativa, já que 
nada existe de parecido na radiodifusão comercial, foi estabelecida 
e mantida inicialmente pela Fundação Anchieta, a que posterior
mente se associaram as Prefeituras e organizações privadas. 

De acôrdo com os dados fornecidos pe1a Fundação, a rêde de 
telepostos atual conta com 94 unidades na Capital, 26 na Grande São 
Paulo e 51 no interior do Estado, num total de 171. Quanto aos 
radiopostos que integram a rêde de recepção estão calculados em 
número de 30, afora uma unidade instalada pela Fundação do Li
vro para o Cego e que funciona em sua sede na Capital. 

Bàsicamente definido como um núcleo organizado de pessoas 
que se reunem em determinado local, sob a responsabilidade de um 
monitor, para acompanhar as emissões programadas da televisão, o 
teleposto pre' ende ainda ser, como dizem os seus organizadores, um 
ponto de referência para a avaliação das emissões e, consequente
mente, da análise do seu valor pedagógico. 

Como o objetivo básico de nossa comunicação é o de discor
rer sôbre os programas de História pela televisão, não nos detere
mos em maiores considerações sôbre êsses centros de recepção, 
embora o assunto o comporte e haja subsídios pormenorizadamente 
discriminados em um relatório da Fundação, organizado pelos res
ponsáveis pelo setor, professôres Raphael Caetano Sansevero e 
Maria Felícia Martins. 

A transmissão do primeiro Curso de Madureza propiciou o 
aparecimento de resu'tados como o de um convênio entre a TV 
e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para a rea'i
zação do exame de 1970, o que de certa forma, oficializava não 
só o curso televisionado como seus critérios de avaliação. 

Com quarenta mil alunos regularmente inscritos a aprovação 
dos que o acompanharam foi bastante significativa. Sôbre seus 
resultados, comparativamente com os obtidos pelos cursinhos de Ma
dureza, diz tudo o relatório publicado pela Fundação Carlos Chagas. 

Além disso, a primeira experiência projetou a Fundação An
chieta que, a partir de agôsto de 1970 
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da no momento o principal centro brasileiro de produção de progra
mas de ensino, a programação dessa entidade passou a ser emiti
da em quase todos os Estados do país, o que equivale dizer, por 
quase tôdas as emissoras de televisão e rádio. 

A experiência obtida com o primeiro Curso trouxe novos 
subsídios aos professôres para a elaboração do segundo. 

Assim, vamos ater-nos mais especificamente aos procedimentos 
estabelecidos para o MO 2 e em especial, à parte que realmente 
interessa ao presente trabalho, a referente à História. 

O Curso de História foi elaborado sob a responsablidade dos 
professôres Sue1y Robles Reis de Queiroz, Laima Mesgravis e Jôsé 
Sebastião Witter. 

Após inúmeras reuniões preparatórias realizadas entre os pro
fessôres encarregados da preparação dos textos básicos, nas quais 
foram definidos os objetivos do Curso e os de cada disciplina em 
particular, manteve-se como preocupação cons'ante no tocante à 
elaboração dos programas de ensino bem como dos textos, o prin
cípio da essencialização. Seria necessário fixar objetivamente os 
pontos básicos que o tele-aluno deveria reter, a fim de que o pro
dutor pudesse transformá-los em imagens com a mesma objetividade. 

Buscando a essencialização, o programa do Segundo Curso de 
História constou de trinta e nove aulas de História Geral e trinta 
e nove de História do Brasil. 

Quanto à História Geral, deu-se maior ênfase à História Mo
derna e Contemporânea. A parte de His.tória Antiga e Medieval 
procurou ressaltar o legado das civilizações que viveram nesses 
períodos, enfatizando os acontecimentos que mesmo longiqüamen
te deram origem à civilização contemporânea, revivendo dessas é
pocas especialmente aquêles elementos que até hoje sobrevivem e 
perduram em nosso mundo. 

Essa decisão foi motivada pela observação prática de que os 
alunos. que concluem o curso médio e não têm um interêsse acen
tuado pelo História que OS estimule a delicar-se a ela, guardam 
mais nitidamente dessas épocas recuadas as. contribuições culturais 
dos povos que nelas viveram, esquecendo ràpidamen' e deta~hes 
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Por êsse motivo ainda e para uma melhor compreensão da 
nossa própria História, o programa de ensino discriminou mais 
pormenorizadamente os fatos ocorridos a partir do momenJ'o em 
que o Brasil passou a fazer também, parte, da História do Mundo. 

O Curso de História do Brasil procurou sempre que possível, 
inserir a conjuntura internacional no seu contexto, mostrando como 
a situação externa repercutia nos acontecimerios brasileiros. 

Estabelecido o programa, passou-se à elaboração dos textos de 
que resultaJ.'IÍa a aula televisionada. 

O texto básico compreendeu, ao final de cada exposição, uma 
conclusão que era uma inferência do que havia sido exposto e um 
resumo, no qual foram ressaltados Os principais txípicos da lição, 
além de testes de verificação. 

A experiência mostrou aos professôres a diferença entre pro
duzir uma lição para a leitura comum destinada a alunos que fre
qüentam cursos regu'ares e uma com vistas à televisão, para alu
nos de um Curso de Madureza. 

Sob o ponto de vista formal, levando-se em conta o nível cul
tural dos alunos, a linguagem deveria ser objeiva, clara e bastan
te simples. Madureza pressupõe um atraso de escolaridade que 
ocorre especialmente pela falta de condições sócio-econômicas. As
sim, o Madureza pela TV destina-se à massa marginalizada social 
e econômicamene, o que pode ser aferido por pesquisas realizadas 
pela Fundação Anchieta sôbre a condição sócio-profissional dos 
tele-alunos que revelam a precariedade dessa condição. 

Portanto, o repertório utilizado nos textos deve estar em sin
cronia com o dos alunos, que o possuem em baixo nível. O em
prêgo de palavras que não constem do repertlório do acompanhan
te, bloqueia a sua participação, eI:minando a comunicação. 

Empregou-se ainda uma linguagem coloquial, a fim de elimi
nar a distância entre aluno e professor. É conveniente lembrar que 
em se ,:ratando de curso destinado a adultos ou quase adultos, urna 
'inguagem paternal tende a provocar sensação de inferioridade. O 
adulto que volta a estudar deve ser estimulado e encarado com o 
respeito que merece uma decisão de tal porte e não tratado COmo 
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Quanto ao conteúdo, sem esquecer as interpretações ainda 
que simples, os textos deveriam conter elementos descritivos e su
gestivos a fim de facilitar o trabalho do produtor. 

O texto já deve ser elaborado, pensando-se nos recursos áudio
-visuais que ê:e possa proporcionar, uma vez que a linguagem da 
TV é imagem e som. Pensar verbalmente um texto que se desli
na à televisão é contribuir para utilizar êsse veículo de comunica
ção de modo incorreto, se se verificar que os signos da TV são os 
visuais e por isso mesmo, imediatoo, analógicos, continuos. 

Pronto o texto básico, o passo seguinte seria a preparação do 
programa para a televisão. Em tese, :erminaria aí a função do 
professor, mas a experiência mostrou a utilidade de uma assessoria 
constante que acompanhasse a produção até à fase final da reali
zação. Dessa forma, a Divisão de . Ensino criou um corpo de asses
sores, geralmente composto dos professôres que preparavam os 
textos básicos. 

Em reunião, o produtor estabelecia com o professor o plano 
da aula que deveria ser levada à televisão. Poderia ser coincidente 
ou não com o texto básico - todavia observou-se que planos de 
aula coincidenes tornam mais fácil a captação da aula pelo aluno. 
Pesquisas nos telepostos mostraram que os alunos segu:am as au'as com 
os fascículos na mão, de maneira que, planos constantemente di
vergentes, confundi-los-iam. 

Ainda era tema de discussão a motivação a ser seguida, mo
tivação sempre integrada no texto e não aleatória. 

Esjabelecidos o plano de aula e a motivação, que poderia uti
lizar uma dramatização, uma entrevista ou qualquer outra idéia, ti
nha início o trabalho do produtor. Bste elaborava o texto, procuran
do a descrição pitoresca dos acontecimentos, sem contudo defor
má-los, buscando caracterizar o periodo histórico em questão, atra
vés de uma técnica de reportagem 

Nessa e'aboração, para urna aula de 20 minutos, buscava-se 
transmitir a aula em suas linhas básicas, despojada de informações 
adicionais, que poderiam interferir na comunicação e obrigar a in
tervenções discursivas do professor. 

Nunca é demais lembrar que na utilização de um recurso es
sencialmente visual como a televisão, 

"não é a quantidade de informação emitida que é importante 
para a ação, mas antes a quantidade de informação capaz de pe
netrar o suficiente num dispositivo de armazenamento e comuni
cação, de modo a servir como gatilho para a ação". 
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Produzido o script, procedia-se então à gravação da aula. 

No conjun:o de aulas produzidas para o Curso de História, 
o produtor utilizou o princípio da unidade na variedade, a fim de 
que o aluno contasse com o elemento surpresa, causador de maior 
impacto e motivação. 

Assim, houve aulas que contaram com os recursos mais comuns: 
slides, mapas, textos extraídos de fontes primárias para serem des.
tacados em VOz oii. Outras, tilV\eram como motivação a música, 
através de canções cuja Ie:ra podia ser a síntese da aula ou o 
exemplo pedido pela explicação do professor. 

Outras. ainda buscaram a dramatização como recurso e algu
mas combinaram todos êsses elementos. 

As aulas que utilizaremos para exemplificação recorreram à 
dramatização e fazem parte do curso de História do Brasil, cuja 
produção foi da responsabilidade do produtor Palma Travas.sos. 

Uma delas trata. do início da colonização e das primeiras for
mas administrativas estabelecidas na Colônia: as Capitanias He
reditárias. Como interessar o aluno, sem resvalar para uma simples 
enumeração de nomes de capitães-mores e suas respectivas dona
tarias ou para a descrição inócua dos motivos que levaram ao fra
casso das Capitanias? 

Utilizou-se como motivação a idéia de uma mesa-redonda cons
tituída pelos donatários que, em linguagem atual e descontraída, 
expunham os seus prob:emas, as dificuldades. que encontraram e 
o mais necessário. 

A par dessa abordagem, recursos visuais como mapas, etc, in
seridos no momento apropriado. 

Outra aula, a da Catequese, assunto amp'o que corria o risco 
de ser dispersivo para o aluno, utilizou a vida de Anchieta, como 
figura símbolo da ação jesuítica no Brasil. Ao mesmo tempo que 
o apresentador veiculava as informações necessárias, calcadas no 
texto básico, o produtor ressaltava elementos pitorescos que atrais
sem a atenção .do tele-aluno, fazendo-os associá-los ao assunto da 
lição, de maneira a fixá-los em seus aspectos essenciais: trechos de 
autos escritos por Anchieta, imagens. das praias por onde peregrinou ... 

Para desenvolver o tema da conjuração mineira - procurou-se 
encenar uma reunião dos conjurados em que, através dos debates 
fôssem retratados Os objetivos da conjura e os meios de efetivá-la. 
A figura de Joaquim Silvério dos Reis foi focalizada à maneira de 
um programa muito popular em São Paulo há algum tempo atrás: 
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"Quem tem medo da verdade?" Uma espécie de julgamento em que 
o aluno grava fàcilmente os móveis da ação do traidor. 

Nunca é demais lembrar que em TV a comunicação verbal 
deve retrair-se para dar lugar à visual. Aparecer simp'esmente o 
apresentalor no vídeo, contando o que foi a Conjuração Mineira 
e como se deu e apenas inserindo alguns slides ou fotografias na
da comunicaria. 

Todos os elementos visuais devem ser explorados e aproveita
dos ao máximo. O cenário, por exemplo, procurou reconstituir a 
época, mas de maneira estilizada, Itudo isso atuando sub-liminar
mente em relação ao aluno. 

A boa utilização das imagens na aula televisionada fornece 
material precioso para ser analisado e apreendido, além das infor
mações básicas que se quís transmitir. 

Dessa forma, pole-se constituir em auxiliar precioso também 
para o professor de curso regular. Ainda nessa aula sôbre a Con
juração Mineira) poder-se-ia chamar a atenção dos alunos para de
talhes acessórios que o debate entre os sediciosos revela: o mili
tar é o homem de ação, disposto a Itraçar planos imediatos de ope
rações relacionadas com a sua profissão; José Alvares Maciel, o 
jovem impetuoso, Tiraden:es o aliciador, padre Rolim a pa
lavra apaziguadora que, em função da sua formação procura conter 
os excessos dos companheiros. 

Outras aulas ainda· usaram a dramatização, como as que se 
referem à I introdução e desevolvimento da lavoura cafeeira no 
Império e a que trata ainda do café e das tenta:ivas industrialistas na 
primeira República. 

Na primeira, para se mostrar os rumos e o desenvolvimento 
da lavoura cafeeira no Brasil, utilizou-se como motivação a recons
tituição de um saloon do oeste norte-americano. Neste saloon con
tracenam elementos que desconhecem :otalmente 



- 112-

ricano. Por isso é de comunicação rápida e um curso de recepção 
livre, diferente do de circuíto fechado, necessita lançar mão dês
ses recursos. 

A aula sôbre o café e a industrialização na Primeira Repúbli
blica procura mostrar a economia brasileira dependente especial
mente de um só produto agrícola, as conseqüências que derivam 
dêsse fato, fornecendo ainda alguns dados sôbre a indústria naquela 
época. 

Para isso, recorreu ao tema do fazendeiro preocupado com a 
crise de 29 que impedia os Estados Unidos, nosso principal consu
midor, de continuar a comprar o café brasileiro. Aterrorizado ante 
a perspectiva de ruína se insistisse em permanecer na lavoura, en
contra a solução através do emprêgo de seu capital na indústria. 

Nessa aula os recursos da televisão foram empregados com 
largueza, com a utilização do ator, do visual, de uma sonoplastia 
expressiva e funcional. Assim como em outras, estiveram aí pre
sentes elementos de comicidade que atraem o aluno, predispondo-o 
melhor para a fixação dos conhecimentos a serem adquiridos. 

Houve aulas em que optamos por fugir ao plano contido no 
texto básico. O tema sôbre a evolução cultural do Brasil no sé
culo XIX, por exemplo, poderia resultar numa enumeração de fi
guras exponenciais no campo da literatura, ciências, pintura ou na 
definição inócua de escolas literárias, etc. 

Assim, nessa aula, procuramos reconstituir um sarau na época 
do Segundo Reinado. Fugindo da conceituação e recorrendo a 
exemplos, nessa tentaiva, o aluno tomou contato com a'gumas .par
ticularidades da cultura no período através da declamação de uma 
poesia romântica, do piano dedilhando modinhas, as damas comen
tando os últimos acontecimentos. 

Tal programa resultou mais propriamente num espetáculo plástico, 
em que as informações são aligeiradas, dentro de um procedimen
to didático. Em um curso com 39 aulas torna-se necessário con
trabalançar programas que exijam explicações mais complexas com 
outros em que a densidade de informações seja menor. 

Como já foi mencionado, as aulas sôbre que discorremos, uti
lizaram como recurso básico de motivação a dramatização, enquan
to ,outras apelaram especialmente para a musica ou para uma 
abundância maior de visuais, fi:mes, mapas animados. 

Um 



-113 -

cular um aproveitamento :anto quanto possível total. Nesse senti
do, o produtor das aulas de História do Brasil procurou decorar 
o local onde o apresentador se movimentava com cenários que sin
tetizassem a unidade do programa a ser desenvo.vida. Exemplifi
cando, o programa do Curso estabelecia uma unidade sob o título: 
"O desenvolvimento do sentImento nacional" que abrangia aulas sô
bre os movimentos revolucionários e finalizava com a proclamação 
da independência. 

O pano de fundo sôbre o qual se projetava a figura do apre
sentador, retratava a cena do julgamento de. Tiradentes, aspectos da 
chegada da família real e a flgura de Pedro I na pose clássica de 
proclamador da Independência. Dessa forma, através dessas ima
gens sintetizava-se a unidade didática. 

Conclusões: de maneira geral, pode-se dizer que a preparação 
de ,um texto de História para a teleVisão envo~ve problemas parti
culares e diferentes dos de um texto para um manual ou para uma 
aula comum a ser dada em classe. 

É necessário essencializar o assunto e ao mesmo tempo visua
lisá-Io, escolhendo tópicos de maneira a que possam ser ilustrados. 

A exemplificação deve preceder a conceituação, reduzida esta 
aos e:ementos indispensáveis. O exemplário, sim, é de grande signi
ficado e deve ser de utilização abundante. 

Evidentemente tais observações referem-se à nossa própria ex
periência, dirigida para um curso ,pela televisão em circuíto aber' o e 
destinado a um grupo de reduzida bagagem cultural. 

Constituindo uma nova técnica de ensino que solicita háb:tos 
de aprendizagem ainda não adquiridos, o uso da TV como meio de 
instrução exige mais: uma reestruturação do campo perceptual. 

Luta além disso com problemas de outra ordem, quais sejam, 
Os da competição com programas que interessam a ou' ros membros 
da família, o que facilita o desestímulo do elemento que se propõe 
a seguir o Curso televisionado. 

Acresce também o fato de se constituir em uma atividade isola
da, praticada sem o convívio com pessoas que têm os mesmos obje
tivos, como acontece nas escolas. 

É bem verdade que nos telepostos e rádiopostos êsse fator ne
gativo se dilui. O freqüentador . 
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Todavia, os alunos que freqüentam telepostos representam uma 
parcela apenas daque·es que seguem o curso pela televisão, de 
maneira que o problema mencionado acima ainda se coloca para 
grande número de interessados. 

Por essas razões e para o nível do Curso é preciso criar ele
mentos de motivação funciona', justificando-se pois o apêlo à dra
matização, à música, à reportagem, recursos de fácil identificação 
com o tele-aluno, condicionado pela vivência com a televisão comer
cial. 

Em se tratando de uma experiência pioneira, a eficãcia do Cur
so aqui relatado, bem como a das aulas de História em particular, 
só pode ser avaliada p'enamente quando consolidada num sistema 
racionalmente baseado em pesquisas e avaliação, que assegure a 
manutenção de sua eficiência e o seu aperfeiçoamento continuo. 

Para o primeiro curso de madureza, a verificação feita através 
dos exames preparados pela Secretaria da Educação do Estado foi 
es.imulante, dados os resultados encorajadores obtidos pelos can
didatos que se preparam pela TV. 

Todavia, o exame de Madureza pode avaliar apenas parcial
mente a eficiência dos cursos, de vez que êstes não devem ter como 
objetivo somente a preparação, para aprovação em exames, devendo 
visar também mudanças comportamentais dos tele-espectadores. 

Como experiência, comporta indagações e exige sugestões, mas 
em nossa opinião ela deve ser continuada e estimulada. Veicu"ada 
por um eficiente meio de comunicação de massas vem de enconlro 
ao momento brasileiro que, atendendo às necessidades de desen
volv:mento, busca democratizar o ensino, pelo menos básico, neces
sitando dessa forma, atingir grandes contingentes populacionais, pa
ra o que, o rádio e a televisão são os veículos realmente adequados. 

• • 
• 

Sessão Especial: Aulas de História 
Preparadas para o Ensino da História pela TV - rea
lização da Fundação Padre Anchieta de Rádio e Te~evisão 
Educativa (São Paulo). 

Presidente da Sessão: Prof. Marcos W. de Freitas Reis, 
(I. C. H. F . jNiteroi. Rio de Janeiro). 

Secretária: Profa. Antonietta de Aguiar Nunes, (F. F . C. L. 
São BentojP. U . C. São 
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A introdução da sessão foi feita pelo Prof. Dr. Eurípedes SI
mões de Paula, que salientou a importância do trabalho realizado 
pelos professôres que compuseram a equipe que realizou os tapes 
em questão e reconheceu a validade da apresentação dessa maté
ria numa reunião de historiadores. Passou em seguida a palavra ao 
prof. J. S. Witter, que propôs a problemática da comunicação, la
mentando a ausência do produtor Palma Travassos na reunião, ele
mento de importância para o esclarecimento de questões de natu
reza técnica. A seguir passou-se à apresentação dos tapes. 

1.° filme: O desenvolvimento do sentimento nacional. Mo
vimentos revolucionários: a Conjuração Mineira. 

TermInada a apresentação do 1. o tape (20') seguiu-se o de
bate: Profa. Maria Efigênia Lage de Resende (Universidade Federal de 
Minas Gerais), fêz a seguinte intervenção: "Achou a idé:a do filme 
mu:to boa. Afirmou conhecer filmes americanos do mesmo tipo, 
e que os realizados pela equipe nada ficam a dever àque-es. Teria 
alguns comentários a fazer sôbre certos detalhes: a figura de Gon
zaga era a mesma do que lia o bando; poderia ser melhor caracte
rizado; a figura do Cláudio foi repetida na do Inquisidor. Coloca
ção de Joaquim Silvério dOS' Reis naquela posição: a caracterização 
criada. não correspondeu porque aquelas informações foram da Carta 
de delação". 

O Prof. J. S. W itter em resposta à Profa. Maria Efigênia Lage 
de Resende, agradeceu as referênc.as elogiosas principalmente aque
las que equipararam a realização às de âmbito internacional. Em 
seguida afirmou. que o fato de se procurar repetir as mesmas figu
ras (sem caracterização) se prende principalmente a questões finan
ceiras (é muito dispendioso o pagamento de atores e a confecção 
de roupas bem como uma caracterização rigorosa do ator, correspon
dendo ao período estudado). Por outro lado, a não caracerizaçã::> 
rigorosa dos personagens obedeceu também à formação técnica e 
artística do produtor. Com respeito à figura de Joaquim S. dos 
Reis reafirmou que a equipe procurou uthzar os meios mais varia
dos de comunicação. Na busca dessa comunicação é que se utilizou, 
no inquérito de Silvério dos Reis, a técnica do programa "Quem 
tem mêdo da verdade?",muito em voga em São Paulo há pouco 
tempo atrás. 

A profa. Suely, R. Reis de Queirru interveiu para acrescentar: 
"A técnica uI ilizada pelo grupo foi em grande parte decalcada nas 
apresentações do Teatro de Arena de São 
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a comunicação em si e não propriamente quanto ao filme (tape) 
apresentado. Inlciou com o seguinte pedido de esclarecimentos: 

I. - Esclarecimento rehiivo à colocação da História Antiga 
e Medieval. 

1. - Os autores da comunicação saI:entam que na História 
Antiga e Medieval deve ser,levado em conta os elementos duradouros 
dessas épocas históricas. Mas no parágrafo seguinte dizem que o 
aluno esquece completamente a organização social, religiosa e eco
nômica dessas épocas. A partir dessa formulação colocada na Co
municação pergunto se para os autores contribuições culturais li
mitam-se a elementos semelhanes aos citados no texto - pirâmi
des, alfabeto? É possível, para particu~arizar, entender a lndia con
temporânea sem o conhecimento da estrutura social da lndia Antiga? 

Quanto ao esquecimento, pelo aluno, da organização política, 
soc:al e econômica de povos antigos, não seria o caso de aplicar-se 
o ensino de estruturas? 

A Profa. Maria Efigênia Lage de Resende respondeu o prof. 
Witter: A afirmação feita pelos autores da comunicação foi a se
guinte: " ... Quanto à História Geral, deu-se maior ênfase à His
tór:a lv.ioderna e Contemporânea. A parte de História Antiga e 
Medieval procurou ressaltar o legado das civEizações que viveram 
nesses períodos, enfatizando os acontecimentos que mesmo longi
quamente deram origem à civilização contemporânea, revivendo des
sas épocas especialmente aqueles elementos que até hoje sobrevivem 
e: /perduram em nOJISO mundo". 

"Essa decisão foi motivada pela observação prática de que os 
alunos que concluem o curso médio e não tem um interêJlSe acen
tuado pela História que os estimule a dedicar-se a e'a, guardam mais 
nItidamente dessas épocas recuadas as contribuições culturais dos 
povos que nelas viveram, esquecendo ràpidamente detalhes sôbre 
a sua organização social, polítca, econômica. Exemplificando, to
do aluno comum sabe que as pirâmides foram monumentos egípcios ... " 

"Acredito que a simples reafirmação do que escrevemos res
ponderia perfeitamente às questões co~ocadas pois como se pode 
ver não afirmamos que os alunos esquecem completamente e sim 
ràpidamente e não afirmamos, generalizando, que o aluno (todos) 
esquece e sim "que os alunos que concluem o curso médio e não 
tem um interêsS1e acentuado pela História ........ , esquecendo rà-
pidamente detalhes ........ (p. ) ." 

"Cremos 
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terminados elementos culturais tais como as pirâmides ou o alfabeto, 
antecipamos: Exemplif:cando ...... Cp. ) ." 

"Quanto à aplicação do ensino das estruturas, dentro do ensi
no supletivo, ministrado pela TV não achamos viável pelo menos no 
momenJo em que executavamos esta programação". 

A Profa. Maria Efigênia perguntou, em seguida: 

'2. - Como introduzir o aluno na tipologia histórica usando 
exclusivamente seu (do aluno) repertório de palavras?". 

Respondeu o prof. Witter: "Isto somente será possível quando 
se associar ao ensino supletivo pela TV um bom amparo psico-pe
dagógico e uma re· aguarda de textos adequados ao ensino, com 
técnicas variadas, talvez até mesmo com a utilização da Instrução 
Programada" . 

Em seguida a profa. Maria Efigênia sugeriu: "'por que não 
desenvo'ver mais na comunicação a "qualidade" das informações his
tóricas dentro de uma situação de ensino supletivo". 

O professor Witter respondeu: "A sugestão é válida e a minha 
preocupação e de tôda equipe da TV2-Cultura é a de melhorar 
o quan~o fôr possível a "qualidade" das informações dentro dos cur
sos programados para os níveis de Madureza". 

Dando seqüência ao debate a profa. Maria Efigênia acrescentou: 
"O professor segundo os autores encara a criança com a superiori
dade do seu saber? Afirmação ou Impropriedade? (1.0 p. da pago 5)" 

Respondeu o professor Witter: "Creio que a colega pode ver, 
pela expressão utilizada, não no 1.0 parágrafo da página 5, mas 
no último parágrafo da paginá 4, e seqüência na página 5 (original 
de Goiânia), que se -pretendeu mostrar não a superioridade do 
mestre, mas a absoluta necessidade de um tratamento coloquia', 
que poderia, com grandes vantagens, aproximá-lo do estudam e" . 

Em seqüência a profa. Maria Efigênia aduziu· 'Por que a mo
tivação foi o saloon americano e não os cafés de Paris ou o Boston 
Tea Party?" 

O prof. Witter respondeu: "A idéia do saloon norte-americano 
se prendeu ao fato de acharem professôres e produtor que a situação 
era bastante familiar à maioria dos estudantes e que ela poderia ser 
excelente elemento de motivação. Quanto à indagação sôbre a não 
utilização de um café de Paris ou o Boston Tea Party, creio poder 
dizer que foi uma questão de opção e na contingência preferiu-se 
a cena do "farwest" americano a. 
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que êste cenário poderia a um só tempo facilitar a introdução do 
assunto como também poderia atender melhor à motivação da cli
entela a que se destinava a aula, pois, provàvelmente estaria ela 
mais afeita a êste cenário, como já foi dito de início, podendo iden
tif:car-se melhor com a situação". 

Em seguida a profa. Maria Efigênia acrescentou: ''Não nos 
parece que trechos dos autos escritos por Anchieta e imagens das 
praias fixem elementos da catequese". 

Respondeu o prof. Witter: "Creio que na comunicação, não 
fizemos tal afLrmação. O que dissemos foi o seguinte: "Outra aula, 
a da catequese, assunto amplo que corria o risco de ser dispersivo pa
ra o aluno, utilizou a vida de Anchieta como figura símbolo de ação 
jesuítica no Brasil. Ao mesmo tempo que o apresentador veiculava 
as informações necessárias, calcadas no texto básico, o produtor 
ressaltava elementos pitorescos que rfraissem a atenção do tele-alu
no, fazendo-o associá-los ao assunto da lição, de maneira a fixá-la 
aos aspectos essenciais: trechos de autos escritos por Anchieta, ima
gens das praias por onde peregrinava ... " (p. 6, § 4.°). Creio 
que não seria necessário acrescentar nada mais, no entanto, chama
mos a atenção para o fato de que salientamos a utilização visando 
à motivação de fatos pitorescos (trechos dos autos, praias, etc.) 
das questões essenciais. Isto é o que entendemos. Comp'etando 
a intervenção o prof. Witter agradeceu a profa. aparteante as 
suas ponderações, que muito corfribuiram para o esclarecimento 
de pontos controvertidos da comunicação". 

• 
o prof. Hilário Sena, (de Bauru), pediu esclarecimentos sôbre 

o apresentador do filme, que foram dados pelo prof. Witter. 

• 
A profa. Elza Nadai, (da Universidade Federal de Mato Gros

so) perguntou se foi esta equipe que organizou a l.a prova do 
Curso de Madureza. Porque por ora estão avaliando o rendimento 
esco'ar mas pretendem avaliar as mudanças comportamentais também; 
pergunta se já estão pensando como vão fazer isto. 

Resposta do prof. Witter: "Não, não foi a equipe a responsá
vel pela organização da l.a Prova de Madureza. A tarefa foi rea
lizada por setor especia·izado da TV e Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo. Quanto a 2. a parte de sua pergunta não 
tenho dados para informá-la". 

• 
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o prof. Corcino Medeiros, (de Marília), 10 ervem para pedir 
alguns dados estatísticos: - qual a porcentagem dos inscritos para 
exames de madureza no Estado de São Paulo que foram alunos da 
TV; - se os resultados estatísticos seriam compensadores diante 
do investimentO!; - se a clientela para quem são feitos êsses filmes 
teria poder aquist IVO para comprar o aparelho de TV". 

Ao professor Corcino Medeiros respondeu o prof. Witter: '''a). 
- Eu não possuo, no momento, dados precisos para lhe dar uma 
informação correta, mas posso informar que a Televisão - Canal 2 
da Fundação Padre Anchieta tem setor especializado de aferição de 
dados, onde os elementos solicitados pelo professor poderão ser 
encontrados e consultados; b). - Não saberia responder esta per
gunta por não dispor de elementos que permitissem uma análise es
taística do "quantum" investido pelo número de tele-alunos alcança
dos pe'OS programas de ensino da TV-2. Isto, entretanto, poderá 
também ser fàcilmente constatado em consulta ao setor de ensino 
da TV.; c). - Creio que grande parte da clientela à qual se se 
destinam os cursos da TV-2 não tenha realmente poder aquis~'ivo 
para a aqu:sição de um aparelho receptor de televisão, mas êste 
problema está sendo solucionado através dos tele-postos. Os tele
postos são pontos de reunião de alunos onde se encontra um apa
re'ho de TV e um monitor. Após a transmissão dos ":apes" re
ferentes às aulas o monitor e os tele-alunos discutem diferentes 
pontos abordados nas aulas ministradas, esclarecendo dúvidas, ane
xando dados, etc". 

• • 
* 

Em seguida passou-se à exibição do 2.0 filme que tratou da 
Evolução Cultural do Brasil no Século XIX (20'). 

Terminada a apresentação do filme foram abertos, novamente, 
os debates. 

O Estudante Amilcar MartinSl, (da Universidade Federal de Mi
nas Gerais), após tecer considerações em tômo da técnica Brech
tisna da não caracterização dos personagens ( 1. o filme exibido) 
chamou a atenção para o fato de que neste caso (2.0 filme) os 
atores apareceram caracterizados e tentou-se uma reconstl'uição da 
época. Aduziu então: "não seria incoerência ter em alguns filmes 
atores caracterizados e em outros não?" 

Ao estudante Amilcar Martins respondeu o prof. Witter: 
''Não via incoerência, uma vez que a Centativa 
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dade na d: versificação. Em nenhuma das aulas houve repetição pura 
e simples de técnicas ou argumentos". 

A profa. Rosa Maria Alves, (da Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras de Uber"ândia) perguntou: "O senhor não acha que 
por se tratar do aspecto cultural do século XIX, não deveria ter 
sido falado no texto algo a respeito das influências européias da 
época na nossa cultura? inserindo o estudo da His·órla do Brasil no 
contexto internacional?" 

À profa. Rosa Maria Alves respondeu o prof. Witter: "Embo
ra não se tenha colocado expUcitamente no script a influência eu
ropéia creio que o diá'ogo deixa trans.parecer esta influência espe
c:almente nas interferências do visitante recém-chegado da Europa. 
Também poderíamos ter mostrado outros aspectos da cultura mais 
popular, mas dada a limitação de tempo escolhemos uma situação 
social que consideranros significativa para a ~oca e que é hoje 
pouco conhecida pelas massas populares a que se destina esta série. 

O proL Luiz Teixeira, (da Universidade Federal de Minas 
Gerais) observa que no filme se disse Manuel Francisco Lisboa 
uma vez de Antônio Lisboa, referindo-se à Aleijadinho. Achou que 
o filme foi um tanto acadêmico deixando de lado tôda uma parte 
de cultura popular e. arte que se fazia; prendeu-se aos saraus de 
formação européia e de elite. 

O proL J. S. Witter respondeu ao prof. Luiz Teixeira: "Não 
notamos a troca de nomes, devendo rever o filme para constatar 
o. engano e fazer a eventual correção, caso seja este o caso. Lembrou 
ainda que como disse em resposta à prafa. Rosa Maria Alves, não 
era possível dentro de um único tape, de 20 mimfos dar informa
ções exaustivas e tiveram que fazer uma seleção do que se dispu
nha, dentro dos limites de tempo. Optando pelo sarau procurou-se 
mostrar um destes aspectos. Enquanto a profa. Rosa Maria Alves 
achou que com isto deixou-se de dar ênfase à influência européia, 
o senhor já acha que com esta opção o que se salientou foi exata
mente a formação européia e de elite. De fato, com a aula quise
mos apenas mostrar alguns aspectos culturais da nossa sociedade de 
então. 

• 
Profa. Geraldina Pôrto Witter (SP/USP. São Paulo) Pede 

licença para acrescentar que os autores tendo destacado ostapes, dei
xaram de enfatizar o fato de que êles fazem parte de um sistema 
de mul i-meios. Os a'unos 
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• 
o proL J. S. Witter agradece a lembrança e continuando a 

desenvolver êste tema acrescenta que os cadernos são ilustrados, 
com mapas, fotos e gráficos, contendo ainda questionários que per
mitem ao aluno uma auLo-verificação da aprendizagem. 

* 
A Estudante Vera Sílvia (da, Universidade Católica de Minas 

Gerais), informa que é monitora e não sabe bem como foi se~ecio
nada; quer saber sôbre o papel da complementação de aula que êles 
devem desempenhar; e por isso pede orientação. 

* 
A profa. Suely Robles Reis de Queirós toma a palavra para 

dizer que a equipe da qual faz parte e que está apresentando o tra
balho em questão somente participa da produção de textos e da 
assessoria da produção de TV. Desta forma, não está suficiente
mente inteirada do procedim~nto adotado, especialmente fora de 
São Paulo, para a seleção, preparo e orientação dos monitores. 1?s
te trabalho é feiro por outra equipe. 

* 
o profo. Diôres Santos Abreu, (de Presidente Pruden'e). De

c'ara a sua satisfação em ter visto êstes filmes e cumprimenta os 
profs. Witter e Suely que agradecem. 

Em sequência são apresentados mais dois filmes (40'). 
3.0 filme: Colonização e Administração Colonial: Capitanias 

Hereditárias. 
• • 

* 
4. o filme: Evolução Econômica: agricultura e café. 

Profa. Helga Piccolo (da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul): "São fi!mes para madureza, não há como aprofundar muito, 
mas em conteúdo temos que aproveitar melhor as mais recentes 
pesquisas, deixando de lado o que a gente tradicionalmente ensina". 

* 
Profa. Neves Silvas (de Santos): "A equipe que organizou os 

filmes está de parabéns; achou bom que nesta plenária também alu
nos pudessem fazer suas críticas'; ficaria feliz se pudesse obter êste 
material. 

* o presidente da sessão inquiriu os presentes sôbre a. necessida
de de continuação do debate. Como não houvesse maiS questlles 





o ENSINO DA PRÉ-HISTÓRIA NO CURRICULUM 
UNIVERSITÁRIO DE HISTÓRIA (*). 

JOSE; AFONSO DE MORAIS BUENO PASSOS 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma
nas da Universidade de São Paulo e da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Santos (SP.). 

Destina-se, nosso pequeno estudo, a aludir à importância da 
Pré-História, tanto para melhor conhecimento do homem como para 
acréscimo do cabedal científico dos estudiosos de História. Preten
de ainda examinar a sihIação atual dessa disciplina no currículo his
tórico e apresentar sugestões diversificadas para que possa ela ser 
matéria de indispensável ministração para o enriquecimento cultural 
de nossos alunos, como os tempos atuais parecem exigir. 

• • 
• 
I 

Provinda embora de critérios exclusivamente científicos, nossa 
comunicação persegue objetivo apenas prático, de eficácia, e não 
erudito. Não nos deteremos, pois, em examinar pontos de divergência 
entre os mestres, a não ser quando necessários para dar direção 
e esclarecimento a aquele escopo prático pretendido. 

Assim, prescindiremos das diferentes definições de Pré-His
ria e de seus motivos respectivos, para declarar genericamente essa 
disciplina como: o estudo da origem e desenvolvimento do honu:m 
e de sua cultura desde os mais remotos inícios até o aparecimento 
da escrita. 

Nessa "declaração" o que entenderemos por homem é o mesmo 
compreendido pela Pré-História. Não se trata unicamen'e do Ro
mo Sapiens; dêle sim, mas também dos mais antigos representantes 

(*). - Comunicação apresentada na SIl 
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do gênero Homo. Assim, quando afirmamos que o homem aparece 
na terra pe:o menos a cêrca de uns três milhões de anos, não nos 
estamos referindo à espécie Sapiens, objeto da História. 

Igualmente, quando observamos "desde os mais remotos iní
cios" estamos desejando insinuar em quantas outras ciências tem 
essa de apoiar-se, numa integração que não confunde os campos, 
mas que os completa através das linhas divisórias, as quais perma
necem. 

E, finalmen~e, quando balizamos o término da Pré-História 
com a presença da escrita, estamos assumindo posição, que não 
é a de todos, conquanto o seja da maioria. Sabem perfeitamente 
os srs. profes~ôres aqui presentes que a'guns especialistas colocam 
os primórdios da História em outros marcos, notadamente no comê
ço da agricultura ou da metalurgia. As razões que apresentam são 
de real valor e confesso aqui, com c'areza, que pessoalmente sigo 
a opinião de que com a me: alurgia nasce a História. Mas, nesta 
palestra, daáa sua finalidade, assumo por empréstimo a posição tão 
bem, defendida pela mor parte dos entendidos, que demarca o ter
ritório histórico com a escrita. 

Fiquemos, pois, à guisa de definição, com o que declaramos 
acima, descrevendo o campo da Pré-História . 

• 
Cabe neste momento breve observação sôbre a Proto-História. 

n, diríamos, o "corredor de passagem" entre a vasta e longa 
Pré-História e ainda curta, mns rica, História. 

Vai desenrolando-se em diferentes épocas pela diversas regi
ões geo-culturais. Não é simultânea em toda a humanidade. 

Isso, a:iás, não é específico da Proto-História. O desnivelamen
to cultural que desiguala a hUmànidade em gru{Xls desenvolvidos 
e menos progredidos faz sua aparição - provàvelmente a pri
meira que se comprove - dentro ainda do Paleolítico Médio. 
Desde o Homem de Neandertal notamos a falta de equiparação 
no desenvolvimento técnico-cul'ural no seio da mesma humanida
de. 

Avizinhando-se mais 
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E no Oriente, não SÓ a Mesopotâmia, mas igualmente a 
Anatólia. Observa muito bem André Parrot que o fim da Pré
H.s,.ória e princípio da Proto-História recebem, nova luz das des
cobertas de James Mellaart em Hacilar (1959-61) e em Chatal 
Huyuk, (1961-65). O nivel VI de Hacilar, por exemplo, co~ocado 
por Mellaart ao fim neolítico, revela estatuetas datadas pelo C 14 
de 5620 :!: 79 a. C. O nível XII de Chatal Huyuk, sItuado nç 
mesmo período, foi datado de 6. 800 ± 100 a. C., e, curiosamen
te, contém cerâmica (quando, até essas escavações de MeLaart, a 
mais antiga cerâmica que possuíamos provinha da Síria e norte da 
Palestma e fôra datada de 6.000 a. C.) (1). Pois; naquelas regiões 
entram,os, logo após, na Proto-História. Em outras zonas, em di
ferentes épocas. 

Quando dizemos, pois, que a Pré-História se estende até o sur
gir da escrita, englobamos dentro dela também a Proto-História, 
que, nos manuais e obras especializadas cons'.itue normalmente um 
como ap.;ncL.ce da Pré-História. 

* 
Segunda ordem de considerações exige, agora, nossa reflexão. 
A Pré-História, fi:àsoficamente ponderada, é a mesma Histó

ria, diferindo desta apenas em grau de menor e maior documenta
ção? 

Eis opulento filão, a ministrar varIOS temas para interessantes 
disputas entre os mestres no assunto. 

Dessas discussões, admiràvelmente conduzidas em nível cien
:ífico emotivamente neutro e que ainda prosseguem, hão de sur
gir elucidações sempre mais nítidas. 

Damos nossa opinião, que sujeitamos à apreciação e aos ar
gumentos dos emjnentes colegas. 

Certamente também a Pré-História trata dos grupos humanos, 
dentro da categoria tempo. Para nós, pois, o prisma sob o qual se 
considera a matéria (a formalidade - o "objeto formal" -), é 
o mesmo. Em conseqüência, deve-se concluir que ambas são duas 
secções da mesma ciência. 

Mas, há diferenças que, se não são essenciais, apresentanrse 
como profundas. 

(1). - Parrot (André), C/és pou, farchéologie. Paris, Sehers, 
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Primeiramen<e, a Pré-História dispõe de campo de estudos 
("objeto material") mais amplo que o da História. Trata e~a, em 
província própria, também de certos primatas evoluidos, aos quais 
chama de homens, que não são o Romo Sapiens. O objeto de 
ambas, portanto (o homem), nesta nossa consideração é têrmp usado 
eqüivocamente por uma e outra. 

Conseqüente~nte, o grande método da Pré-História, a arque
ologia - que é um dos da História também - ocupa-se de ma
teriais que fogem ao interêsse histórico. Um fragmento ósseo, en
contrado pelo Dr. Leackey na Africa, referente a homem anterior 
em um ou dois milhares de milênios ao Sapiens, não é objeto da 
História. 

Além dessa ex.ensão dos objetos de estudo, há o alongamento 
cronológico. O campo de interêsse da Pré-História a!arga-se por 
um mínimo de três milhões e trezentos mil anos da evolução (se 
não computarmos nem, nesmo as derraideiras etapas para o su
gimento do humano), (2). Ora, o ciclo da ciência histórica pro
priam,ente dita principia há uns poucos milênios. 

Essa amplitude reveste a Pré-História de individualização mar
cada e peculiaridade ímpar. 

A essa consideração, acresce a de que para suficiente conhe
cimento pré-histórico requer-se base geral em diversas outras ciências, 
em si cabalmente autônomas, independentes, ~as, em relação a 
ela, estimada como auxiliares - sem, evidentemente, desprestígio 
para nenhuma, pois essa interação e integração, respeitadas as fron
teiras, é a própria condição existencial do saber. A "base geral" 
aludida não exclui, mas exige a consulta, se possível permanente, 
aos especialistas respec.ivos. Aquê!e embasamento, contudo, é de 
necessidade absoluta para a formação de qualquer pré-historiador 
que se preze, pois é êsse diversificado conhecimento que possibi
litará e avalizará seus juízos, apreciações, oonc:usões, fôssem só 
provisórias, no terreno específico da Pré-História. Sem isso, ja
mais conhecerá a Pré-História em si mesma, se nos é lícita a ex
pressão, ''por dentro". Ora, tais conhecimentos não são requeridos ao 
historiador. 

(2). - Os fósseis de Omo (África) atingem 3.300.000 anos, segundo 
Yves Coppens, diretor das excavações do vale (e sub-diretor do Musée de 
I'Homme, de Paris). E o prof. Patterson, de Harvard, anuncia, no Kenya, 
peças de Australopitecíneos em tôrno dos ... 5 milhões de anos. (Cf. artigo 
em La vie prehistorique, número especial de "Sciences et avenir", 
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De fei'o, a nosso ver - que, afinal, é o de quase todos os 
que se dedicam à Pré-História - noções de geologia, biologia 
(notadamente, genética), paleontologia, zoologia e antropologia fí
sica antempãem-se como precisão vital ao pré-historiador. Requer
se, em verdade, alguma familiaridade com a estratigrafia, com clas
sif:cação geólogica de materiais, com certa terminologia técnica. 
Nem poderá êle jamais ignorar os mecanismos da evolução das 
espécies. Ou ser incapaz de distinguir ao menos determinados fós
seis ou de classificar alguns animais, surgidos e envolvidos em 
suas pesqu:sas. Ou desconhecer por completo a anatomia humana. 

Num segundo escalão de conhecimentos gerais, co~ocam-se a 
física, a botânica, outras ciências. Evidentemente, para alguma da
tação de potássio-argônio, ou pelo C-14, ou pelo método da termolu
miniscênia, ou pelo dos vestígios de fissão nuclear (cientistas da 
Univers;dade de Birmingham, chefiados pelo Dr. S . A. Durrani, 
sôbre obsidiana de Franchthi, Grécia), é mis:er um físico, não um 
pré-historiador; mas êste deve estar apto a poder expÍicar, primeira
mente para sí, como "funciona" o método, qual seu valor e as 
eventuais limitações. 

COIr~preende-se, agora, porque em boa parte dos países onde 
se dão cursos de Pré-História seja e~a situada não como dependên
cia de Letras, mas de Ciências. 

Asseveramos, há pouco, que Pré-História e História, para nos, 
são essencialmente a mesma ciência em duas secções; mas reconhecía
mos que, se a formalidade do estudo de ambas é idêntica, não o é 
o matérial sôbre o qual êle versa, muito mais amplo para a Pré
História,nem o é o entrelaçamento de ciências existentes no estudo 
pré-histórico. O estudo do homem preponderantemente físico, re
quer a aplicação de ciências físicas. Mas, devido ao objeto prin
cipal - o homem - e no tempo - é sempre História. 

Essa, a opinião que seguimos, defendida, aqui" pela maioria. 
Não por todos, porém. Julgam alguns tão extremada a singularidade 
da Pré-História que a constituem ciência bem separada da Histó
ria. Consoante asseguram, ambas devem manter-se assim; rela
cioná-las mais do que por afinidades, pretender unir vias tão di
vergentes, seria destruí-las. Para êles, pois, Pré-História não é 
História nem em sen:ido lato. 

Fica aí nosso aceno a essa opinião, digna de respeito, mas 
cujos argumentos até hoje não nos convenceram. 

"On change seulement de période", escreve Annette Laming 
Emperaire (3). De pleno acôrdo. A Pré-História é a mesma 

(3). - Laming-Emperaire (A.), L'Archéologie préhistorique. Paris, 
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História do homem antes do surgimento da escrita, que concorda a 
maioria - demarca o registro da ciência "História". 

E é bem por isso que advogamos para ela cátedra igual às 
dos outros períodos. Não só his.ória antiga, medieval, moderna e 
contemporânea, mas antecendendo a êsses, o período pré-histórico . 

• 
A relevância da Pré-História para me~hor conhecim,ento do 

homem parece-nos evidente. 

No inato e insopitável desêjo de saber, pergunta-se, o ser 
humano, sôbre sua origem. :É ponto capital para a ciência do ho
mem. A essa medular interrogação, a Pré-História apresenta suas 
pesquisas como resposta. E é no esudo atento e meticuloso des
sas investigações que se descobre o horizonte das alvoradas. 

Apresenta-nos, essa ciência, as primeiras manifestações da cul
tura humana e seu lento e trabalhado desenvolvimento. A pro
gressiva libertação, pelo domínio da matéria. Temos, aí, a mara
vilhosa rêde de técnicas, a tal ponto notável que se pode dizer, em 
certo serúdo, ser a Pré-História uma história das técnicas huma
nas ( 4). E a arte, as manifestações religiosas, a organização dos 
grupos. 

Não se pode pretender ao conhecimento sôbre o homem, igno
rando-o no seu nascedouro e no evoluir de sua primeira cultura. 

Mas, se, para todos, a Pré-Historia é de tal monta na aquisi
ção do saber sôbre o humano, para o historiador é, a nosso ver, 
de necessidade. Uma agradável e fascinante necessidade. 

A História não pode começar sem preparações. As culturas 
da Mesopotâmlca, do vale do Nilo, da Anatólia, das margens do 
Y ang-Tse ou do Indus, da região danubiana, do mundo egeu, com 
Creta ("de homens inumeráveis, com suas noventa cidades ... entre 
as qauis Cnossos, a grande, dêsse rei Minos que Zeus toma por 
confidente cada nove anos ... " (5), não podem, dÍliÍamos, bro
tar quase derepen:e. 

A inteligência não se satisfaz com meia dúzia de palavras sôbre 
a longa preparação que gerou essas ciivlizações. E, de outra par
te, não se podem entender adeqüadamente tais florações de cultura 
sem se haver acompanhado os inícios tímidos, os ensaios bem su
cedidos ou malogrados, a afirmação final. 

(4). - Conferir: Leroi Gourhan (André), L'homme et la matiere. Pa
ris, Albin Michel, 1971, p. 10. 

(5). - Odisséia, 
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Sem entrosamento da História com a Pré-His''Ória, sem se 
demonstrar cabalmente como uma flui harmonic3ill1ente da outra, 
o estudioso de Históda, por excelente que seja, terá que admitir 
a existência de fundamental rompimento na rêde de seus conhe
cimentos. 

A Pré-Hislória parece-nos indiscutível precisão para a baga
gem do historiador, como ser humano e como profissional especia
lizado. 

E os tempos atuais exigem isso de nós. Artigos de jornal, 
síntese em revistas, até livros ou de divulgação científica ou in
feli~mente de fantasia delirante transmitiram à massa alfabetiza
da interêsse pela Pré-História. Hoje se pode dizer que ela é de 
domínio público. D~sse público, alunos inclusive, que vem nos 
propor suas pergunras, seus pedidos de esc'arecimento, aos quais 
seria imperdoável se não soubessemos responder ao menos de ma
neira geral, mas verdadeira. 

Compete a nós, em primeiro lugar, assenhorarmos-nos, seja 
só o quantum satis, da Pré-História. Creio que êsse suficiente do
mínio se tenha tomado, atualmente, obrigação nossa, em relação 
à comunidade em que vivemos. Salvo melhor juízo. 

• • 
* 
II 

Examinemos ràpidamente, nesta altura de nossa exposição o 
modo de situar atualmente a Pré-História em nossas faculdades 
b~asiIeiras . 

Geralmente, se dão noções sôbre ela em pràticamente todos 
os inícios de cursos sôbre História Antiga. Tais rudimentos são, 
de ordinário, reduzidos ao mínimo. Por vêzes, desatualizados, sen
do essa ciência continuamente sujeita a resultados de novas e in
cessantes pesquisas. 

Paralela~nte, encontramos assim em manuais como em obras 
altamente especializadas em História Antiga algumas páginas re
ferentes à Pré-H~stória. Com. exceções, estão ali mais como apres
sada introdução à História escrita, sem despertar nem motivar 
maiores interêsses. 

Há faculdades onde existem cursos regulares sôbre Pré-His
tória, normalmente não obrigatórios. Assim, no Rio Grande do Sul, 
Curitiba, São Paulo (Universidade de São Pau~o), Santos, 
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localidades. Em São Paulo, na mesma Universidade estadual, há 
até Instituto de Pré· Hh;tória, fundado pelo prof. Paulo Duarte, 
há alguns anos atrás, dedica-se antes a pesquisas que a cursos. No 
Rio de Janeiro também temos bons centros pré-históricos. E em 
alguns outros Estados. 

Quanto a publicação, há várias, geralmente bastante espe
cializadas. Editam-nas êsses vários centros esparsos de pré-historia
dores, publicando o fruto de suas pesquisas. E estas vêm mu:ti
plicando-se num crescendo confortador. 

Mas, quanto a cursos regulares em Universidades brasileiras, 
ou faculdades avulsas, penso que a situação é a acima exposta. 

• • 
• 

DI 

Quais as sugestões que poderíamos apresentar ao julgamento 
dos srs. professôres neste Simpósio? 

Primeira~nte, como vimos, o mais comum em nosso país é 
ministrar, para o geral dos alunos, apenas noções de Pré-H~stória, 
antecedendo ao comêço da História. 

Se outra maneira não houver, ter-se-á que ficar, nalgum lu
gar, apenas com aquilo. Alvitraríamos, então, a possibilidade de 
que o professor de História Antiga amplie sua exposição e indi
cação de trabalhos sôbre a Pré-História. Que não se contente com 
aquela dim:nuta ração pré-histórica, talvez usual. Mas, devidamen
te municiado com conhecimentos atuais, transmita a seus alunos, 
quanto possível, essa ciência e genuino interêsse por ela. 

Os ~ios didáticos comuns - trabalhos escritos, pesquisas in
div~duais ou em equipe, seminários, projeção de diapositivos ... ser
viriam suficientemente à satisfação dêsse desideratum. 

O estabelecimento definitivo de curso optativo é também boa 
sugestão. O mecanismo dessa opção ficaria dependendo das cir
cunstâncias locais. Poderia :anto ser aberto, o curso, aos primeiro a
nistas de História, quanto aos a'unos de quaisquer séries; ou, con
forme o caso local, seria facultado até a estudantes, digamos do 
departa~nto de sociologia, antropolog:a, quem sabe - onde hou
ver - até de filosofia pura, Igualmente, sempre em acôrdo com 
as circunstâncias locais, poderia abrigar a alguns em estágio deter 
minado por outros depat amentos . 

:e. solução boa e eficaz. 

A providência ótima, contudo, seria cursoo 
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Essa obrigatoriedade poderia ser executada sob duas formas. Ou 
como curso incluido dentro da cadeira de História Antiga; ou como 
cátedra especial, de Pré-História. 

Bsse último alvitre seria o ideal. Como peculiar cadeira para 
a matéria, conteria diferentes ramificações: Pré-História Geral, Ame
ricana,Brasileira; técnica arqueQlógica geral e particularizada (para 
sambaquis, para cerâmicas, aldeamentos ... ); arte; crenças; técnica 
de reprodução em modelos e de fotografias. Além de pequenos 
cursos, optativos, de pa~eontologia, zoologia, física de datações, ana
tomia - todos ministrados em ordem aos conhecimentos pré-históri
cos . E, ainda, mais iniciarivas que poderiam ser suscitadas, com 
proveito, desde que houvesse cátedra especial. Tôdas supondo exer
CÍcios práticos, de campo. 

Derradeira das sugestões que posso, no momento, recomendar 
é a de curso de conferências. Seria dado consoante houver dispo
nibilidade de conferencistas e de opotunidades, durante o currículo 
de História (em qualquer dos anos). 

Depois de alguma consulta a colegas e examinando minha 
própria experiência, cá·culo que um mínimo de 22 a 25 horas-aula 
seriam suficientes para se obter visão de conjunto sôbre Pré-História 
Geral. Havendo, porém, aulas práticas ou de projeções, aquêle 
número precisa ser acrescido em pelo menos mais 3 unidades. 

Terão visto, os srs. professôres aqui presentes, que no es
quema de minha comunicação, gentilmente distr~buido pela Secre
taria do Simpósio, o último ítem pede olt ras sugestões e o testemu
nho da experiêncla dos Simposiastas. É o que faço, neste instante. 
E enquanto se preparam para trazer-nos sua ajuda nos debates 
finais, passo a examinar algumas dificuldades ao estabelecimento de 
cursos de Pré-História. 

Sobrevôo o óbice das verbas. É prob'ema comum a todos, 
mas, creio, em se tratando de algo de :anta relevância para o sa
ber, encontrar-se-á a boa vontade de uma solução, o entusiasmo de 
um bom resultado. 

O grande embaraço será o exígüo número de professôres de 
Pré-História de que possamos dispor. Dissemos ac:ma que existem 
em diferentes Estados do país diversos núcleos de especialistas. 
Mas, o que podemos verificar é que se trata de grupos de alta pes
quisa e não propriamente de ensino. Novos elementos que se agre
gam a êles o fazem por vocação, recebendo, então, e só êstes, o 
respectivo cabedal de conhecimentos. São 
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Nos cursos que se fizessem em localidades onde houvessem êsses 
grupos, elementos dêles poderiam ser-nos de suma utilidade, dando 
a aula correspondente ao pormenor de Pré-História em que se 
especializaram. 

Mas, a existência desse núcleos categorizados não soluciona 
o problema nacional. A instituição, em escala brasileira, de cur
sos daquela ciência exige professôres, afeitos ao ensino, e que 
estejam disponivéis para ministrarem Pré-História Geral. 

Parece que resolveria o impasse a generosidade de Universi
dades dotadas, já, de recursos de Pré-His ória Geral. Poderiam 
e'as, dentro das exigências de seus cursos, ceder temporàriamente 
seus professôres para a modalidade de conferências, a serem pro
feridas nas faculdades que se interessarem por esse relevante ramo 
do conhecimento humano. Além disso, poderiam, elas mesmas, 
organizar, ao tempo das férias, cursos de Pré-História Geral só 
para professôres, os quais, de volta às regiões, haveriam de trans
mitir os conhecimentos recebidos e organizar centros de pesquisas 
locais, tão necessárIos ao Brasil. 

Com êsse infuito, sendo o caso, poderia haver, alguma vez, 
a'é convênios estáveis, que assegurassem, com tranquilidade, a exis
tência e o rodízio de tais cursos de conferencias. 

Isso, enquanto não conseguirmos formar mestres a sairem dos 
cursos, já eX:stentes de maneira definitiva em algumas de nossas 
Universidades. Com o tempo, esperamos que a ausência de pro
fessôres não mais irá empecer o desenvo:vimento da ciência brasi
leira, nesse setor. 

Aí vão as considerações, muito breves, que desejávamos apre
sentar a êse Simpósio, de maneira direta e prática. Tentamos de
monstrar a importância da Pré-HIstória para o conhecimento hu
mano, para o historiador em particular e em relação à cultura 
comum, hoje existente. Examinamos a situação a'ual dessa discipli
na em nossas faculdades e, enfim indigitamos sugestões possíveis, 
a serem aplicadas. 

Só nos resta agradecer . a atenção dos colegas. 

• • 
* 

Do Prof. Earle Macarthy Moreira (ICHL/UFRS. pôrto-Alegre. 
Rio Grande do Sul). 

Diz 
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está em andamento a Reforma Universitária, fato que vem propi
ciar a oportunidade de uma revisão curricular e, no caso em apre
ço, a introdução de Pré-História como disciplina e não mais como 
"noções" inseridas a contra-gôsto, deslocadas mesmo, nos progra
mas de História Antiga. 

À guisa de testemunha em prol da "causa" defendida pelo 
Autor, deve esclarecer que desde 1956 há uma disciplina de Pré
História (I e lI) em dois semestres, fornecendo 8 créditos, no 
curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
que fundou e vem regendo até o presente, contando desde 1970 
com um auxiliar de ennsino que foi contratado, principalmente, 
para dar uma nova dimensão ao traba~ho de campo, não só como 
atividade de pesquisa, mas também, e acentuadamen~' e, para intro
duzir os estudantes na técnica arqueológica de investigação. 

O seu plano de curso prevê um teto superior de 20 horas 
em campo com o estudante, não computados aqui as horas de "labora
tório", isto é, análise e interpretação do ma'érial reco'hido e do sí
tio como tal. 

Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
onde se introduziu a disciplina inicialmente com 2 horas semana;s, 
atualmente ela se desenvolve em 2 semestres letivos com 4 aulas 
semanais. 

Em ambas as Universidades o 1.0 semestre é, pode-se dizer, 
instrumental ou de iniciação já que visa fundalmenralmente aspectos 
metodológicos. No 2.0 semestre o programa atende a temática da 
Pré-História Geral, Americana e brasileira. 

Nas duas Universidades a disciplina de Pré-História (I e lI) 
é obrigatória, complementando o currículo mínimo, por decisão dos 
respectivos Departamentos de História, sem uma voz discordam e 
sequer! 

Era o que tinha a dizer, além de ap'audir efusivamente a boa 
lembrança do Autor em co:ocar em pauta o assunto neste Simpósio. 

* 
Da Profa. Maria da Glória Santana de Almeida (lFCH/UFS: Ara

cajú. Sergipe). 

Deseja, atendendo a solicitação do Autor expressar a sua ex
periência relativa à ligação da pré-Hisória ao curriculum de His
tória do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universida
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Em anos anteriores sempre associou a Pré-História à História 
Antiga, e como o Autor referiu-se ao fascínio do assunto, e'a 
também foi atingida por essa fascinação e passava muitas vêzes, 
dois meses, sàmente minis.' rando Pré-História. Com a Reforma da 
Universidade, a Pré-História, como disciplina independente, não fun
ciona no curriculum de História, devido à redução do ensino de 
H;stória Antiga apenas a um semestre e nestas condições não have
ria possibilidades de ministrar conhecimentos dêsse assunto no Cur
so de HistlÓria do Instituto. 

Nessa circuns ância faz um apêlo ao Autor para que êste au
xilie a resolver o problema a fim de que os alunos não sofram as 
conseqüênc:as . 

Indaga se levando-se em conta a existência da disciplina de 
Antropologia Cu'tural no curriculum de História não seria possí
vel, aproveitando a sugestão apresentada pelo Autor na sua comu
nicação, dar, êle um ciclo de pelo menos dez conferências sôbre 
o assunto? 

* 
Da Profa. Maria Aparecida Prado Valle (da Faculdade de Filoso

sofia do Centro Universitário de Brasília. Distrito Federal). 

Diz que o Autor mencionou que o patrimônio pré-histórico 
está sendo destruído. Como fêz parte, em 1970 de uma das Comis
sões do patr:mônio Histórico Nacional extranhou que o fato não 
fôsse observado por nenhuma das Comissões estaduais represen
tadas nessa Reunião. Gostaria de perguntar o porquê dêsse fato, 
pois se havia até representação para defesa do p~." rimônio florestal 
,Burle Marx, da Guanabara). Porque os professôres de Pré-His
tória não encaminharam ao Patrimônio Histórico do MEC conside
rações nesse sentido? 

* 
Do Prof. Joslé Maria Corrêa (ICHLjUFG. Goiânia. Goiás). 

Apresenta as seguintes sugestões: 
1. - Interessar os professôres de Antropologia nas pesquisa 

pré-históúa; 
2. - Lutar inicialmente pela sua introdução como disciplina 

optativa; 
3. - Incentivar a pesquisa pré-histórica; 
4. - O desenvolvimento da pesquisa imporá a disciplina co

mo matéria' obrigatória. 
• 

Da Profa. Wilma Terezinha Fernandes de Andrade (FFCLjSantos. 
São Paulo). 
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Indaga do Autor: quais os critérios que aceita, e porquê, para 
os limites da Pré História e His.· ória? 

• 
Do Prof. Aniz Domingos (FFCLjUnião da Vitória. Paraná). 

Pergunta: 
a). - O professor de História Antiga deve, ou não, dar uma 

unidade inicial sôbre a Pré-História? 
b). - Em caso positivo, quais os assuntos que deveria tra

tar sôbre Pré-História? 
• 

Da Profa. Antonieta de Aguiar Nunes (FFCLjSão Bento. PUC. 
São Paulo). 

D:z que, como professôra de Hi~·ória do Brasil, sente ausência 
de um curso que mostre a evolução das tr;bos indígenas em si 
mesmas, sem ser apenas através de contactos com os brancos. Os 
alunos, e mesmo os professôres, nem sempre têm idéia clara e 
coerente dos vários grupos, seus estágios culturais, sua distribuição 
pelo território, etc. Isso também leva mais fàcilmente à desfru:ção 
do nosso patrimônio pré-histórico. Sugere, pois, que se crie a 
Cadeira de Pré-História brasileira no curso de História, para qual 
existe vasto campo de trabalho e mesmo maior faci'idade de se obte
rem especialistas locais, do que entendidos em Pré-His·ória Geral. 

• 
Da Profa. Hedwig Reichen Miranda (FFCLjParanaguá. Paraná). 

Pergunta: a Pré-História poderia ficar no Departamento de 
Antropologia, integrando a Arqueologia pré-histórica? Ou então, 
sugere, a Pré-História poderia integrar a História Antiga, a qual, 
por isso, seria aumentada para 3 semes:res. 

• • 
• 

RESPOSTAS DO PROFESSOR JOSE; AFONSO DE MORAES 
BUENO PASSOS. 
Ao Prof. Earle Macarthy Moreira. 

Cumprimenta-o pelo pioneirismo de ministrar curso regular 
de Pré-História em Pôrto-Alegre desde 1956. Essa palma certa
mente cabe ao Rio Grande do Sul. Também acha muito auspIcioso 
o fato de que a matéria seja obrigatória nas duas Universidades da 
capiftal gaucha, a Federal e a Católica. :f: um exemplo para todo o 
país. Igualmente, o programa esboçado. pelo Prof., Macarthy é bas
tante adeqüado a um bom e fundamentado ensino de Pré-História. 

Aliás, frutos dos cursos do Prof. Macarthy es' ão aí, à vis
ta de todos. Limita-se a citar a equipe Schmitz, numerosa, compe
tente e que há anos, initerruptamente, só se dedica à Pré-hiS'ória 
no Sul do Brasil. :f: 
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Em Santos, o curso de Pré-História, obrigatório, data apenas 
de 1965. 

• 
A Profa. Maria da Glória Santana de Almeida. 

Lamentou o Autor que, na reforma de ensino, a Universida
de onde trabalha a Profa. Santana de Almeida tenha reduzido a His
tória Antiga, em cuja Cadeira de dava a Pré-História, a apenas 
um semestre, o que subtrai qualquer possibilidade de se prosseguir com 
o curso pré histÓrico. M.as, um Estado. de grande tradição cu'tural, 
como é Sergipe carinhosamente estimado por todos os brasileiros, 
certamen· e reverá essa sua posição. 

Enquànto isso não sucede, e respondendo ao gentil apêlo da 
professôra, afirma o Autor que está à disposição, conquanto a ex
güidade de 10 conferências possa ser admitida só mesmo dentro 
do contexto real das circunstâncias. Tem muito prazer e honra 
em aceitar o convite, se for feito, e se a professôra Santana de Al
meida obtiver as licenças da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên
cias Humanas da Universidade de São Pau'o, e da Faculdade de 
Filosofia, CiêncIas e Ler' ras de Santos,onde leciona. Agradece à 
professôra. 

• 
A Profa. Maria Aparecida Prado Valle. 

O Autor achou muito justa a observação da professôra de 
nossa capital, Brasflia. Mas pode afiançar que no Instituto do Pa
trimônio Histórico e Artístico do Mip.istério de Educação e Cultu
ra há muito interêsse pelo domínio pré-hi~h)rico brasileiro. Além do 
cu:dado pessoal e direto d() senhor diretor geral, Professor Renato 
Soeiro, há encarregado especial para o assunto, o Dr. Alfredo T. 
Rusins. E em quase todos os Estados há representante peculiar pa
ra o setor pré-histórico. Aliás, no Estado de· São Paulo é o pró
prio Autor da Comunicação, dedicando-se exclusivamente ao pa
trimônio pré-histórico, não ao histórico e artístico (chefiado, êste 
setor, por eminente historiador e arquiteto o dr. Luiz Saia). Por
tanto, o que se poderia endereçar ao IPHAN/MEC, seria, antes, 
a oferta de colaboração estadual para a consecução do comum 
objetivo. Eca grato, porém, à professôra, pelo grande interêsse 
demonstrado, assim como pela opor unidade que lhe deu de es
clarecer a questão, alundindo, como. pode fazer, ao ingente esfôrço 
do IPHAN/MEC na defesa do patrimônio pré-histórico da Nação. 

• 
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Ao Prof. José Maria Corrêa. 

Diz o Autor que a gradação escalonada que o Prof. Corrêa 
apresenta é muito boa, lúcida e até estratégica. Apresenta-a a todos, 
como algo a ser aplicado em escala nacional . 

• 
À Profa. Wilma Terezinha Fernandes de Andrade. 

À eminente professôra de História do Brasil, período colonial, 
o Autor responde, reafirmando que, para êle, a linha divisória en
tre Pré-História e a História é a metalurgia, pois com a descober
ta primeiro do cobre, Jogo mais do bronze, a sedentarização tor
nou-se definitiva (não mais passageira ou esporádica como anterior
mente) , pois o trato sôbre. o metal a isso obrigava (ao contrário 
do que ocorria com a agricultura, a qual não necessàriamente se
dentarizava o homem). Fixada, assim, a organização humana já 
exis'ente, expande-se: e têm-se assim a cidade, o gove-no estável, a con 
tribuição de todos para, o fim coletivo, a codificação, ainda em di
reito consuetudinário, não escrito, ,da religião, da arte, da estratifi
cação social. ,Ora, uma tal documentação, conquanto não escrita 
ainda, mas estudada suficientemente pela Arqueologia, já consti
tui História de um povo. 

No entanto, diz que reconhece ser sua sentença a de uma 
minoria. A maior parte dos historiadores aceita a escrita como 
início da História. Pensa ter respondido assim, embora esquemà
ticamen:e, ao porquê da Profa. Wilma Andrade . 

• 
Ao Prof. A niz Domingos. 

Responde: 

a) - sim, não havendo curso especial - já não diz cátedra 
de Pré-História, convém que haja pelo menos uma unidade 

dessa ciência den'ro de um curso de História Antiga; 

b) - sôbre os assuntos que deveriam ser tratados em Pré
História, evidentemente isso pressupõe a elaboração de um progra
ma. Em todo o caso, assim de um modo muito resumido, pode 
adiantar o seguinte, para êsse programa: 

Noções sôbre a formação da terra - teoria: da evolução -
estudo sôbre primatas superiores - o gênerohomo. Indústrias pré
his:óricas. O sapiens e sua cultura. Etapas. 

Diz o Autor que êsses são capítulos vastos e "muito gerais". 
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mento ocuparia por certo mais de uma boa hora de preleção. 
Em particular, porém, continua à disposição do Prof. Domingos, 
se o quizer honrar com consulta a respeito . 

• 
À Profa. Antonieta de Aguiar Nunes. 

Declara que concorda inteiramenie com a professôra a respei
to da ausência de cursos sôbre aborígenes . brasileiros. Também 
acha muito úteis cursos, quem sabe especiais para professôres. Mas, 
pede licença à. professôra para discordar do que ela parece dese
jar: a saber, criação de cadeira só de Pré-História Brasileira, pres
cindindo-se de Pré-História Geral. Aquela é uma sub-divisão des
ta e não pode ser entendida sem Pré-Hisl1ória Geral. Havendo, 
porém, conhecimento suficiente de Pré-História Geral é claro que, 
estando no Brasil, se empenhe mais na Brasileira. Consoante dis
se o Autor em sua exposição, há vários cen'ros de pesquisas bra
sileiras em nosso país, no setor pré-histórico, com profissionais com
petentes e dedicados. Eles poderiam ajudar muito os cursos de 
Pré-História. Mas, repete, sem a Geral não é possível compreender 
a particular de algum paás. E agradece à professôra o interêsse e 
a intervenção. 

• 
À Profa.Hedwig Reichen Miranda. 

Sôbre a indagação se a Pré-História poderia integrar o De
partamento de Antropologia, declarara-se de pleno acôrdo. Se a 
Pré-História pode ser parte. de Arqueologia pré-:histórica, como inter
roga a prezada professôra, crê dever fazer uma distinção. Pré-His
tória não é Arqueologia; esta é um método para a Pré-História. Só 
isso. Assim também a História não é Arqueologia histórica. Uma 
cousa é a ciência pesquisada, outra o método de pesquisa. :E.sse 
método constitui também uma ciência e uma arte, :em suas regras, 
como qualquer outro método, via, caminho para se atingir um fim. 
O Autor diria, antes, que a Arqueologia pré-histórica é parte da 
Pré-História, não o contrário. 

Sôbre a interrogação ou sugestão de se a Pré-História poderia 
fazer parte definitiva da História An':iga, passando esta a dispor 
de três semestres letivos, responde: conquanto Pré-História, no ver 
do Autor, seja uma secção da História, não é, de si, História An
tiga; é outro período. Mas, na falta de melhor, conforme observou, 
pode perfeitamente integrar um curso de História Antiga. Se a 
Profa. Miranda conseguir para essa bem determinada "História 
Antiga" 
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neficiará Os alunos e a cultura brasileira. Deseja cumprimentá-la 
pela idéia de dilatação dêsse curso, com o fito precioso de nele 
incluir-se a Pré-História. 

• • 
* 

REPLICA DA PROFESSORA ANTONIETA DE AGUIAR NUNES. 

Diz a professôra que extranhou "sendo o Prof. Passos de São 
Paulo, não ':enha mencionado em nenhum momento o trabalho que 
vem desenvolvendo a equipe do Instituto de Pré-História da Uni
versidade de São Pau'o, tendo sido mencionado apenas o nome do 
Prof. Paulo Duarte. Os estudos continuam no Instituto num tra
balho laborioso e fecundo de tôda a equipe" 

* * 
* 

À Profa. A ntonieta de Aguiar Nunes. 

Respondeu dizendo que aludira ao Ins~ituto, bem claramen
te, como aliás a professôra reconhece. Abstivera-se, contudo, de 
insistir muito, sendo paulista, no que se tem em sua terra. E seria 
quase elogio em bôca pl"ópria, pois os pesquisadores do Instituto, 
Caio deI Rio Garcia e Dorah Uchoa são como irmãos do Autor, 
que os acompanha há anos; esteve, aliás, há pouco, vendo in loco 
o trabalho dêles no sítio do Tenório, em Ubal'uba. Igualmente o 
Prof. Eurípedes Simões de Paula, diretor do Instituto, é um caríssimo 
e velho amigo seu. 

Mas, lembra à professôra, que o nosso Insti~uto dedica-se mais 
à pesquisa, que ao ensino de Pré-história, e é dêste que falamos, 
consoante declarou algumas vêzes e como o próprio título da Co
municação patenteia. Se se for mencionar os centros de pesquisa, 
"só em nosso Estado", além do que citara na Comunicação - pre
cisamente o Instiluto de Pré-História da Universidade de São Paulo 
- deveria referir-se, entre outros, às excavações organizadas pela 
dra. Luciana Pallestrini para o Museu Paulista, com sede em Pira
júi; e, máxime, aos seus ótimos cursos sobre arqueologia brasileira; 
às do Prof. Desidério Aytai, para a Universidade Católica de Cam
pinas; às do Prof. Tom Miller, de Rio Claro; e às da arqueóloga 
Sevia Maranca, S. Paulo; etc. São núcleos de pesquisadores de 
campo alguns, ministrando cursos particularizados, de pesquisas . 
Em todo caso, agradece à professôra a oportunidade que teve, de
vido à intervenção, de, 





INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA POLITIZAÇÃO 
DO VOCABULÁRIO MORAL E RELIGIOSO DO 

JORNAL O JUSTICEIRO (1834-1835) (*). 

ARNALDO CONTlER 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Assis (SP). 

1. - PRINCIPIOS METODOLóGICOS: 

1.1. - FORMAÇÃO SOCIAL E OS FENOMENOS LINGüIS
TICOS. 

Os progressos dos estudos lingüísticos e semânticos desenvol
vidos dur~nte êsses últimos anos permitiram-nos iniciar um traba
lho experimental de analises de textos re~acionados aos principais 
jornais paulistas de 1827 a 1842. A seleção dos artigos foi orien
tada segundo os princípios teóricos e metodológicos de Jean Du
bois, Roman Jakobson, R. Barthes, S. Ullmann, K. Baldinger, 
notadamente. 

As análises dos vocábulos do O Justiceiro não foram nort ea
das segundo princípios arbitrários. Esses signos lingüísticos ( 1 ) 

(*). - Comunicação apresentada na 7'- sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 11 de setembro de 1971 (Nota da Redação). . 

(1). - Baldinger (Kurt), Teoría Semdntica-Hacia una semántica moder
na. Madrid, Alcalá Ed., 1970, p. 37 e s. 

" . .. EI signo Iinguístico reúne un significante, y un significado. Pero quê 
es dificultad de definir la palabra y lexia. Muchas veces la palabra o la lexia 
está constituida por la combinación de dos unidades significativas: 

portero = port + ero 
palabra o lexía unidade significativa + unidade significativa 

lexeme + moderna 
Baldinger utiliza indistintamente palavra ou lexia. A palavra é composta 

de um lexema e de um monema, consideradas pelo referido autor, como sendo 
as duas unidades significativas da palavra. P. 40 ". .. por los fonemas distin
guimos las pala bras entre si como portadores de campos semasiológicos; por el 
contexto distinguimos las significaciones de cada palabra. Así, los fonemas (la 
estructura fonológica) asumen una clasificación; el contexto (Ia estructura sin
tagmática) asegura la precisión semántica de estas unidades significativas (que 
son paradigmáticamente, complejas, portadoras de significación)" 
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foram determinados através de exaustivos estudos contextuais. Trier 
ao conceituar um sistema lexical, diz que deve ser caraterizado co
mo sendo um conjunto de unidades significativas, formado por uma 
série de elementos que se delimitam, reciprocamente. Nicolas Ruwet 
em seu trabalho La lingustique générale d'aujourd"hui afirma: 

"EI estudio deI contenido está a la ordem deI dia" (2). 

o estudo dos significados deve estar ligado ao sistema de co
municação que é elaborado pela própria língua. Os textos esco
lhidos traduzem a "ideologia" de Feijó em 1834-35. Procuramos 
estabe1ecer os campos lexicais estruturados em função das associa
ções e oposições de todos os elementos significativos (3). Estes se 
modificam constantemente acarretando dessa maneira mundanças de 
sentidos não soinente na palavra mas também nas estruturas das 
frases. Analisamos a linguagem de Feijó "ajustada" ao Sistema: Mo
narquia Consti 'ucional Representativa, grande propriedade agrária, 
capitalismo comercial e mão-de-obra escrava. 

Escolhemos um momento histórico cronolõgicamente delimita
do: 1834-1835, seguindo os critérios metodológicos de J. Dubois: 

"Aussi devOns-nous restreindre l' état de langue se confond 
avec celle d'une éiJoque c'est~à-dire avec ceIle de limites tempo
relles. La compréehension du champ se fera d'abord dans une 
perspective synchronique" (4). 

A fim de analisarmos os vãcábulos dos. textos, apesar das con
trovérsias existentes entre as diversas correntes da LingüísHca e 
Semântica Contemporâneas. (5.), podemos afirmar que tooos são 
unânimes em aceitar o princípio de Dubois. 

(2). - Apud Baldinger (Kurt), op. cit., p. 13. 
(3). - Duchacek (Otto),Les Çhamps Linguistiques. In: Revista Philo

lógica Bragensia, Praga, v. 1: p. 31, 1960. 
"Le champ morph()-sémantique d'un' mot contient, selon lui [Guiraud], 

tous les mots qui peuvent s'y rattacher soir par leur forme, soit par leur sens 
(au mot chat, oi!. peut raUacher 2.000 mots). Ensuiteil faut exclure tous les 
mots qui sont en contradiction avec·des criteres historiques ou qui refusent de 
se laisser intégrer dans une des lois qui structurent le cham'. De cette façon, 
on restreindrale champ du chat à 300 mots (af. c. p. 286) Guiraud, définit le 
champ lexicologique comme I'ensemble de connexités motivant le terme en 
question, mais il fait remarques que la structure du champ ne peut être comparée 
avec le systeme phonologique".' 

(4). - Dubois (Jean), Le Vocabulaire Politique et Sociale en France 
(1869-1871). Paris, Larousse, 1966, p. 1. 

(5). - Jakobson (Roman), La Linguistique. In: Tendances Principales 
de la recherche de les Scien,ces Sociales et Humaines. Paris, la Haye, UNESCO, 
1970, 
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" l'apriorisme est d'autant plus dangereux que dans le 
langage les faits qu'on aperçoit le mieux sont presque toujours les 
moins significatifs, les moinsessentiels" (6). 

Os fenômenos lexicais estão intimamente ligados aos "aconte
cimentos" históricos (7), segundo elos ou princípios de uma corres
pondência geral (8). 

Partindo-se do princípio de que a linguagem é uma instituição 
humana, seguimos a teoria de A. Martinet: 

"Somos assim levados a situar a linguagem entre as Institui
ções humanas maneira de ver que apresenta inegáveis vantagens: 
as instituições humanas resultam da vida em sociedade, e o mesmo 
sucede com a linguagem, que é essencialmente um instrumento de 
comunicação. As instituições humanas, supõem o exercício das 
mais diversas faculdades, podem encontrar-se muito espalhadas e 
ser até, como a linguagem, universo sem se identificarem nas várias 
comunidades" (9). 

Portanto, as mudanças de sentido dos vocábulos não podem 
ser explicadas em função de teorias propriamente lingüísticas, na 
medida em que a língua deve ser conceituada como sendo o re
flexo dos caracteres específicos do processo histórico de um deter
minado povo, caracterizado pelo seu modo ou modos de produção 
e sua formação social. A . linguagem de Feijó e de outros políticos 
da sociedade brasileira, após a abdicação de D. Pedro I em abril 
de 1831 reflete a radical descolonização na medida em que as elites 
nativas tentam estruturar politicamente o Estado Nacional. 

A correspondência entre os fenômenos lingüísticos e as ma
neiras de pensar de Feijó, Costa Carvalho ou José Bonifácio de
monstra qqe para se analisar o vocabu~ário ideológico, polhico ou 

(5) . " En réalité, la plupart des désaccords récents sont dus en 
partie à une répartition différente des problemes linguistiques choisis et signaléti 
par les chercheurs individueIs ou des équipes de spécialistes comme étant les 
plus urgents et les plus importants. 11 arrivé en fait qui pareille sélection abou
tisse à confiner la recherche dans les sujets qui ont été écartés" . 

(6). - Dubois (Jean), op. cit., p. 1. 
(7). - Soboul (Albert), Description et Mesure en Histoire Sociale. In: 

L'Histoire Socia/e: Sources et Méthodes. Paris, Presses Universitaires de France, 
1967, p. 10 e 11. 

"La pure histoire événementieIle retrouve toute sa legitimité à être reprise 
dans la perspective de I'histoire sociale. .. A travers de I' événement politique, 
transperce, comme toujours la motivation sociale qui en a été le ressort essentiel". 

(8). - Dubois (Jean), op. cit., 1. 
(9). - Martine (André), Elementos de Linguística Geral. 2' ed., Lisboa, 

Livraria Sá da Costa Editôra, 1970, 
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econoIDICO é imprescindível estabelecer relações entre os grupos so
ciais de um lado e os problemas lexicais do outro. Dubois afirma: 

" ... Nous aurons donc à nous démander comment l'état d'un 
lexique, à un moment donné dans une société donnée est l'image 
de la structure économique et polítique" (lO). 

o conceito de formação social prende-se ao estudo de uma 
realidade concreta considerada como sendo 

" 
" 

nada" . 

compleja, impura, como toda realidade ... " (11 ) . 

uma totalidade social concreta historicamente determi-

No estudo da formação social brasileira nas primeiras déca
das do século XIX, caracterizada pelo modo de produção (comércio 
periférico); pela grande lavoura comercial e atividades agrícolas de 
subsistência; pela estrutura ideológica determinada pelas relações 
"sociais" de produção: senhor de engenho, comerciante, mão-de
obra .escrava e estrutura jurídico-po:ítico do Estado poruguês e 
à partir de 1822 do Estado Nacional. A sociedade brasileira de
vido à sua heterogeneidade caracterizava-se pe'o comércio perifé
rico e pelas tendências "ideológicas" diversificadas que emergiram 
à partir notadamente da Insurreição Pernambucana de 1817. 

"Os acontecimentos nordestinos acelerados em 1817 não po
dem ser entendidos fora do seu contexto mais amplo: constitui
ram a primeira manifestação mais significativa de uma série de 
rebeliões que iriam marcar o trânsito do Brasil do Antigo Regime 
Colonial português para os quadros do imperialismo da potência 
mais industrializada da época (datas de referência: 1810 e 1827). 
Os motins de 1821, que atingiram o Maranhão, Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais bem como os levantes de 1822 no Pará no 
Rio Grande do Norte e Pernambuco criavam o ambiente para o 
Fico e anunciavam a eclosão das Guerras da Independência" (12). 

A "ideologia" de Feijó em 1834-1835 refletia o processo de 
descolonização definido pela 

"La tendencia ideol6gica dominante, que subordina y deforma 
a las demás tendencias, corresponde generalmente a la tendência 

(lO). - Dubois (Jean), dp. cit., p. 2. 
(l1). - Harnecker (Marta), Los Conceptos elementales dei materialismo 

hist6rico. 6(1 ed., México. Siglo Veintiuno Editores S. A., 1971, p. 146. 
(12). - Mota (Carlos Guilherme), Norãeste. 1817. (Tese mimeografa

da). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo, novembro de 1970. 
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ideológica própria deI explotador de la relación de producción do
minante" (13). 

Através das análises dos textos dos diversos jornais do Perío
do Regencial, verificamos que a "ideologia" dominante se definia 
em função do testamen. o social dominante. Os artigos redig:dos 
por Feijó e David Ribeiro refletiam os "ideais liberais moderados" 
dos grupos sociais dominantes: anti-Iusitanismo; substituição gra
dual da mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado; manuten
ção da agricultura e do comércio como as principais atividades e 
do apôio à política econômica liberal dos inglêses. Durante o pe
ríodo Regenclal (1831-1840) os grupos sociais dominantes pro
curavam es ruturar jurídica e politicamente o "nôvo" Estado Libe
ral e Nacional segundo os moldes europeus. 

Indicamos através dos textos analisados do jornal O Justiceiro 
os "comportamentos" dos redatores diante dos "acontecimentos" his
tóricos: Ato Adicional (reforma da Constituição); criação das As
sembléias Provinciais; inícios da Guerra dos Farrapos (1835); elei
ção do regente único (1835); cessação do Tráfico negreiro (1831). 

Os documentos refletem essas "ideologías" exp'icadas por Althus
ser (14) ao nível da G I (Generalidade 1), que constitui a maté
ria prima que posteriormente deverá ser transformada pelo histo
riador em "conceitos" (G IH). A G IH é a generalidade "con
creta" representativa de um conhecimento. Objetivamos através dês
se trabalho um es· udo introdutório e experimental do vocabulário 
políico e moral do períodico. O Justiceiro, que, manifesta a G. I. 
Segundo esquema interpretativo dêsse conceito de Althusser, elabo
rado por Poulantzas, a G. I representa a 

"Analyse concrete d'une conjoncture poli tique et sociale con
crete" ... "g 1" Informations sur une formation sociale capitaliste 
et son niveau politique en particulier" (lS). 

A análise dos documentos seguiu os princípios das relações 
paradigmáticas que demons· ram os antagonismos ideológicos entre 
Os membros dos estamentos sociais. Assim as conceituações de 
Feijó sôbre: "monarquia/república"; "partido moderado"/ "partido 
restaurador"; "ordem/desordem", entre outras, refletem à sua for
mação profissional e posição política num determinado momento 
histórico. 

* 
(13). - Harnecker (Marta), op. cit., p. 146. 
(14). - Althusser (Louis), Análise Crítica da Teoria Marxista. Rio de 

Janeiro, Zahar Editôres, 1967, p. 160. 
(1S). - Poulantzas (Nicos), Pouvoir Politique et Classes 
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1 . 2. - Similaridade e contigWdade, segundo as teorias de Ro
man I akobson . 

Para a elaboração da ana lse da estrutura da linguagem utili
zada pelos políticos paulistas entre 1827 e 1842, procuramos de
finir os signos lingü,ísticos através de duas operações teóricas con
sideradas fundamentais: 

1. - a de similaridade; 2. - a de contigilidade, segundo os 
conceitos de R. J akobson (16). 

"Falar implica a seleção de certas entidades lingüísticas e sua 
combinação em unidades lingüísticas de mais alto grau de complexi
dade. Isto se evidencia imediatamente ao nível lexical: quem fala 
seleciona palavras e as combina em frases, de acôrdo com o siste
ma sintático da língua que utiliza; as frases, por sua vez, são com
binadas em enunciados ... ". 

"Todo signo lingüístico impl:ca dois modos de arranjo: 
1). - A combinação. Todo o sigr.o é composto de signos 

constituintes e/ou aparece em combinação com outros signos. Isso 
significa que qualquer unidade lingüística serve, ao mesmo tempo 
de contexto para unidades mais simples e/ou encontra seu próprio 
contexto em uma unidade lingüística mais complexa. Segue-se daí 
que todo agrupamento efetivo de unidades lingüísticas liga-as nu
ma unidade superior: combinação e contextura são as duas faces 
de uma mesma operação". 

2). - A seleção. Uma seleção entre têrmos alternativos im
plica a possibilidade de substituir um pelo outro. De fato, seleção 
e substituição são as duas faces de uma mesma operação". 

"Essas duas operações fornecem a cada signo lingüístico dois 
grupos de interpretantes, para retomar o útil conceito introduzido 
por Charles Sanders Peirce: duas referências servem para inter
pretar o signo-um ao código e outra ao contexto, seja êle codificado 
ou livre, em cada um dêsses casos, o signo está relacionado com 
outro conjunto de signos lingüísticos, por uma relação de alterna
ção no primeiro caso e de justaposição no segundo. Uma dada 
unidade significativa pode ser substituida por outros signos mais 
explícitos do mesmo código, por via de que seu significado geral 
se revela, ao passo que seu sentido contextual é determinado por 
sua conexão com outros signos no interior da mesma seqüência". 

Essas considerações teóricas de R. Jakobson permitiram-nos 
e9 udar os códigos da linguagem de Feijó: as relações contextuais 

(16). - Jakobson (Roman), Linguística e Comunicação. 2\1 ed., São 
Paulo, Editôra Cultrix, 1969, p. 39 e 40. 
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específicam o sentido das unidades significativas. O estudo dos 
s;gnos lingüísticos em relação ao discurso (tomado em sua totali
dade) se fundam.enta no estatuto da contigüidade. Quando êsses 
signos são substituidos por outros, o estudo passa a ser baseado no 
estatuto da simi'aridade. 

"Os constituintes de um contexto têm um estatuto de conti
güidade, enquanto um grupo de substituição os signos estão ligados 
entre si por diferentes graus de similaridade, que oscilam entre -a 
equivalência dos sinônimos e o fundo comum (common core) dos 
antônimos" (17). 

Conclui-se que, através de uma análise semântica estrutural 
há a possibilidade de um vocábulo 

" . .. levar a outro, quer por contigüidade, quer por similari
dade". 

O ~statuto da contiguidade remete-nos ao processo me, onímico 
e o da similaridade ao metafórico. J akobson amplia essas conside
rações ao afirmar que 

" • .. A competição entre êstes dois procedimentos metonímico 
e metafórico se torna manifesta em todo o processo simbólico ... " . 

* 
1.3. - Polissemia. 

Cada palavra pode ter vanos signlficados em . função de ou
tras, pelos indivíduos que compunham os diversos estamentos da 
sociedade paulista, durante a es ruturação política do .Estado Nacio
nal. Os vocábulos estudados contextualmente em todos os artigos 
do O Justzeeiro possuiam vários sentidos, que variavam de um dis
curso para outro. 

A distinção dos sentidos dos vocábulos econômicos, polficos 
ou ideológicos é sempre arbitrária. As vêzes, um mesmo vocábulo 
pode ter um sentido à "instáncia" do político ou do ideológ:co. A 
dissociação entre êsses níveis é difícil e mesmo quase impossíve~. 

O estudo do léxico não representa uma somatória dos sentidos 
das pa'avras de uma determinada língua em um .momento, histórico, 
mas uma 'entativa de se elaborar um sistema estruturado, em que 
cada vocábulo se relaciona com outro em função dos seus signifi
cados. Ao analisarmos os vocábulos empregados por Líbero Ba
daró no O Observador Constitucional (antes de 1831) e os utnza-

(11-). 
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dos por Feijó no O Justiceiro verificamos que a maioria das palavras 
são polissêm:cas na medida em que cada vocábulo possui um sen
tido de acôrdo com o contexto estabelecido pelo discurso 

" . " No hablamos con palabras aisladas, sino con frases. La 
palabra aislada se inserta en un estructura más amplia y a través 
de esta se hace la determinaci6n de lo pensado en la palabra, 
aislada, es decir, el contexto determina la fijación deI significadcs 
en la situación linguista concreta" (18). 

:E.sse estudo das significações cons itui segundo Baldinger o 
campo semas:ológico. 

Analisamos os ~extos do O Justiceiro seguindo às preocupações 
teóricas de Dubois que ana'isa os vocábulos segundo critérios li
gados às estruturas econômicas, políticas ou ideológicas dos gru
pos soc:ais pertencentes à uma determinada socledade. 

G . Mattoré procura definir o léxico consoante critérios socioló
gicos. Otto Düchacek ao estudar a metodologia seguida por êsse 
soc:ológo afirma 

" A son avis le lexique est l'expression de la société et le 
reflet des faits sociologiques. Il prétend découvrir un principe qui 
permet de determiner les rapports entre le mot et le concept dans 
la conscence d'une part et dans la société d'autre part ce pourra 
résoudre le probleme de la nature du fait lexicologique et par voie 
de conséquence, celui de la nature du fait social" (19). 

:E.sse autor diverge da corrente dos idealistas alemães que admi
tem uma lexicologia associada aos fatos sociológicos, psicologicos 
ou históricos. Procura buscar o Geist (Espírito) de uma sociedade 
num de erminado momento histórico. Mattore, ao estudar o século 
XVIII francês definiu-o através das "palavras-chaves" ''homem hon
rado", "felicidade", entre outras, a sociedade da época. O agrupa
mento dessas palavras, segundo o referido autor, representa o centro 
do campo nacional. 

Bellln-Mireron elaborou um trabalho semelhante ao estudar a 
Revolução Francesa. E&ruturou sua obra em função dos campos 
semânticos, determinados à partir das noções de Lei e Pátria que 
sempre apareciam associadas nos diversos documentos da época a 
outrOs vocábulos "bem estar", "povo", "união", "felicidade', 
"virtude", "L.berdade", entre outros. 

(18). - Baldinger (Kurt), op. cit., p. 36. 
(19). - Düchacek (Otto), 
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Não seguimos os critérios metodológicos de Ma'toré e Bellin
Mi'leron, pois a seleção das "palavras-chaves" dos textos do O 
Justticeiro implica sempre numa certa arbitrar:edade. O estudo dos 
vocábulos "partidos moderados" "ordem/anarquia/ "exaltados/mo
derados", "'restauradores/moderados, monarquia/república"; entre ou
tros, não pode ser definido de acôrdo com as teorias dêsses autores. 
Mas apenas como uma exemplificação. 

Esses mér odos e critérios serão aplicados em outros jornais 
(20) do período estudado em nossa pesquisa. Portanto através de 
uma análise crítica de todos os vocábulos empregados pelos reda
tores dos jornais e revistas (geralmente eram os políticos mais re
presentativos dêsse momento histórico) podemos estudar o vocabu· á
rio dos homens políticos paulistas que participam da estruturação 
jurídico-político do Estado durante os fins do 1.° Reinado (21) e 
per'odo Regencial (1831-1840). 

* * 
* 

2. O Jornal "O Justiceird' e o momento hist6r:co: 1834-1835. 

2.1. Justificativa: Os Jornais do I Reinado e Período Re
gencial refletem a propagação de idéias relacionadas às doutrinas po
líticas, filosóficas e econômicas européias. Essas idéias penetraram 
nas diversas camadas sociais e repercutiram diferenciadamente en
tre os indivíduos pertencentes à uma formação social histórica e 
determinada. A abdicação de D. Pedro I em abril de 1831 repre
sentava no plano das "ideologias" uma total "descolonização" de
finida pelo nacionalismo (anti-Iusitanismo ), anti-absolutismo, pela 
manutenção de um comércio livre com as potências mais desenvolvi
das - Inglaterra e França, pela divulgação das idéias liberais divul
gadas pelas Sociedades Defensoras da Liberdade Nacional, pelos in
telectuais que haviam estudado nas' Universidades eS'rangeiras co
mo -Paris, Montpel'ier ou Coimbra. 

2.2. - Análise sincr6nica de textos: artigo90 do JOrnal pau
listano "O Justiceird' de dezembro de 1834 a fevereiro de 1835). 

A proliferação de periódicos nas províncias do Rio de J a
neiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, entre outras, durante o Pe
ríodo Regencial pode ser explicada em função das "experiências 

(20). - o Farol Paulistano; O Nôvo Farol Paulistano; O Paulista; O ami
go das Letras; Caramurú; Aurora Fluminense; O Nacional; O Paulista Oficial, 
entre outros. 

(21). - Poulantzas 
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repúbrcanas" (22), das crises financeiras, das tentativas de esl ru
turação do poder político pe'os grupos sociais dominantes. A aná
lise sistemática dos textos dos jornais, revistas, pasquins e panfletos 
permitem um estudo crítico e aprofundado dos campos lexicais ou 
morfo-lex:cais (23). 

Os confliJ os entre as facções políticas dos grupos sociais bra
sileiros motivaram o desenvolvimento de uma imprensa que reve
lava um vocabu' ário político, moral (filosófico) e social, muito 
d:versificado. É possível estabelecer através da análise dos voca
bulos u'iEzados pelos redatores dêsses periódicos as tendências po
lít:cas e sociais dos principais políticos dêsse momento histórico: José 
da Costa Carvalho, Diogo Antônio Feijó, Evarhlo da Veiga, José 
Bonifácio de Andrada e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

No Bras] em 1830 circulavam 53 jornais, sendo 42 de ten
dências liberais e 11 de outras facções políticas (24), o número 
dêsses impressos aumentou consideràvelmente durante o Período 
Regencial. Alguns não ultrapassaram o primeiro ou segundo nú
mero devido às suas idéias liberais "exaltadas" ou "restauradoras" 
ou outras "endências que ameaçam a "'ordem" do Estado. No catá
logo de jornais e revistas da Biblioteca Nacional consta o número de 
183 períodicos publicados no Brasil entre 1831 e 1840 (25). 

(22). - O Ato Adicional de 1834 alterou a Constituição outorgada por 
D. Pedro I em 1824 apresentando "reformas liberais moderadas". Notada
me"te o artigo 26 referente à eleição do regente único (eleito d quatro em 
qu'tro anos) através das votações dos eleitores qualificados em tôdas as par6-
quias dos Colégios Eleitorais das vilas e cidades brasileiras. O regente único 
substituh o imperador em todos os seus encargos constitucionais. Otávio Taquí
nio de Sousa diz ". .. ficava o regente único na situação de um verdadeiro pre
sidente da República" (22'). 

Peij6, um dos redatores do peri6:lico O Justiceiro foi eleito Regente do 
Império em 1835. Os textos analisados refletem as suas "ideologias" "ajusta
das" ao SISTEMA durante o processo da Descolonização (22") iniciado durante 
a Insurreição Pernambucana de 1817. 

(22'). - Sousa (Otávio Tarquínio de), História dos Fundadores do Im
pério do Brasil. Rio de Janeiro. Livraria José Olympio Editôra, volume 9, p. 261. 

(22"). - Mota (Carlos Guilherme), op. cito 
(23). - Guiraud (Pierre), La Semántica. 2'1- ed., México, Pondo de 

Cultura Econ6mica, 1965, p. 107. 
Os estudos sôbre os sentidos das palavras estão associados, segundo Guiraud 

em três grandes divisões: " ... una morfolexicologia, o estudio de las palabras 
considerando su forma indepedientemente de su funci6n; U'1a semántica, o estudio 
de las palabras consideradas en su sentido; una lexicoestilistica, o estudio de las 
palavras consideradas en sus valores expresivos y sociocontextuales". 

(24). - Sousa (Otávio Tarquínio de), Diogo Antonio Feijó. Rio de Ja
neiro, Livraria José Olympio 
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A instalação ou circulação de fôlhas impressas eram proibidas 
nas d:versas Capitanias posteriormente Provínciais durante o An
tigo Reg;me Colonial (26). Numa Carta Régia de 9 de julho de 
1818, D. João VI proibia a leitura e a entrada do jornal O Por
tuguez na Província de São Paulo ordenando que 

"nenhum vassalo o receba. lêa e o retenha em seu poder ou 
o espalhe, debaixo das penas impostas pelas leis contra os que di
vulgam ou remetam livros sem licença real" (27). 

Em dezembro de 1819 foram apreendidos nessa mesma Pro
víncia todos os exemplares do Campeío ou amigo do Rei e do Povo. 
Tôdas as ordens das autoridades locais eram geralmente pub"icadas 
através de Bandos que eram lidos nas praças públicas das vaas ou 
c:dades pelos pregoeiros. As notícias eram transmitidas e difun
didas "entre as camadas letradas e ile radas da população da Provín
cia de São Paulo através de boa" os que se deturpavam à medida 
que penetravam pe'O interior ou de "fogo" em "fogo" das fregue
sias das vilas ou cidades. Também êsse fato ocorreu com o sur
gimento da imprensa que se utilizava de uma linguagem violenta, 
rústica ou polêmica a fim de divulgar notícias falsas: "motins" de 
escravos ou de "revoluções" iniciadas em !tu pelo "repub'icano" Ni
colau Pereira de Campos Vergueiro ou da proc'amação de uma 
República em São Paulo em 1831 ... 

O Farol Paulistano foi o primeiro jornal impresso na província 
de São Paulo, fundado pe'o advogado e grande proprietário de ter
ras José da Costa Carvalho. Desde a publicação do primeiro nú
mero dêsse jornal em 7 de fevereiro de 1827 até 1840 circularam 
na referida Província dezenas de outros periódicos: Observador Cons
titucional (1829) redator principal Libero Badaró; O Amigo das 
Letras (1830), A Voz Paulistana (1831) e a revista Filomática 
(1833), eram publicações orientadas por a 'unos e professôres do 
curso Jurídico; O Nôvo Farol PaulistaTlo (1831); O Paulista Oficial 
(1834); O Correio Paulistano (1831); O Paulista (1831); O Fe
deralista (1832); O Observador Paulistano, orgão de oposição ao 

(26). - Novaes (Fernando), O Brasil nos Quadros do Antigo Sistema 
Colonial In: Brasil em Perspectiva. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968, 
p.71. 

"Escravismo, tráfico negreiro, formas de várias de servidão formam por
tanto o eixo em tôrno do qual se estrutura a vida econômica e social do mundo 
ultramarino valorizando para o mercantilismo europeu ... ". "É dessa estrutura 
básica, a nosso ver, se tem de partir, se se pretender compreender os movimentos 
históricos, em todos os seus níveis, dos três séculos de nossa formação colonial, 
e mesmo os seus prolongamentos em resistência até os dias atuais" . 

(27). - Apud Ribeiro (Jacinto), Cronologia Paulista, volume 2, 1899, 
p. 55. 
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Govêrno, redigido pelo padre Diogo Antônio Feijó defensor das 
idéias liberais,que posteriormente, sustentaram a sedlção de 1842; 
O Publícola (1840). 

A linguagem utilizada pelos redatores dêsses jornais, incluindo
se O Justiceiro, era violenta e rude. Objetivava impressionar e con
vencer os leitores procurando pintar com tonalidades fortes o quadro 
da sociedade da época a fim de demonstrarem através de análises 
"verdadeiras" e "reais" os principais prob ~emas sociais, políticos, 
econômicos ou religiosos. 

O Justiceiro, jornal semanal 'jnha como principais redatores o pa
dre Diogo Antônio Feijó e Miguel Arcanjo Ribeiro de Castro Camar
go . Cada número continha de duas a seis páginas com a maioria 
dos periédicos brasileiros do mesmo período. Na primeira página 
eram publicados os artigos do Interior de autoria de um dos reda
tores do jornal ou de traduções de artigos de panfletistas, de filó
sofos franceses ou inglêses, tais como Montesquieu, Droz, Cousin. 
Esse periódico não possuia epígrafe, ao contrário dos demais pu
bicados durante as Regências. O primeiro número foi publicadc 
em 7 de novembro de 1834, mas não se sabe exatamente a data 
da sua última publicação. Na Biblioteca Nacional existem somente 
os dezessete primeiros (de 1834 a 5 de março de 1835). A. Frei
tas afirma 

"É possível que O Justiceiro haja interrompido sua publicidade 
com a elevação de Feij6 à Regência do Império em 12 de outubro 
de 1835" (28). 

Através da aná'ise semântica dos textos publicados nos núme
ros: 1, 2, 3,4,5,6, 8, 11, 12, 14, e 17 constatamos que um 
dos objetivos do jornal era combater os grupos políticos considera
dos "anarqu:stas", isto é, "restauradores" ou "federalistas" que amea
çavam a "paz" e a "tranqüilidade" da "Nação". 

A linguagem utilizada refletia a poli'ização do vocabulário oral, 
religioso ou filosófico. Procurava-se combater ou censurar todos 
os atos considerados "ilegais" do govêrno, das Assembléias Pro
vinciais, dos Magistrados, dos eleitores. 

" ... Enfim de tôda a casta de Empregados Públicos" que 
procuravam ludibriar as pessoas "inocentes" (29). 

(28). - Freitas (Afonso de), A Imprensa Periódica de São Paulo. São 
Paulo Tip. do "Diário Oficial", 1915, p. 64. 

(29). - O Justiceiro, São 
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Os redatores do jornal O ! usticeiro consideravam-se censores 
da sociedade sempre procurando apontar os seus "males" "Repú
blica", "Escravidão", "Magistrados Arbitrários", "Celibato Oerical", 
"Despostismo" e aplicar Os "remédios" a fim de transformá-los em 
"bens" Monarquia Constitucional", "Trabalho Livre", "Magistrados 
Imparciais e Justos", "Liberalismo Moderado". Logo buscavam as 
soluções - "os remédios" - dos problemas sociais a fim de se 
atingir a fe'icidade, que somente poderia ser conseguida através 
do "trabalho", da "moral, da paz" e "tranquilidade". Mas essas 
soluções deveriam ser regulamentadas pelas LEIS justas elaboradas 
pelos legisladores "imparciais". 

Os artigos do Interior e outros pub'icadosnos (17) dezessete 
números analisados ,relacionam-se a temas dos mais diversos: "Do 
Jornalismo no Brasil (30); "Causas da Tranquilidade do Brasil" 
(31) ; "A Monarquia é necessária ao Brasil" (32); "Caráter do Mi
nistério desde 7 de abril" (33); "Comunicados sôbre o Celibato" 
(34); "Do Tráfico dos Pretos Africanos' (35), entre outros. Em 
todos êsses textos os autores preocupam-se constantemen~e em 
apontar os atos "maléficos' ou "arbitrários" do Govêrno Imperial, 
da Imprensa e da Igreja. Eram publicados artigos literários de 
autores partidários da mesma diretriz "ideólogica" do jornal, sem
pre contrária aos excessos: "anarquia", "desordem", "imoralidade", 
"desumanidade". Notícias sôbre prêços de produtos ou gêneros; ta
xa cambial, comércio e agricultura. Havia uma secção destinada 
aos assuntos internacionais 

" . .. Em uma palavra procuraremos ser útil a tôdas as clas
ses" (36). 

Os redatores do referido periódico ao concluirem o artigo "Gol
pe de Vista sôbre o Actual Estado do Brasil" explicitaram aos lei
tores que 

". .. nós não escrevemos para os Sábios; a êsses pertence a 
tarefa de criticar-nos somente. Escrevemos para o Povo; sempre 
zelamos pouco de linguagem e de estilo: gostamos de ser entendi
dos e isto basta" (37). 

(30). - O Justiceiro, idem. 
(31). - O Justiceiro, São Paulo, 11 dez. 1834, p. 21 e 22. 
(32). - O Justiceiro, São Paulo, 4 dez. 1834,p. 17 e 18. 
(33). - O Justiceiro, São Paulo, 5 março 1835, p. 65 e 66. 
(34). - O Justiceiro, São Paulo, 13 nov. 1834, p. 5 e 6. 
(35). - O Justiceiro, São Paulo, 25 dez. 1834, p. 29 e 30. 
(36). - O Justiceiro, São Paulo, 7 novo 1834, p. 4. 
(37). - O Justiceiro, São Paulo, 
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Todos Os ar'igos eram assinados pelos seus respectivos autores. 
Geralmente as correspondências recebidas e os artigos publicados em 
outros jornais ou revistas do mesmo momento histórico não eram 
assinados pelos redatores ou correspondentes que preferiam man
ter-se no anonimato para evitar atos e violências que poderiam ser 
praticadas pelos seus oposLores. 

O texto "O Tráfico dos pretos Africanos" escrito em fins de 
1834 insere-se num momento histórico (1831-1840) em que as 
elites brasileiras procuravam estruturar o poder político do Estado 
Nacional segundo os modêlos estrangeiros. O estudo das "ideolo
gias" das principais facções políticas têm por finalidade analisar as 
contradições internas do processo histórico brasileiro durante o Im
pério num momento de ruptura política com o Antigo Sistema Colo
nial. Os grupos sociais brasileiros influenciados pe' as idéias liberais 
procuravam-se identificar com a Civilização Ociden' al, liberalismo 
econômico, Monarquia Cons"itucional Representativa, tendo como 
modêlos as Nações consideradas "civilizadas" pe:os escritores dêsses 
período França, Inglaterra e Estados Unidos. 

A independência do Brasil em 1822 permitiu o surgimen
to de uma imprensa "polêmica" que passou a discutir os grandes 
problemas da época. Para se delimitar o campo morfo-Iexical o 
vocabulário das fontes documentais deve reproduzir momentos 
históricos definidos pe'as contrad:ções sócio-culturais. Por êsse mo
tivo a imprensa do Período Regencial representa uma fonte docu
mental de suma importância para análise da realidade política do 
Brasil. Dubois afirma que para se estudar o vocabulário político, so
cial ou filosófico é preciso fixar principias gerais e os critérios par
ticu'ares qu orientaram na escolha dos textos e do momento his
tórico propriamente di:o: 

" . .. sans lesquelles les études de vocabulaire sont sans fon
dement véritable" (38). 

A imprensa paulista do período caracterizava-se pelo anti-Iu
sitanismo, pelo nacionalismo e pelas idéias liberais moderadas. O 
Novo Farol Paulistano reproduziu em um dos seus números pau
listas: 

"No Estado, em que se acham as coisas do Brasil, que devia 
vão tomando uma figura mais assustadora; quando a dissoluçiío 
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achar sem recursos no momento do perigo. A união do Brasil, que 
por muitos anos ainda nos era de absoluta necessidade, quem 
sabe por quanto tempo durará? É mister pois, que as Províncias 
não durmam, que fazendo todos os esforços para conservar entre 
si a união, da qual depende nossa prosperidade, nossa futura gran
deza, talvez mesmo nossa independência Real, e a nossa Liberdade, 
todavia estejam prevenidas para o que puder acontecer: é sabedo
ria não olhar para os males futuros como impossíveis; mas pre
vê-los, e fazer as disposições necessárias para minorá-las, ou ser 
por êles totalmente oprimidos" (39). 

Através da aná'ise lingüística do texto "Do Tráfico dos Prêtos 
Africanos" não pretendemos es' abelecer a exata correspondência 
dos fatos "reais" ou acontecimentos históricos do período Regencial 
e os vocábulos empregados por Feijó ou de Castro Camargo mas 
sugerir problemas e possíveis relações dos referidos vocábulos que 
constituem o sistema de comunicação da língua. Portanto pretende
mOs ana"isar o estado de um léxico num momento hisórico determina
do através de um texto de um jornal que reflete a "ideologia" de 
um grupo social (1834-1835). 

A partir de 1822 com a estruturação jurídico-administrativo do 
Estado brasileiro os escritores começaram a se aproximar do grande 
público utilizando-se dos jornais, revistas acadêmicas ou pasquins. 
Os intelectuais tomam oonsciência da realidade brasileira e 

" . .. vão procurar como tarefa patriótica, definir consciente
mente uma literatura mais ajustada às aspirações da jovem Pátria, 
favorecendo entre criador e público relações vivas e adeqüadas à 
nova face" (40). 

As idéias dêsses escnores como Evaristo da Veiga, liberal 
moderado, principal redator da A urora Fluminense (41); Antônio 
Borges da Fonseca, liberal "exaltado", redator do O Repúblico (42); 

(39). - O N ôvo Farol Paulistano. São Paulo, 7 set. 1831, p. 1. 
(40). - Cândido (Antonio), O Escritor e o Público. In: Coutinho, Afrâ

nio A Literatura no Brasil. Rio de Janeiro, Editôra Sul Americana, 1968, vo
lume 1., p. 103. 

(41). - Aurora Fluminense, Jornal político e literário. Ano I-XII (nO 
1 - 1.134); 21 dez. 1827-21 dez. 1835; 2a. fase (nO 1-163); 2 maio 1838 
30 julho 1839. Rio de Janeiro, Tip. do "Diário" 1827-39-1-297 números em 10 
vols. 30 cm. CEHB 3903. Fundador: José Apolinário de Moraes. Redatores 
[J. Fr. Sigaud, F. Valdetaro e Evaristo da Veiga. Foi impresso também naS 
tipografias de Lessa e Pereira Gueffier, Cunha e Vieira; Americana de I. P. da 
Costa; Ogier] Cremiere e Paula Brito. Do nO 285 em diante deixou de ter 
subtítulo. 

(42). - O Repúblico. Ano I (nO 1-85); 2 out. 1830 - 7 julho 1831 (nO 
168-212); 30 jun. - 17 novo 1832 (nO 1-5); 19-20 jan. 1837 (nO 1-197); 1 jun. 
1853 - 15 dez. 1855. Rio de Janeiro-Paraiba. Tip. Astrea e outras 1830-55. 
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Luiz Antônio May A Malagueta (43); Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada e Antônio Carlos Machado, principais orientadores do 
O Carijó (44); David da Fonseca Pinto partidário da "restauração", 
redator do Caramurú (45) entre oU::.ros utilizavam-se 

" . .. do jornal, a tribuna, o recitativo, a cópia volante que 
conduziam as suas idéias ao público aos homens livres, dispostos 
a vibrar na grande emoção do tempo" (46). 

Através da análise dos textos de O lusticeiro podemos chegar 
às mesmas conc~usões de Antônio Cândido quando diz 

"A grande maioria dos nossos escritores, em prosa e verso, 
fala de pena em punho e prefígura um leitor que ouve o son de 
sua voz brotar a cada passos por entre linhas" (47). 

o estudo do vocabulário dos jornais é fundamental para o 
estudo da língua, da linguagem e dos problemas criados pelas circuns
tâncias políticas ou sociais. ZdeÍÍek Hampejs afirma que 

"não existe melhor veículo do que a Imprensa para refletir 
de imediato a linguagem criada pelas circunstâncias da vida po
lítica ... " (48). 

• • 
• 

2. - DO TRÁFICO DOS PR1f.TOS AFRICANOS - In: 
"O Justiceiro" 25 dez. 1834, nQ 8, p. 29 e 30. 

Nada pode tanto sobre o homem, como o hábito: este forma 
uma nova natureza. Se não fora esta observação, com rasão se 
affirmaria, ou que a especie humana não tem maximas, regras, e 
princípios certos, e invariaveis de conducta; ou que são tantas as 
castas diversas, quantos são os uzos contrarios, que na mesma se 
notão. Que praticas absurdas: que peníveis, e até incriveis sacrifí
cios das mais caras affeições: que crueldades horriveis: que in-

(43). - A Malagueta. Ano I (nQ 1-158); dez. 1821-31; mar. 1832. Rio 
de Janeiro, 1821-32. 

(44). - O Carij6. Jornal Político e Literário. Ano I (nQ 1-71) 10 jan. 
1832 (19nov. 1833). Rio de Janeiro, Tip. de Lessa e Pereira, 1832. 

(45). - Caramurk. Ano 1-11 (nQ 1-64). Rio de Janeiro, Tip. do Diário, 
1832. 

(46). - Cândido (Antonio), op. cit., p. 103. 
(47). - Idem, p. 104. 
(48). - Hampejs (Zdenek), Para 
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justiças revoltantes não se· vem practicadas por povos antigos, e 
modernos, e com geral approvação, e plena acquiescencia dos ma
gistrados, e espectadores! Que mais horroroso espectaculo, do que 
ver homens,. sem que a menor offensa os tornasse inimigos, com
baterem a vida; só pelo praser de ser acc1amado vencedor de quem 
nunca o offendeu? e o que é mais; ser presenceada uma scena tão 
degradante com o mesmo praser, com que hoje os apaixonados 
assistem á briga de dois galos! Ente tanto o Imperio Romano no 
auge de sua civilização quando dava ao mundo lições de moral; e 
de justiça, deleitava à Capital com estas scenas de horror! Esque
çamonos do que practicão povos da Africa, e Azia, tendo em 
honra as mulheres precipitarem-se na mesma fogueira, que con
some os restos mortaes de seus maridos, e a triste necessidade de 
formarse o funeral dos Principes com o assassinato de alguns pre
sioneiros, ou escravos! as victimas humanas sacrificadas á Divin
dade, e tantas outras practicas, que a ouvir, a rasão se nos revolta, 
o coração palpita, e quasi que maldisemos a creação do homem. 
Lembremonos desses duelos tão frequentes nos Estados Unidos, 
França, e Inglaterra. Por uma palavra inconsiderada as vezes, 
por uma offensa leve, e reparavel no mesmo Tribunal da opinião, 
dois individuos, que outrora até se amavão, correm ao combate, 
onde entregão a decisão da Querela não ao juiso dos contemporá
neos, nem da posteridade; não aos magistrados encarregados pela 
Sociedade de terminal-as, não ao arbitrio imparcial de dois ho
mens honrados escolhidos a contento de ambos, mas à sorte, que 
tantas vezes castiga o innocente, o offendido, o mesmo vilipen
diado! Entre tanto o publico em geral justifica este acto de de
mencia, e até philosophos não duvidão salvalo de immoralidade 
em certos cazos! Divina Religião! só vós constantemente reprovaste 
esta fraquesa no homem, esta rebelião na creatura. A Inglaterra 
ainda hoje consente, que o marido condusa a mulher adultera por 
uma corda ao pescoço até a praça publica, e alli a venda a quem 
maiorpaga lhe dér: facto humilhante, que entrega o sexo fragil a 
mais acerba das ignominias: arranca-lhe o pejo, a mais essencial, 
e delicada de suas qualidades moraes, e a inhabilita para nunca 
mais reassumir a honra perdida. 

A vista destes factos não admira, como tantas Nações con
dusidas por motivos diversos conservão na escravidão entes da sua 
mesma especie, e que este acto, iniquo por todos os principios, 
produsa em todos os tempos e em toda parte as tristissimas con
sequencias que tras sempre a aberração do caminho da justiça. 
Os Brasileiros nascidos, e educados entre escravos, notando desde 
crianças differença de côr, 
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os maos tractamentos, e abjecção em que os escravos são tidos por 
seus Pais, os empregos à que são destinados, prevenidos pela edu
cação, e pelo habito julgão justa a escravidão, principalmente, 
quando os Ministros da Religião possuem também escravos, e 
nunca declararão na Cadeira da Verdade, que este facto era con
trario a Naturesa, e ao Evangelho. De mais: julgão os escravos 
indispensaveis a vida. No Brasil a lavoira está na sua infancia: 
uma foice, uma encha da, e um machado é todo o instrumento do 
lavrador. Se o terreno é fertil: se a natureza prodigalisa seus dons, 
o serviço bruto do escravo faz a riqueza do senhor; mas se a terra 
tem necessidade de alguma cultura, o escravo obrigado a trabalhos 
excessivos; quasi sem comer, e sem dormir ainda assim em breve 
tempo perde a vida, e empobrece ao senhor: eis o que é mui fre
quente entre nos. Ora neste estado de atrasamento da nossa agri
cultura, dos habitos, e opiniões de nossos patricios acabar de um 
jacto com o trafico de pretos Africanos, é querer um impossível. 
Ao principio pareceu, que ao menos a moral ganharia, embora o 
interesse perdese; mas pelo contrario, tudo peiorou. 

O Commercio alem de iniquo, tornouse illegal: o interesse, é 
uma necessidade criada por habitos, e opiniões inviteradas resiste 
a todas as tentativas de uma ou outra Autoridade, que pertende 
que a Lei se execute. Centenares de escravos enchem todos os 
dias as Fasendas dos nossos Lavradores, e crescendo o mal como 
cresce, inevitavel é, que a lei cáia, e que as Autoridades cedão. 
Entre tanto se esses miseráveis Africanos ja em outro tempo 
soffrião todas as privações, e crueldades a que a sordida avaresa 
desses infames vendedores de gente os obrigava quer nos Barcos, 
como em terra, hoje estão expostos á todo genero de deshumanida
de, a que a mesma avaresa unida ao temor tem necessidade de 
lançar mão. Já entre nós alguns factos se contão, e sabido é o 
que practicavão os Americanos do Norte em iguaes circunstan
cias. Os 
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a prudencia faltou; o mal cresceu; e se remedio opportuno não 
vier á tempo, talvez as consequencias sejão verdadeiramente de
sastrozas. 

Em nossa opinião, o primeiro passo, que convem, é estabe
lecer em todas as Provincias Escolas Normaes de Agricultura: 
entre outras vantagens conseguir-se-ha a e practicamente reconhe
cerem os lavradores, que pequenos terrenos, e pouco ferteis, e 
com um decimo, ou vigesimo de braços obtem-se com menos cus
to maior e melhor producto; e que tendo seus filhos essa occupa
ção honrosa, dependente de razão mais cultivada do que a dos 
escravos, augmentar-se-ha a sua riqueza independente de grande 
numero d'estes. Este objecto será melhor desenvolvido em um 
art. que reservaremos para quando trabalhar a nossa Assembléia 
Provincial. 

O segundo passo é ser o Governo Geral habilitado para en
gajar Colonos, que vindo vem escolhidos, e ja convencionados 
para a agricultura, devião, chegando convenientemente repartidos 
pelos lavradores, que menos meios tivessem de os mandar vir, pa
gando á vista, ou a prasos rasoaveis as despesas feitas com elles. 
Os nossos Vasos de Guerra apodrecem nos Ancoradoiros, sem a 
menor vantagem pública. Já que é mania nossa ter Marinha de 
Guerra sem ter a Mercante, ao menos sirvão para transportar 
Colonos para as differentes, Provincias do Império; e para isto 
basta a tripulação indispensavel para as manobras da viagem; o 
que fará, que a despeza seja pequena. Consegue se alem d'esta 
vantagem, a do exercicio da Maruja, e acostumar alguns dos nos
sos moços officiaes a perder o enjôo e ver praias remotas. 

Feito isto, então convem, que o Legislador proclame em voz 
bem alta aos Brasileiros, que é tempo de acabar com a escravidão 
que tanto deshonra a nossa civilização; que é uma vergonha con
tradição com principios liberaes que professamos, conservar ho
mens escravos, e perpetuamente: diga-se n'esta occasião tudo quan
to os eco mistas, os philosophos, os philantropos, e os que tem 
religião tem escrito contra a mais absurda das iniquidades. Gra
dualmente-se fará essa extincção segundo a idade, e origem do 
escravo, com todas as precauções, que dicta a prudencia, e a poli
tica a bem do mesmo escravo, e da sociedade. D'este modo in
tendemos nós practica rasoavel, e justa a extinção da escravatura; 
mas embaraçar, que buçaes Africanos, pela maior parte destinados 
escravos dos seus conterraneos, deixemos sel-o no Brasil; entre
tanto, que os nascidos cà, creados entre os filhos dos brancos, edu
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seguintes gerações! ~ miserável contradição que não escapa á mes
quinha intelligencia dos nossos rusticos. Debalde se lhes descreva 
com cores horriveis a escravidão chame-se embora traficantes de 
sangue, e carne humana os vendedores de homens; como poderão 
os nossos lavradores combinar essas expressões com a perpetuida
de da escravidão dos crioulos approvada pela lei. 

Se queremos leis exequiveis, cumpre que ellas sejão inteira
mente justas; que não sejão palpavelmente contractoras: que quan
do o povo não conhece a justiça do seu proceder: quando julga 
comprometida sua felicidade com a privação, que se lhe quer de
cretar, seja primeiro instruido e que se lhe offereção os verdadei
ros, e solidos meios de ser feliz. 

Concluimos, que em nossa opinião a lei deve quanto antes 
ser derogada para evitar os males, que causa actualmente e para 
o futuro causará: que deixamos á vigilancia Ingleza o embaraçar 
o embarque, o transporte dos Africanos, e que tractemos ja das 
Escolas N ormaes de Agricultura, e de Colonos, para então d'uma 
vez acabarmos com esta vergonha, e infamia, que deve cobrir a 
toda a Nação que quer ser justa. 

... ... 
... 

INTERVENÇÃO 

Do Prof. Dióres Santos Abreu (FFCLjPresidente Prudente. São 
Paulo) . 

Indaga-se o Autor: 

1.°) - Concorda com a exposição sôbre a validade da utri
zação dos jornais na pesquisa em História; 

2.°) - Acredita que o método lingüístico de análise de textos 
de periodicos contorna o problema levan'ando por José Honório 
Rodrigues como fonte histórica; 

... ... 
... 

RESPOSTAS DO PROF. ARNALDO CONTIER. 

Ao Prof. Dióres Santos A breu. 

Diz que alguns his·oriadores brasileiros iniciaram pesquisas ba
seadas em artigos publicados em periódicos. 

Os "perigos" das análises errôneas de textos não ocorrem so
mente em re~ação 
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oompreensões de quaisquer documentos, Por exemplo, Feijó afir
mava que a manutenção do trabalho escravo representava uma 
contradição com os princípios liberais, Isso não significa que o re
ferido autor estivesse propondo soluções para a questão servil, 
Objeivada solucionar os problemas agrícolas bras1eiros através da 
insta'ação de Escolas Normais de Agricultura em tôdas as Provín
cias e favorável à vinda de colonos estrangeiros, 

Os estudos realizados pelos historiadores (em sua maioria) re
presentam paráfrasles dos documentos referentes ao Período Regencial 
(1831-1840), O Vocabulário empregado pelos historiadores reflete 
os textos polêmicos dos po'í icos dêsse histórico Feijó, José Bonifá
cio, Evaristo da Veiga, entre .outros; "anarquia", "revolução", "de
sordem"; "caos" etc, 

Os princípios metodológicos de Langlois-Seignobos (críticas in
terna e externa de um texto) não são suficientes para se elaborar 
uma análise crítica e rigorosa dos vocábulos empregados num de' er
minado context.o de um discurso expresso nos documentos históricos, 

* * 
* 

No encerramento da exp:)sição o Prof, Dr, Eduardo d'Olivei
ra França, presidente da mesa, aludiu à oportunidade dessa tenta
tiva metodo' ógica, Ainda que enfatizasse a necessidade de uma po
sição cautelosa do his.oriador 





Ap~ndice: 1. Análise experimental dos vocábulos utilizados pelos redatores do jornal "O Justiceiro" (17 números) 

Leis arbitrárias (I) 

r-__________________________ ~M~gi1ttrados 

antes de 1831 

I 
crime 

Capitães-mores e capitães 
generais 

relações de parentesco 

"anarquia feroz" 

inobservância no cu.pri.ento 
das leis 

Monarca Forte 
D. Pedro I 
1822-1831 

leis exeguIveis (I) 

f 
Mag1strados 4t----------------------~ 

-Segura execuçao 
da lei \ 

1834 

Religião 

Jurados __________ ~.~ Advogados íntegros 

acaba. co. os .ales! 
I 

Verdade 

f 



tlonarca Forte 
D. Pedro I 

~~!2a~1831 

Monarquia Forte 

i 
"aristocracia fantástica" 

cri.inosos 

Déspota 

Restau-
radores 

"Desejado" pelos 
restauradores 

~ (1831-1834-) Revolucio-____ ;;;.;A;;;;n;;.;;a;;.;;r~:;;.;;;~T.:::~..;;;.;;~;....;~..;....;;.:.. nâr i os tiranOS7 · 
ini.igos 

Restauradores 

Adeptos: reformas 
violentas ~Exalta-

t "rusguen'los" Se. 

PÚbUca 

, 
perpetuo progresso 

» 

interessado: econômico do paIs 

(1831-1834) 

Estado ~ Felicidade (3) 

-Ordem e Paz 



r 
I'eRublicanos 

após a morte de D. tedro I: 
desaparecimento dos parti 
dos pollticos no Brasil 

partidários da separa
ção do Brasil em Rep~
blicas 

Escravidão 

Totlidade 
população 

D. Pedro 

Brasil - Colônia 

_I -lnstituiçoes nao 

Despotismo 

da 

Brasil: 1826-1831 

I /DespotiS.O ~hO 

I 
Geral 

rIvalIdade entre seus membros 

Partido Moderado 

/ 
Opinião 

"rudência As-eembléia 
Geral 

Brasil: 1834 

Guarda 
Nacional 

f 
"Democracia Monárquica" 

Perpetuidade do monarca 

Reformas Jurídicas 

Sistema mais perfeito 
do que o dos Estados 

, Unidos 

= Estado Novo 

1 34: ano da 
Salvação do Brasil i (3) 

Nação 

t 
Patriotas r 



~efensores do celibato clerical 

i 
~goistas 

p-____ Padre Solteiro 

i 
imaginação repleta de "males" 

Diminuição da população de 
uma Nação 

, 

\ 
Teimosos 

lnlcios 

bispos casados 

1 
Tempos felizes 

, 

~~-----_ .. 
culto 

responsável 

Não vive isolado 
na sociedade 

~ 
cidadão 

~ 
Tem filhos 

nre*Ódio n 

~ 



"~e~s~c:!r~i~v~i~n~h~a!!.2d~o!r;e~s!..:."~(~1~8~2~2~-=1~8::::3~1:1)~ .. 4 ..... ----- Es cr i tor es 

i.or// (5) \ 

indecentes Exaltados 

inf •• e~ 
desacreditam a 

liberdade da imprensa 

excessos ______ ~ 

f J, 
LEI (4) 

~ Filósofos 

--------------~.~ Patriotas: 1834 

r 
Moderados 

r 
liberdade de imprensa 

culpada 

/ '\ 
indiferentes europeus ________ --1.~ teorias contrári'as 

~ -escravidao ~ -escravidao 

Práticas Absurdas (6) Nova Natureza (6) , 
crueldade 

/ 
Injustiças 

~ ~ 
Divina Providencia 



1 
"notemt'+-l exemplos: 1 ~tvejam" 

~ 
Povos Antigos 

"mulheres jogadas 
nas fogueiras" 

Povos Modernos 

T ~ 
duelos 

/l~ 

Felicidade 

E.U.A. Inglaterra França Sociedade Virtuosa Trabalho 

Império Romano 

Público justifica esses atos arbitrários 

i 
Brasi 1 4I~~--- Escravidão Colonos 

T 
escravos 

T 
~ corciantes 

_T~r~a~f~i~c~a~n~t~e~s~d~e~s~a~n~g~u~e~ Traficantes de carne 
humana 

"males" 

i 1 -------1. Sociedades menos civilizadas ___ --I.~ Contradição com os princIpios 
liberais (7) 

i 
Todos os ~idadãos 

repartição eguitativa en

. _ / tre os lavradores 

ext1nçao • or1gem e idade do escravo 
gradual 

~Evitar o colaEso do setor 
--~~~~a~g-r~a~·~r~i~o~~~----~--

Tratado de 1810: Portugal e Inglaterra 

T 
ditado pela humanidade: abolição do 

tr~fico 



EnChada~ 

Lavoura: 

/(7) 

Serviço bruto 

l. 
faz a r1queza do senhor escravo 

~ 
terra infértil 

+ 
empobrecimento 
do senhor 

Escolas Normais de Agricultura 

conhecimentos dos 
Terrenos ~equenos 
e pouco ferteis 

T . 
Todas as Provlncias 

maior e melhor 
. produto 

comércio ,de escravo 
J 

,..---..J--",_-----.... -trlQ) Colonos europeus 

Infância --------~ ... ~_S_O_l_u,ç-õ-e_s~ 
~2Q) Escolas Normais de Agricultura i 1 r ilegal 

autoridade 

"-não execução das leis (4) 
impuro 

Observação: As várias operações realizadas nesse quadro obedecem aos princ{pios metodológicos expostos. 

Legendas: 

1 guisa de ilustração forneceremos através de exemplificações algumas operações que seguimos na elaboração 

do referido 



(5) - Polissemia. 
(6) - Texto: "Do Tráfico dos Pretos Africanos". 
(7) Diagnóstico da "realidade" brasileira: grande propriedade agrária; comércio periférico e 

mão-de-obra escrava. 
(-8) - Os "males". 

(8') - Os "bens" = "remédios": 



RELAÇAO ENTRE TRABALHO, CIÊNCIA E TEC
NOLOGIA NO RENASCIMENTO CIENTÍFICO, 

INTRODUÇÃO, 

SHOZO MOTOY AMA 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo, 

A intenção dês te trabalho é de fazer um esudo histórico do 
desenvolvimento tecnológico com as conseqüentes mudanças nas for
mas de trabalho e esclarecer a relação entre a Tecno'ogia e a Ciên
cia durante o período conhecido como Renascimento Científico, 
Nêsse período, ou seja, nos séculos XVI e XVII, a Ciência atra
vessou uma fase extraordinária só comparável à explosão científica 
dos primeiros cinquüenta anos do século XX, Realmente, a com
plexidade da formação da Mecânica NewtonIana, a primeira gran
de sistematização científica, só tem para' elos na formação da Teoria 
da Relatividade e da Mecânica Quântica, Lado a lado com êsse fa
buloso avanço c~entífico como se teria desenvolvido a tecnologia? 
Teria sido o seu progresso marcante e de ritmo veloz? A resposta é 
um tímido não, A tecnologia sempre andara a passos tardos no 
exaustivo método de ensaios e erros dos artífices, artesãos, tecelões, 
etc, E êsse ritmo continuaria por muito tempo, Norbert Wiener, 
o fundador da Cibernética diz: 

"Outrossim, conquanto a arte de construção naval não esti
vesse, de modo algum, completamente estacionária, os navios de 
guerra, de madeira, pouco antes de terem deixado os mares, eram 
de uma estrutura que permanecera bàsicamente inalterada desde 
os primórdios do século XVII, e que, mesmo então, revelava uma 
ascendência que remontava a muitos séculos", 

(*). - Comunicação apresentada na 2\1 
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Mesmo um dos marujos do barco que levou São Pau'o a Malta 
:er-se-ia sentido perfeitamente a vontade como tripulante do castelo 
de proa num dos navios de Joseph Conrad ... Um administrador 
de uma propriedade de um templo babilônico não careceria de ades
tramento especial, nem quanto ao modo de gerir escravos, para to
mar conta de uma plantação sulina antiga. Em suma, o período 
durante o qual as condições básicas da vida da grande maioria dos 
homens se viu sujeita a mudanças repetidas e revo·ucionárias não 
havia sequer começado na Renascença e na época das grandes na
vegações e só assumiu o ritmo acelerado que hoje consideramos nor
mal em pleno século XIX" (1). 

Não foram exceções os séculos XVI e XVII. Do ponto de 
v:sa pragmático, as inovações na agricultura, na mineração, na 
construção naval ou predial, na indústria de têxteis, nas máquinas 
a vapor, na meta"urgia, etc., não foram de molde a revolucionar as 
tradicionais práticas de até então. Entretanto, existem dois pon'os 
fundamentais que o observador atento não deve deixar passar des
percebido. O primeiro ponto se refere à atitude de como uma par
cela da sociedade começou a encarar a Ciência. O porta-voz dêsse 
nôvo modo de pensar foi o Lord Chance1er da Inglaterra, Sir Francis 
Bacon (1561-1626). Deixemos êle mesmo falar: 

"O conhecimento e o poder humano são sinônimos, uma vez 
que a ignorância das causas frustra os efeitos, visto ser a natureza 
subjugada apenas pela submissão, e aquêle que em filosofia contem
plativa corresponde com a causa, na ciência prática se torna 
regra" (2). 

ExpEcando melhor: a Natureza só pode ser dominada pelo io
nhecimento das suas leis e somente o uso correto delas tornaria a prática 
humana bem sucedida. Estava portanto preconizando a utilização de 
conhecimentos científicos à Tecnologia. :e:le próprio não viu realiza
dos os seus ideais, como nota J. Dewey 

"O que torna Bacon memorável é o fato de que as brisas 
soprando de um nôvo mundo, lhe inflaram as velas e o incitaram 
a aventurar-se em novos mares. ~le próprio jamais descobriu a 
terra da promissão, mas proclamou a nova meta e, de longe, des
cortinou, pela fé, suas características" (3). 

(1). - Uso Humano de Sêres Humanos, N. Wiener, tradução portu
guêsa de J. P. Paes com o nome de Cibernética e Sociedade, pág. 44. 

(2). - Novum Organum, F. Bacon, coleção Great Books, pág. 107. 
(3). - Reconstrução em Filosofia, lohn Dewey, tradução portuguêsa de 

A. P. 
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o segundo ponto a ser notado é o fato de começar naquele 
período uma intensificação de relacionamento entre Ciência e Tecno
logia através da participação dos cientistas em alguns problemas, Já 
na Antigüidade, é bem conhecida a história da contribuição de Ar
quimedes, no'áve~ cientista, à construção de armas e de maqu'nárias, 
como também é de conhecimento público a contribuição admirável 
dos filósofos jônicos em problemas de engenharia, Cumpre salientar, 
entretanto, que são casos isolados sem nenhuma repercussão na His
tória como um todo, Ao se lançar a vista na lista de cientistas en
fronha dos em problemas tecnológicos daquela época vamos encon
trar nomes famosos, na sua maioria físicos, como Galileo (1564--
1642) em problemas de construção e resistência de materiais, Stevin 
( 1548-1620) em arquitetura, Pascal ( 1623-1662) em computador 
mecânico, Wren (1632-1687) em arquitetura, Hooke (1635-1703) 
em elasticidade, e Newton (1642-1727 ) em elasticidade e fôrças 
de coesão, Vê-se, por anto que a preocupação por tais assuntos 
práticos era uma constante a ser adicionada aos homens da ciência 
do Renascimento Científico, Qual o liame de tal ligação? Responde 
H, Saegusa, especialista em História da Ciência e Filosofia da Té
cnica: 

"A ligação entre a Tecnologia e a Ciência, se realiza inicial
mente pelo fato de se o começar a medir os diversos elementos 
constituintes (material e formas de procedimento) que assegu
ram a validade da técnica dentro do campo de produção, Destar
te, quando começou-se a patentear a necessidade de se determi
nar quantitativamente os meios de trabalho produtivo tais como 
máquinas e objetos e de igual modo se tornou necessário a medida 
dos objetos desse trabalho (materiais e matéria-prima) a Tecnolo
gia aproxima-se ao mundo das leis científicas através dos instru
mentos de medida. Nessa área. o mundo das leis abre generosa
mente as portas à Técnica em qualquer tempo" (4), 

Essas duas tendências, verdadeiros divisores de água entre 
a Idade Média e a Idade Moderna, são extremamente importan'es 
para a nossa posterior análise, É bom, portanto, que se tenha sem
pre isso em mente ao longo da incursão histórica ora a ser iniciada, 

* 
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, 

Ao analisar o desenvolvimento tecnológico em íntima correla
ção com a Ciência é preciso levar em consideração não só os re
su'tados desta mas :ambém e principalmente, a atitude e metodologia 
dos cientistas A Ciência e uma espécie de substrato no qual medra 

(4). - Fi/oso/iá da Técnica, H, Saegusa, 
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a técnica e vice-versa. Em consequencia, é imprescíndivel no nosso 
estudo se ter uma visão do desenrolar dos acontecimentOs científicos 
naquela época. Dois eram os grandes problemas. O primeiro dê
les, se referia aos mistérios cósmicos, uma permanente atração ao 
espírito humano. O outro, de coisas mais terrenas, menos espetacula
res mas igualmente importante; se referia ao movimento dos corpos 
na Terra. Iniciemos pelos problemas astronômicos. O Sistema Geo
cêntrico de Ptolomeu, manifestara no decurso de sua história uma 
série de contradições e uma complexidade nos cálculos. A primei
ra pessoa na Renascença a apresentar trabalhos dignos de nota foi 
Peurbach (1423-61). Estudou em Roma e lecionou matemática e 
astronomia em Viena. Fêz inúmeras correções no Almagesto (obra 
capital de Ptolomeu) e nas tabelas do sistema planetário tais como 
a Tabela Afonsina baseado em observações e cá' cuIos precisos. 
Regiomontano (1436-1476) discípulo número um de Puerbach, tra
duziu o A lmagesto para o latim do próprio original grego e não das 
incorretas traduções árabes como era corrente na época. Entremen
tes, em 1457 êle publicou a sua tabela que evidência novamente 
discrepâncias das antigas já exis' entes. Essa tabela de Regiomontano 
foi usada pelos grandes navegadores como Bartolomeu Dias, Vasco da 
Gama e Cristóvão Co'ombo (5). 

O grande desenvolvimento da navegação na Renascença e a 
conseqüente inter-relação entre astronomia e a arte de navegar trou
xe à tona a debilidade do sistema tradicional adotado pela Escolás
:ica. Nesse ínter:m, surgiu uma das figuras mais estranhas e contro
vertidas da Renascença, o tímido cônego Nicolau Copémico (1473-
1543). Estranho porque embora rígido conservador, fiel discípulo 
espiritual de Pitágoras e Platão, rea'izou uma obra de conseqüências 
altamente revolucionárias. ,Controvertido porque nunca um ser hu
mano recebeu como êle comentários tão diversos e opostos, seja 
no seu caráter nos seus ideais, nas suas convicções ou mesmo no 
seu livro tão famoso Revolutionibus Orbium Celestium (maio de 
1543). Gostaríamos de citar aqui, embora um tanto longo, o co
mentário do pouco ortodoxo Arthur KoestIer: 

" . .. Mas se na realidade, era coisa tão simples assim, surge 
a pergunta igualmente simples porque antes dêle, ninguém havia 
realizado um sistema heliocêntrico? .. ; mas se Copérnico era 
realmente despido de originalidade e imaginação como tentei 
pintá-lo é justo que lhe perguntemos porque lhe coube a tarefa 
de "cristalizar", enquanto, por exemplo, Regiomontano intelectual
mente mais flexível e "moderno" a deixou ao cabo de algumas 

(5). -
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sugestões, jamais desenvolvendo uma teoria heliocêntrica siste
mática. A chave da resposta está talvez, ..... , de Copérnico 
interpretar Ptolomeu (e Aristóteles) e não a natureza. Para um 
espírito moderno do século XV. êsse empreendimento deve ter 
parecido em pate impossível, em parte uma perda de tempo. Sõ
mente uma pessoa de espírito conservador como Copé~nico era 
capaz de dedicar-se à tarefa de reconciliar as irreconciliáveis dou
trinas ra física aristotélica e da geometria re círculos re Ptolomeu, 
re um lado e do universo heliocêntrico, do outro... Os grandes 
descobrimentos da ciência consistem muitas vêzes , como vimos, 
no descobrimento de uma verdade sepultada sob o monte dos pre
conceitos tradicionais, em sair dos cul-de-sacs a que leva o racio
cínio formal divorciado da realidade, em libertar o espírito prêso 
entre os dentes de ferro do dogma. O sistema copernicano não é 
um descobrimento nesse sentido, mas uma derradeira tentativa de 
recondicionar um maquinismo superado invertendo a ordem das 
rodas" (6). 

Seja qual for o motivo, não se pode negar o mérito de Co
pérnico por ter lançado as bases para a adoção do sistema heliocên
trico. Felizmente, houve pessoas que souberam apreender a parte 
melhor e construtiva dês se sistema e de qualquer modo ante a evi
dência dos fatos e dos acontecimentos a teoria ptolomaica estava 
fadada a perecer. A época da transição não havia ainda passado. 
Para o sistema heliocên· rico sair-se completamente vitorioso, foi 
necessário empreender observações e medidas astronômicas mais 
precisas e em números ma~ores. O gigante nêsse aspecto foi Tycho 
Brahe (1546-1601), o astrônomo dinamarquês. Instalado no obser
vatório de Uraniburgo, na ilha de Hveen, um verdadeiro palacete, 
êle ficou durante 20 anos a empregar e a ensinar os métodos de 
observação exata. As obras de Gali' ei também devem ser enquadra
das dentro dêsse método. Johnnes Kepler (1571-1630) recebeu 
como legado o fabuloso tesouro de Tycho: os seus inúmeros regis
tros das observações feitas pacientemente em Hveen a "Ilha Escarlate" . 
Kepler soube tirar bom proveito dêle. Ao contrário do seu mestre 
Tycho Brahe que usava um sistema própr:o - intermediário en
tre o Sistemo Ptolomaico e o Copernicano (aperfeiçoamento do sistema 
"egípcio" de Heraclides), - êle acreditava no sistema de Aristarcos 
defendido pe'o Copérnico. Ao tentar desenvolver êsse sistema com 
os novos dados agora em suas mãos, o místico autor de Mysterium 
Cosmographicum (1596), deparou com enormes dificuldades, princi
palmente no estudo da órbia de Marte. E nessa dura faina ante a 

(6). - Os 
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Natureza, Kepler a contragôsto, teve de ir abandonando uma por 
uma as suas convicções platônicas e pitagóricas. O importante a 
ser notado aqui é o fato dêle ter aceiado as evidências da Nature
za; de ter tido a coragem suficiente de se afastar da harmonia dos 
círculos perfeitos mesmo à custa dos seus ideais, e mesmo sentindo 
um grande vazio em seu tôrno. O grande livro da Ciência é 
a própria Natureza e é ela que deve responder às nossas perguntas. 
Kepler sabia disso e materializa a figura do cientista moderno. As 
três leis por êle constituem os fundamen' os da nova Astronomia. 
Voltemos agora ao segundo problema, o problema dos movimentos 
dos corpos na Terra. Sôbre êsse assunto existia desde a Antigüi
dade urna teoria sistemática de Aristóteles (384-322 a. C.) ado
~ ada e tomada intocável pela Escolástica. Entrementes, na Renas
cença começam a surgir as mais fundamentadas críticas da mecâni
ca do Estagirita. O primeiro dêles foi Leonardo da Vinci <1452-1519) 

"~le afastou o velho raciocínio metafísico e introduziu o mo
derno raciocínio científico. Os resultados por êle apresentados 
nem sempre são corretos, e ao mesmo tempo não são completos, 
mas são importantes e tinham direção correta, São dignos de 
nota os seus resultados sôbre a cmparação do movimento ao longo 
do plano inclinado com a queda livre e a sua noção da lei de 
inércia. O trabalho de Leonardo teve importante função na mu
dança da forma de pensar. Trabalhos como êsse de transformação 
de pensamentos não fica na História como algo palpável e passa 
despercebido pois parece muitd' natural aos nossos olhos uma vez 
feita a dita mudança. Contudo o seu papel é na verdade deveus 
importante e devemos atribuir um alto valor" (7). 

Com o desenvolvimento do canhão, intensificou-se o estudo 
sôbre os projéteis e queda dos corpos. As incongruências da me
cânica aristotelica começaram a vir à tona. 1. B. Benede'ti (1530-
1590) criticou com sucesso a crença escolástica da velocidade de 
queda livre ser proporcional ao pêso. Consideramos dois pesos 
iguais, se derrubarmos juntos ao mesmo tempo, êles devem cair 
juntos até ao chão pois têm o mesmo pêso e o mesmo formato. 
Se amarrarmos os dois, o pêso total será o dôbro, mas em relação 
à queda, esta disposição é idêntica a anterior e não cairá com o 
dôbro da velocidade, mas sim com a mesma velocidade anterior. 
Portanto havia algo errado na explcação da Escola Peripatética. A 
Mecânica aristotélica recebeu um golpe fatal com as críticas de 
Ga'ileo. Essas críticas se deram em três pontos principais. 

(7). - Introdução à Física, M, Taketani, pág. 120. 
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a). - Inercia. Bsse assunto :inha também relação com os 
problemas astronômicos. Reconhecendo a existência da lei de inér
cia, Galileo pôs um ponto final às objeções intuitivas, ao movimen
to terrestre e pràticamente selou a sorte da Teoria Ptolomaica. A 
pesquisa sôbre a lei de inércia levou-o a descobrir a existência de 
atrito. Modificava-se destarte, a noção do movimento como pro
duzido pela ap'icação constante da fôrça. Nessas pesquisas, o gê
nio de Pisa, usou de modo extraordinário a análise conceitual asso:. 
ciado ao método experimental. 

b). - A Queda dos Corpos. Foi admirável a metodologia 
usada nêsse campo. Antes de procurar as causas do movimento, 
êle procurou descrever corretamente o movimento da queda. E para isso 
usou análise conceitual, matemática e experiência. Estava construida a 
Cinemática. Quanto as causas dêsse movimento, êle apontou a 
direção correta mas não chegou a atingir o alvo. 

c). - A trajetória dos projéteis. Muitos haviam tentado de
terminar a forma da trajetória dos projéteis. Nico:o de Brescia 
(1500-1557), mais conhecido como Tartaglia, havia chegado per
to, dizendo ser constituido de dois segmentos tangentes a uma cir
cunferência (1537). A verdadeira solução foi encontrada por Ga
lileo e era uma parábola, uma das curvas cônicas de Apollonius 
(262-200 a. C.). E dêsses estudos se esclareceu a regra da com
posição de movimentos com a ajuda da lei de inércia. Nos meados 
do século XVII, estava tudo preparado para a grande síntese das 
duas áreas: o movimento dos asros e o movimento na terra. 

"Em fevereiro de 1685, Newton enviou um pequeno opús
culo intitulado Propositiones de Motu Corporum ao Royal So
ciety acêrca de suas pesquisas sôbre o movimento de fôrças cen
trais, pois era profundo o seu interêsse sôbre o tema central do 
mundo científico da época: os problemas de mecânica e de gra
vitação. ~se livreto constituia a base da sua posterior obra maior 
o Principia. Dezoito meses depois, no dia 28 de abril de 1686 a 
mesma instituição recebia uma cópia revisada e muito aumenta
da. Consistia no prefácio e no capítulo 1 do Principia" (8). 

Entrementes, publicação do Philosophie Naturalis Principia 
Mathe-matica, considerado um dos maiores senão o maior monumen
to da Ciência Moderna, só se deu em julho de 1867, graças à 
amizade e auxílio financeiro de Edmund Halley (1656-1742), o bem 
conhecido descobridor do cometa que leva o seu nome. Estava cons-

(8). - Principia de Newton, em curso de Ciências Naturais Modernas. 
1. Sugai, 
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truída a Mecânica Newtoniana. ° significado dessa obra está mui
to bem resumido nas seguintes palavras do eminen'-e físico japonês 
M . Taketani: 

"Através dessas duas coisas de Galilei e de Kepler, das leis 
da terra e do céu, ambas ainda limitadas e específicas, por inter
médio dêsses conhecimentos substancialísticos foi alcançado o 
conhecimento geral e essencial. Isto é, Newton (1624-1727) con
cretizou o conceito fundamental da fôrça na inter-relação das 
substâncias, apreendeu a relação entre a massa (quantidade subs
tancialística da matéria), e a fôrça (interação das substâncias) 
como aceleração no caso e por intermédio do movimento das 
substâncias. Por outro lado, estabeleceu a fôrça da gravitação 
referente à interação mais geral das diversas matérias como uma 
lei relativa às massas. Dêste modo qualquer que fôsse a relação 
existente entre quaisquer matérias, tornou-se possível intermediar 
a sua manifestação fenomenológica: o movimento" (9). 

* 
MINERAÇÃO, METALURGIA E ENGENHARIA MECÂNICA. 

A mineração e os processos metarlúgicos associados tem uma 
longa história sendo uma das mais velhas indústrias conhecidas. Na 
Idade Média a Alemanha era conhecida como o p!ItÍs mais rico em 
reservas minerais. Os senhores feudais estavam interessados nes
sas minas para aumentar o seu poder militar e os comerciantes pro
curavam-na como a fonte mas farta das suas riquezas. E essa :en
dência intensificou-se principalmente no fim da Idade Média, no pe
ríodo de transição para a Renascença. 

"A procura dos metais começava a aumentar dia a dia. Os 
seus preços atingiram valores astronômicos. Os pedidos e a pro
cura fomentaram vigorosamente a mineração e as suas exigências 
quase olvidaram a importância da agricultura. Ao se falar em 
minérios, vem à tona a região de Hartz (região montanhosa da 
Alemanha). Os habitantes dessa região mineira já vinham ex
plorando a prata e os outros metais há mais de mil anos. No 
século XI já existia uma indústria de mineração" (lO). 

A mineração de cobre era a mais intensa. Isso tinha a sua 
razão de ser. Além de servir de base para os monumentos artísticos 
de grandes escalas, o cobre combinado com o estanho dava o bron
ze, material indispensável para a produção de canhões. Por êsse e 
por outros motivos, Carlos V afirmou em 1525: 

(9). - Sôbre a Formação da Mecânica Newtoniana - em problemas 
da Dialética. M. Taketani, pág. 91. 

(lO). 



171 -

"A mineração foi o maior tesouro outorgado por Deus à 
Alemanha" (11). 

Na realidade, as minas foram sus<entáculo financeiro do poder 
político e militar dêsse imperador e em conseqüência é inteiramen
te compreensível o fato de ter proferido tais palavras. O prestí
gio e a fama de J akob Fugger transparece cristalina como a água 
nestas palavras de um cronista de Augsburgo: 

"Os nomes de Iakob Fugger e de seus sobrinhos são conhe
cidos em todos os reinos e países, igualmente entre os pagãos. 
Imperadores, reis, príncipes e senhores lhes têm enviado embaixa
das, o Papa saudou-o e abraçou-o como seu caro filho, os Car
deais levantaram-se diante dêle. Todos os comerciantes do mundo 
dizem-no um homem inspirado, e êle tem maravilhado os pa
gãos" (12). 

:Esse prestígio, essa fama dos Fuggers vinha sem sombra de dú
vida da sua incontável riqueza acumulada graças ao con:rôle sôbre 
as minas da Alemanha e de outras regiões. Os maiores centros de 
atividade de extração de metais eram Augsburg e Nuremberg. Es
tima-se em cêrca de 100.000, o número de pessoas engajadas para 
o duro trabalho de metalurgia e· mineração na Alemanha daquela 
época. :Esse número monstruoso de traba~hadores que por conti
gências sociais e políticas de uma época form carreados para uma 
atividade específica certamente tiveram de adquirir técnicas tam
bém específicas peculiares a essa atividade. A mineração tinha uma 
longa história 

"Como foi longo o tempo gasto pelo homem, desde as ime
moriais éras quando aprendeu pela primeira vez a usar o fogo 
até conseguir fundir os primeiros metais" (13). 

As técnicas dos trabalhadores da Renascença eram completa
mente diferentes dos trabalhadores dos períodos anteriores? Se as 
técnicas diferirem, evidentemente as formas e a organização do tra
balho também divergem. Entrementes, como afirma o enciclopédico 
A. Wolf, 

17. 

"a 
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do período moderno. Os séculos XVI e XVII contribuiram muito 
pouco para o ulterior progresso" (14). 

Evidentemente, o número de trabalhadores havia aumentado 
muito e isso deve ter se refletido pe!o menos na parte da organização 
de trabalho. Contudo a forma de se trabalhar continuava a mesma 
de séculos antes. A prospecção estava às vêzes associada a ritos 
mágicos ou crenças absurdas como a de haste mágica. Consistia esta 
haste de uma forquilha, principalmente de aveleira, ou ainda de 
outras espécies tais como freixo, pinheiro, e mesmo ferro e aço. Ao 
se passar por cima do filão procurado, a haste mágica se encurvaria, 
revelando portanto a sua posição. Então limpava-se a área com 
facão ou machado e abria-se buraco com enxada, enxadão ou picare'a. 

"É digno de nota o fato de Robert Boyle ser crente nessas 
hastes mágicas um século depois de Agrícola tê-las rejeitado e na 
verdade elas marcaram uma época" (15). 

o modo mais racional e técnico. de fazer a prospecção era 
através de "indicações naturais" do filão. O homem havia chegado 
a essas "indicações naturais" pela prática milenar da prospecção. 
Elas consistiam no seguinte: a água borbulhante das fontes, os 
pedaços de pedra trazidos a mostra pelas águas, a ausência de 
geadas nos pastos, quando as áreas circunvizinhas sofrem dêsse 
fenômeno; presença de árvores cujas folhagens apresentam uma 
côr azulada ou côr de chumbo. Explicava-se os tais fenômenos como 
conseqüências de exalações, intensas, quentes e sêcas provenientes do 
veio metálico. Entre os instrumentos mais usados pode-mos citar 
martelos, cunhas, picaretas, enxada, pá de ferro, canastra, ba~de, 
carrinho de mão, cordas, roldanas, bombas, conhecidas desde muito 
tempo não sendo portanto nenhuma novidade. As minas subterrâ
neas eram difíceis de escavar e o trabalho den:ro das minas era 
estafante. Algumas eram escavadas montanha a dentro com pica
retas, pás, martelos e cunhas e muitas vêzes os operários tinham 
de trabalhar ajoelhados. Os 
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cos para essa tarefa eram fornalhas, cadinhos, moldes, balanças, 
etc. Era um trabalho um tan'o especializado exigindo um prévio trei
namento. Cada tipo diferente de metais, tais como estanho, bismu
to, mercúrio exigiam instruções próprias. A testagem era feita pe
lo ouch-stone, principalmente para metais preciosos. Não existe 
nenhum relato adequado do uso dessas pedras negras ou verde-es
curas antes do século XVI. O minério antes de ser fundido era 
preparado passando pelos seguintes processos: classificação, tiitu
ração, pulverização, peneiração, lavagem e grelhagem. Tudo isso 
pelo esfôrço muscular ajudado apenas pelos instrumentos s~mples 
já enumerados. Devia ser dura a profissão de mineiro. Para mi
tigar um pouco êsse desgaste humano, foi inventado em tôrno de 
1500 uma máquina de moer (stamp mills) de um inventor anônimo 
movida pela fôrça das águas. Agora, chegou a vez de falar sôbre 
a fundição de me ais . Os métodos diferiam pelos vários tipos de 
fornalhas, de diferentes tipos de foles e de outros aparelhos. Os me
tais trabalhados naquela época eram o ouro, a prata, o cobre, o 
ferro, o chumbo, o estanho, o antimônio, o mercúrio e o bismuto. 
A maioria dêsses processos, nos quais o labor humano se manifestava 
fornecimento de lenhas à fornalha, à manutenção do fogo através 
de foles, na perigosa operação de colocar o minério fundido nos 
moldes e outras :antas tarefas, já eram conhecidos desde a Anti
güidade . O século XVI leva a primazia em ter descoberto a gre
lhagem do cobre antes de fundir, a redução dos bismuto do miné
rio e a redução do zinco do minério. Em 1523, foi inventado na 
Inglaterra a fornalha de ação. Mas o seu uso não foi disseminado 
por motivos econômicos e dificu'dades de se trabalhar. O preço do 
aço era alto naqueles dias e êle era usado somente para a confecção 
de armas, partes de máquinas téx' eis e alguns instrumentos muito 
especiais. Outro aspecto interessante é a separação de diversos 
metais. Vamos encontrar aqui uma interação com a Química. Para 
a separação de ouro da prata era usado "a água forte" acqua va
lens segundo a nomenclatura da época. Ela não passava de ácidos mi
nerais, ou mistura dêles, conhecido previamen:e como agua fortis 
(ácido nítrico) e aqua regia (mistura de ácido nítrico com ácido 
~i.orídrico). A novidade no caso, é o método "liquefação" de se
parar o cobre da prata. :a uma autêntica descoberta do século 
XVI. O processo consiste em duas partes (sendo apenas a primei
ra parte original). Uma 
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a prata, Na segunda parte do método, a prata é finalmen 4 e sepa
rada por outros métodos já conhecidos, Passemos agora, a um 
ramo diferente: a fabricação de vidros, Essa ocupação é também 
uma das velhas conhecidas remontando a sua origem aos tempos 
pré-históricos (16), 

Em têrmos de algo realmente novo os séculos XVI e XVII 
:êm muito pouco a acrescentar, Contudo por falta de registro mui
ta coisa tinha ficado perdida e foi redescoberta na época do Renas
cimento Científico, A maioria das descobertas, a'gumas feitas in
clusive por acaso, se relacionava com a fabricação de vidros colori
dos e de pedras preciosas, Em 1540, Cristóvão Schurer de Neu
deck (Alemanha), encontrou um método de fazer o vidro de côr: 
fundindo o vidro com os resíduos de minério de onde se extraiu 
algum bismuto, Nos fins do século XVI, Andreas Libavius e Johann 
R, Glauber, descobriram o processo de produzir os vidros numa 
linda côr vermelha, O químico de quem a Ing'aterra muito se or
gulha, Robert Boyle, percebeu dois fenômenos curiosos dos vi
dros coloridos, Os agentes responsáveis pela coloração em certos 
casos penetram por todo gás e nos outros ficam somente na 
superfície, O autor do The Sceptical Chemist coseguiu produzir vi
dros in:eiramente coloridos quase acidentalmente, Ao destilar amál
gama de ouro, verificou surpreso que uma parte do vaso de vidro ti
nha côr áurea, Então continuou a distilação por um longo tempo 
até o vidro arrebentar-se, O vidro tinha uma matriz vermelha de 
parte a parte no cômputo geral, porém, o progresso :écnico da 
vidraçaria foi muito pequeno, Examinemos agora, ràpidamente, o 
desenvolvimento da engenharia mecânica, Sem dúvida, essa foi a 
parte da Tecnologia onde se verificou o mais acelerado progresso 
na época por nós considerada, Devido a sua íntima correlação com 
a mineração e devido o crescimento da mesma nunca antes obser
vado, a engenharia mecânica teve de enfrentar dia a dia, prob:e
mas requerendo rápida solução, Os setôres mais beneficiados fo
ram aqueles das máquinas dI:: puxar e das bombas, Foi justamen
te nessa área onde começa a se notar uma característica depois 
avultada na Revolução Industrial e nas épocas posteriores: a subs
tituição das máquinas ao trabalho muscular dos homens e dos ani
mais, Os sêres animais ou humanos efetivamen'e não conseguiram 
dar cabo das dificuldades dos trabalhos quando as minas começa
ram a se tornar profundas, Pode se imaginar quão desumanas 
eram as tarefas de puxar os pesadíssimos minérios de dezenas de 
metros de profundidade, De igual modo pode-se aquilatar o terrÍ
ve~ labor de bombear as águas do subsolo para fôra das minas. 

(16), - Wolf, op, 
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Era labutar interminável que não permitia um segundo sequer de 
descanso. Compreende-se perfeitamente como o mineiro do século 
XVI ansiava para ver-se liber ado dêsse trabalho. Ao seguir-se a 
evolução das máquinas de levantar pesos desde o caso do sim
ples sarilho até aos moinhos mais sofisticados, o progresso é 
muito pequeno. Inclusive as fantasias daquela época sôbre as má
quinas de levantar peso, na sua grande maioria aspirando aprovei
tar a fôrça dos cavalos, transfigura nos como pífias ante as rea
Edades nossas do século XX, tais como os guindastes. O trans
por e dos minérios era feito em carroças de tração animal e nas 
minas haviam trilhos de madeira para carretas. As bombas para 
expulsar as águas começaram como modestas bombas à sucção, 
funcionando à base da pressão do vácuo vão aumentando em tama
nho e sofisticando-se na sua fôrça motriz. Contudo não chegam a 
substituir nem a dispensar a tração animal. Isto só seria conseguido 
com a máquina à vapor de Papin (1646-1712) ou de Newcomen 
(1663-1729) mui'o rudimentares, mas sim de Watt (1736-1819). 
Ao longo da nossa narrativa, pudemos observar quanto a ciência 
pouco contribuiu para racionalizar ou para transformar os meios 
e os modos de trabalho da mineração e atividades correlatas. Isso 
nos afigura muito natural pois a contribuição prática da Ciência à 
Tcnologia foi pràticamente nu'a. E a Ciência só pode interagir com 
o Trabalho por inermédio da Tecnologia. Daí. .. Porquanto tinha 
sido uma época relativamente estagnada do ponto de vista pragmático, 
os séculos XVI e XVII, apresentam um sutil aparecimento de um 
rebento que nós reputaríamos de muito importante. Era o prelú
dio de uma nova éra, dos primeiros sin:omas da frutífera união en
tre a Ciência e a Tecnologia. Referimo-nos aos opúsculos e aos 
tratados de assuntos eminentemente técnicos. Vemos assim em mi
neralurgia o surgimento do anônimo Ein Nutzlich Bergbuchlein (Um 
livreto Proveitoso de Mineração). Em tômo de 1510, apareceu 
o também anônimo Probierbuchlein (Livreto de Análise). O pri
meiro livro sis· emático de mineração e metalurgia de autoria de 
Vannucio Biringuccio, foi De la Pirotechinia, aparecido em 1540. 
Agrícola havia publicado um pequeno livro de mineração em 1530, 
com o títu'o de Bermannus, mas a sua obra maior, o famoso De Re 
Metallica só viria à luz em 1556. primeiro livro dedicado exclusi
vam4ente à fabricação de vidro foi publicado, no ducado de Tos
cânia na cidade de Florença em 1612. f: o livro do padre Floren
tino Antônio Neri chamado De Arte Vetraria, uma coleção de in
formações colhidas nas fábricas ita'ianas de vidro, sendo especial
mente famosas nesse mister as cidades de Florença, Veneza e Mi
lão. Baseado na obra de Neri, Johann Kunckel publicou o seu im
portante A arte de Fabricar Vidros em 1679. E:sses 
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Europa. Outra tendência digna de nota é o uso generalizado de 
esboços e desenhos precio&os de máquinas, iniciado por Leonardo da 
Vinci e continuado por Agrícola, Veranzio, Zonca, Castelli e ou
tros. Para conc:uir esta secção, gostaríamos de nas deter mais um 
pouco em torno de Georg Bauer (1494-1555), mais conhecido 
pelo seu nome la inizado Georgius Agricola e da sua grande obra 
De Re Metalica. me simboliza a figura do homem culto, versado 
em ciência, , ardorosamente interessado em tecnologia e indústria. 
Agrícola nasceu e viveu no ambiente agitado da Alemanha e sen
tiu de perto o formigamento másculo das indústrias de mineração. 
Viveu também no imerso no formidável ambiente cien:ífico e cul
tural da Renascença. Em 1514 ingressou naUniversidade de 
Leipzig com 19 anos de idade e em pouco tempo se tornou um 
emérito conhecedor de Latim, caso raro na Alemanha daquela época. 

Ensinou grego em uma escola protestante sob jurisdição de 
Lutero e Melanchton para se transferir poseriormente para a Uni
versidade de Leipzig. Em 1524, com 29 anos, viaja para a Itália 
com o fito de estudar ciência e Medicina. Seu itinerário começa em 
Bolonha e Pádua. Vive 2 anos em Veneza (estudando entre outras 
coisas a arte de imprimir) e passagens por Milão e Roma. E nes
se ambiente maravilhoso da Renascença italiana acumu~ou extraor
dinários conhecimen os em Ciências Naturais, Medicina e Filosofia 
Antigüidade e Idade Média além de familiarizar-se com a tecnologia 
ciência da Arábia( 17). Em 1527 retornou a Alemanha e fixou 
a sua residência em J oachimsthal (cidade situada na atual Checos
lováquia) e exerceu alí a profissão de médico. J oachimsthal era 
uma cidade tipicamente mineira. Conta-se que lá se estabeleceram 
14 fábricas, o número de mineiros atingia cêrca de 8000 com 400 
supervisores de operários. Agrícola interagiu intensamen'e com essas 
pessoas. Em primeiro lugar como um médico capaz e em segundo 
lugar como um curioso interessado em todos os passos da minera
ção. Posteriormente, em 1535, tranferiu-se para a cidade de Chem
nitz uma grande cidade industrial. Demonstrando muita habilidade, 
tanto na Medicina como na política, foi elero por 3 vêzes prefeito 
dessa cidade. Os ú'timos anos da sua vida êle dedicou a escrever 
o De Re Metalica. O tratado constitui-se de 12 volumes e é uma 
jóia de precisão nas descrições e nas gravuras. Reivindicava a neces
secidade do mineiro ser versado tanto em ciência como em tecno
logia. Estão ci adas como necessárias ciências para a mineração: 
filosofia natural, medicina, astronomia, agrimensura cálculo dese
nho e estudo de leis". " 
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ponto de vista admiràvelmen e sistemático. O método usado por 
Leonardo da Vinci está consistentemente usado nesse caso de mi
neração. Revivendo Os ensinamentos aprendidos no próprio campo 
de produção, utiizando-se da própria experiência, Agrícola ao es
crever a sua obra, estava contribuindo em grande escala para a 
modernização da técnica de mineração (18). 

Estivemos discorrendo um tan'o longamente sôbre Georg Bauer. 
o Agrícola, por ser a sua valiosa contribuição de um grau um tanto 
diferente no progresso tecnolÓlgico. A contribuição dêle não é uma 
contribuição direta, palpável à tecnologia, mas indireta, de mudan
ça de ati ude, de adoção de um método sistemático, e de reconhe
cimento da importância da Ciência nessa área de ocupação huma
na. Aliás, única contribuição real da Ciência à tecnologia, naqueles 
dias, como queremos provar nesse nosso trabalho. 

* 
TECNOLOGIA LIGADA AOS PROBLEMAS DE CONSTRUÇÃO. 

Nunca houve jamais, em tempo algum, um edifício tão belo 
como era a "Hospedaria dos Inocentes", na Flarença, destinada às 
crianças abandonadas e sem pais na época da Renascença (19). A 
Arquitetura e construção dos palácios, templos, igrejas e fortifica
ções, tinham também uma longa história. Na época da Renascen
ça houve algumas mudanças de tipos de casas e principalmente de 
fortificações e caste'os diferentes. Isto, devido principalmente ao 
aperfeiçoameno de canhões; os castelos e as fortificações começa
ram a ter novas estruturas e novas localizações. Simon Stevin, no
me muito ligado ao cálculo dos decimais e de juros, a regra do 
paralelogramo da composição de fôrças, era na realidade um técni
co especialista em construção de caste' os. Contudo, os princípios 
básicos e a forma de trabalho dos operários em pouco havia muda
do. Galileo Galilei, também esteve imiscuido em problemas :ecno
lólgicos, principalmente quando professor em Pádua. :E.le fazia fre
quentes visitas ao Arsenal de Veneza. 

"A mecânica de Galileo foi útil para a tecnologia na práti
ca real só campo de produção? Disso não existe a menor sombra 
de dúvida. O autor do Venetian S}zips and Shipbuilders 01 the 
Renaissance (F. C. Lane), conta que Galileo foi procurado pelos 
fabricantes de navios para colaborar e dar sugestões mecânicas na 
construção de navios e êle se prontificou a ajudar" . 

(18). - de J. Sugai, op. cit., pág. 18. 
(19). - L6gica rias Cidades, 
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Essa contribuição na nossa opllllao, foi pequena. Ou seja, 
quem analisar os escritos de Galileo, notará uma preocupação em 
explicar racionalmente e tomar o conhecimento técnico sistemá ico . 
Visto a longo prazo, como mudança de atitude dos técnicos, uma 
tal inovação é mu:to importante. Mas a cur'o prazo, por ser 
incipiente, e por ser a mentalidade muito difícil de se mudar, o 
seu resultado prático é pouco confortador. Fundamenta·mente, Ga
lileo quer introduzir o método de demonstração matemática na 
tecnologia e o faz com certo sucesso. No estudo de resistência dos 
materiais, desenvolve êsse método e chega como o seu famoso pre
decessor Leonardo da Vinci em alguns resultados não muito corre
tos. Algumas passagens são no entanto brilhantes como é o caso 
da comparação de resistência dos corpos de tamanhos diferentes, 
mas de mesma configuração geométrica. Edmé Mariotte (aprox . 
1620-1684) também trabalhou nesse campo sôbre a resistência de 
uma viga a fratura obtendo resu'tados razoáveis. Nessa época já 
se nota um número muito crescente de trabalhadores especializa
dos possuidores de uma técnica característica. E dentre êsses, al
guns mostram genuíno interêsse em tentar compreender a razão de 
seus procedimentos técnicos. O mais conhecido livro de Arquitetura 
dessa primeira fase é A Arquitetura de Andrea Pallad:o (1518-80) 
publicado em 1570). :esse livro reflete muito bem a atmosfera da 
época: uma imitação das antigas proporções, deixando o período 
gótico para trás. Está baseado no Da Arquitetura de Vitrúvio e 
a única novidade é a descrição das recém-construídas pontes de es
truturas de madeira. François Deraud, é um outro conceituado 
autor (o seu Arquitetura foi pub icado em 1643 em Paris). O seu 
método gráfico para a construção dos arcos em geral era muito 
aceito. Em meados do século XVII, J oseph Moxon (1627-1700) 
publicou os seus Exercícios de Mecânica. É uma mera descrição 
dos conhec:mentos práticos tradicionais de construção, de marce
naria e ferramentaria. Sir Christopher W ren, em seus relatórios 
oficiais sôbre edifícios pbblicos, fêz críticas e comen' ários . Assim, 
êle criticou o desenho e a construção da abobada Velha São Paulo. 
A Catedral Sa'isbury e a Westminster Abbey não escaparam à ar
gúcia de Wren. Porém, a própria concepção de Wren por exemplo, 
sôbre os arcos, estava errada. ::esse aspecto proporcionaria exce
lentes estudos de Robert Hooke, posteriormente. 

CONCLUSÃO 
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tado na tecnologia. Por conseguinte não houve grandes mudanças 
nas formas de trabalho, e os homens continuaram labutando segum
do as tradicionais práticas milenares. De diferente, nós no aríamos 
apenas a formação em maior número de certos operários e traba
lhadores especializados, que poderiam muito bem receber o nome 
de técnicos, num sentido um pouco diferente de artífices, artesãos ou 
pedreiros. Isso do ponto de vista pragmá ico, imediatista, utilitário. 
Uma análise mais profunda revela a existência dos germes da Re
vo ução Industrial iminente e da Revolução Tecnológica um tanto 
quanto longínqüa ainda. E êsses germes nós vamos encontrar na 
relação cada vez mais estreita entre a Ciência e Tecnologia. A 
muitos, es a afirmação pode parecer paradoxal uma vez que em 
todo o decorrer do presente trabalho, tentamos alardear a innefi
cácia dos cientistas em resolver os problemas práticos imediatos. 
Visto a longo prazo, essa união seria de uma incrível fertilidade. 
Isso porque os cientis as muito contribuiram para estabelecer um 
clima favorável ao método científico nos meios tecnológicos. Cli
ma êste que se reflete no gôsto à precisão, uso da matemát.ca, con
fiança em resultados científicos. Os inúmeros livros sôbre tecno_o
gia aparecidos nessa fase atestam essa afirmação. Como continua
ção dessa tendência viriam as escolas de tecnologia aparecidas no 
século XVIII, a mais famosa das quais é a Escola Politécnica de 
Paris fundada em 1795. Estava aberto o caminho para a Engenha
ria. Essa união Ciência-Técnica continua ainda hoje dando fru
tos para a tecnologia, sendo um. belo exemplo as "pesquisas ope
racionais". Mas nos idos anos de 1500 a 1700, poucos poderiam 
prever tal sucesso. Num mundo inteiramen e pragmático e imedia
tista, como é o mundo de hoje, gostaríamos de chamar a atenção a 
êsse fato, à essa lição que o passado nos proporciona. 

* * 
* 

INTERVENÇOES . 

Da Profa.Maria Beatriz Nizza da Silva (FFLCHjUSP. São Paulo). 

Fêz as seguintes objeções: 
1 ). - A ausência de definição de conceitos de ciência e tecno

logia utilizados no trabalho apresentado. 
a). - O conceio de ciência é extremamente comp'exo e além 

disso, é um conceito histórico na medida em que cada período 
apresenta o seu conceito próprio. Certamente, os denominados ci
~ntistas ou sábios nos séculos XVI e XVII não concordari.am com 
o conceito de ciênCia 
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b). - Quanto ao conceito de tecnologia, a ausência de de
finição torna-se tanto mais necessária quanto é um conceito notória
mente moderno. 

2). - A utilização de informação em segunda mão, com 
to'al ausência de um exame de textos dos séculos estudados. O 
Autor se refere, entre outros, a Boyle, Galileu Newton mas nunca 
utiliza as suas obras. Ora, do mesmo modo que em outras áreas 
de investigação histórica não se concebe a ausência de uma massa 
documental, também na história das ciências e das técnicas importa 
u' ilizar a documentação, manuscrita ou impressa, da época em 
estudo, pois só através dela se pode examinar as relações comple
xas entre algo que se denomina ciência e algo que, conforme as 
épocas, se denom:na arte ou técnica. 

* 
Do Prof. Roberto Machado Carvalho (FFCL/Itú. São Paulo). 

So'icitou esclarecimentos sôbre os germes da revolução indus
trial, de forma concreta, como, por exemplo a máquina a vapor 
etc. - que embora aludidos no texto da Comunicação, nele não 
apareciam concre' amente . 

• • 
* 

RESPOSTAS DO PROF. SHOZO MOTOYAMA. 

Antes de responder às perguntas formuladas, diz que talvez se
jam necessários alguns esclarecimentos. Declara que a sua forma
ção acadêm:ca é essencialmente de ciências exatas, uma vez que 
é licenciado em Física e especia'ista em História das Ciências. 
Acredita, portanto, que deve haver um problema de comunicação 
e que a sua linguagem parece não ter sido bem entendida. 

* 
A Profa. Maria Beatriz Nizza da Silva. 

Afirma que definir Ciência e Tecnologia é mui'o difícil. A 
Ciência é um processo em evolução e encerra uma multiplicidade 
de aspectos. Uma definição pegaria um ou alguns dêsses aspectos 
e mutilaria o seu significado. f: essa a razão de se ter um sem 
número de definições de Ciência, tôdas diferentes. Existem mesmo 
renomados autores que afirmam categàricamente não se poder de
finir a Ciência. O mesmo pode ser dito da Tecno'ogia. Eis as 
razões de não ter se aventurado em f~er 
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Quanto à segunda objeção declara estar inteiramente de acôr
do com a Profa. Maria Beatriz Nizza da Silva. Mas, evidentemente, 
êste seu trabalho não foi feito sem consultar as fontes ou os do
pressamente na comunicação, muito mais lamentável quando se 
sabe que do De Re Mettalica de Agríco'a, citado no texto foi reti
rado um grande manancial de informações. Promete ser mais cui
dadoso nas próximas vêzes. 

Finalmente agradece à Professôra Maria Beatriz Nizza da Silva 
o interêsse que dispensou ao seu despretencioso :rabalho. 

• • 
• 





DESENVOLVIMENTO. TECNOLOGIA E 
HISTÓRIA (*). 

VICTOR VALLA 
do Departamento de Hum'",idades do Instituto Tec
nológico de Aeronáutica. São José dos Campos, SP. 

I. - Mesmo que a maioria dos participantes dêste Simpósio não 
exerçam sua profissão numa escola de ciências exatas, como, por exem
plo, uma escola de engenharia, que é o nosso caso específico, alimenta
mos a esperança de que as idéias apresentadas neste trabalho possam 
ser úteis àquêles que exercem atividades em centros dedicados às ciên
cias humanas. 

Até hoje, mesmo fora do Brasil, pouco se tem pensado em uni
ficar os estudos nos campos das ciências exatas e humanas. No Ins
tituto Tecnológico de Aeronáutica, teôricamente existe essa possibi
lidade. Muito embora o estudo interdisciplinar venha se concretizan
do alí, com certa dificuldade, os esforços dispendidos no ensino de 
História aos alunos de engenharia têm dados resultados que nos le
vam à elaboração de algumas idéias que possivelmente serão do in
terêsse de outros professôres da matéria. 

Justamente agora, quando a tecnologia surge como a solução pa
ra o desenvolvimento verdadeiro e mais rápido, quando os historia
dores procuram situar a História neste processo de desenvolvimento, 
constatamos que seu ensino no IT A tem um papel cada vez mais 
destacado. 

O ensino de História não pode ficar fora do processo de desen
volvimento, pois grande é sua contribuição na criação de uma men
talidade dirigida para um desenvolvimento verdadeiro. 

A nossa experiência no IT A não é comum, pois a nossa área de 
trabalho se enquadra num campo que só agora vem surgindo: o da 
ligação ciência exata-ciência humana. Face isto, é com espírito de 

(01<). _ Comunicação apresentada na 2' sessão de estudos, equipe D, no 
dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação) • 
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colahoração que apresentamos nossas idéias e nossos planos, na es
perança de que possam ser úteis a outros professôres de História. 
E sendo uma experiência nova, teremos prazer em receber críticas 
e sugestões dos colegas dêste Simpósio. 

* 
11. - O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é um estabeleci

mento de ensino superior, com cursos de cinco anos para formação 
de profissionais em três especialidades de engenharia: Eletrônica, Me
cânica e Aeronáutica. 

Vários departamentos compõem a sua estrutura e dentre êles se 
inclui o Departamento de Humanidades, que ministra cursos abran
gendo os seguintes campos: filosofia, sociologia, direito, psicologia, 
letras, problemas brasileiros e história. Atualmente, no campo da his
tória, oferece duas cadeiras: História Contemporânea Geral e Histó
ria Contemporânea do Brasil. 

A idéia de incluir um Departamento de Humanidades ou de Ciên
cias Humanas dentro de uma escola de ciências exatas não é nova; 
vem sendo aplicada há muitos anos na América do Norte e na Europa. 

Estudos dêste tipo são poucos nas escolas de ciências exatas bra
sileiras; a tendência porém é aumentar em número, no futuro. Em 
1968, num Simpósio Nacional de Escolas de Engenharia, no Rio de 
Janeiro, foi aprovada moção no sentido de se tentar, da maneira mais 
rápida possível, incluir departamentos de humanidades, como o do 
IT A, nas outras escolas de engenharia do Brasil. Daí se antevê a pos
sibilidade crescente do aumento de cursos de História num grande nú
mero de escolas de engenharia do país. 

* 
111. - Naturalmente, os métodos dos cursos de História numa 

escola de ciências exatas, não podem ser iguais aos das faculdades de 
ciências humanas. Há também o perigo daqueles cursos serem consi
derados como "cursos extras" ou "cursos de luxo". Porém, Sr. James 
B. Conant, escreveu no American Scientist em 1960: 

"The need lor an initiation into historical understanding du
ring the undergraduate years is much greater today than it ws a 
'lfeneration ago. 1 am relerring primarily to students majoring in 
science, but 1 think the same statement might apply to aU collegd 
undergraduates. The enormous expansion 01 applied science and 
the intricate connection 01 science. pure and applied, with govern~ 
menU has had as a consequence that lew scientists can escape 
becoming entangled in one way or another with allairs outside 01 
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their laboratories. Some have taken over administration duties . ... 
Every indication points to an expansion of this process of trans
forming scientists into administrators and statesmen.... When 
men trained in science slip imo positions involving political consi
derations. .. the science they have learned will be of secondary 
significance. Their former methods of analyzing problems and 
formulating questions will require considerable transformation" 
(l). 

:E: conceito esposado por vários membros do corpo docente do 
IT A, que o engenheiro brasileiro ocupa cada vez mais um papel de 
destaque no processo do desenvolvimento. Inclusive, parece-nos que 
o engenheiro brasileiro ocupa no seu país posições de decisão muito 
mais importantes do que seus pares nos países desenvolvidos. 

Aumenta, ainda, o valor da formação do engenheiro se consi
derarmos o fato de que as decisões administrativas são muito mais 
importantes num país em desenvolvimento do que num país desen
volvido. 

Acredita-se que a tecnologia deve ser utilizada a fim de resolver 
os problemas sociais, isto é, a tecnologia posta a serviço do homem e 
não o contrário. Neste sentido, a engenharia é uma especialidade pro
fissional que deve formar o aluno para que êle fique em condições de 
aplicar seus conhecimentos ao processo de desenvolvimento. 

Os cursos de História no IT A são estruturados visando a êste 
alvo e, embora os métodos possam ser diferentes dos demais cursos 
de História nas faculdades de ciências humanas, acredita-se que ofe
recemos pontos-de-vista que poderiam ser aproveitados nestes cursos 
regulares. 

(l). - Conant (James B.), "History in the Education of Scientists" , 
American Scientis. Winter Issue. Volume 48. December, 1960. Number 4, p. 
534-535. 

"A necessidade de uma iniciação à compreensão histórica durante os anos 
de pré-graduação é muito maior hoje do que há uma geração atrás. Refiro-me, 
principalmente, aos estudantes que se formam em ciência, porém, creio que 
esta mesma afirmação pode se aplicar a todos os estudantes universitários. A 
grande expansão da ciência aplicada e a complexa conexão da ciência, pura e 
aplicada, com o govêmo, tem conseqüentemente feito com que poucos cientistas 
possam livrar-se de um modo ou outro de se envolverem em atividades fora 
de seus laboratórios. Alguns assumem responsabilidades administrativas .... 
Cada indicação nos mostra uma expansão dêste processo de transformar cientis
tas em administradores e estadistas. . .. Quando aquêles treinados na ciência se 
enveredam em posições que envolvem considerações políticas... a ciência que 
adquiriram passa a ter um significado secundário. Seus métodos anteriores de se 
analisar problemas e de formular questões requerem uma considerável transfor
mação" 
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• 
IV. - A diretriz principal dos cursos de História no IT A é a de 

que o estudo deve começar no presente e não no passado. 

" . .. o esquema historiográfico e filosófico de hoje é o pró
prio esquema prático da compreensão de amanhã. É com a vi
vência de hoje que reconstrui mos o passado e tôda geração re
constrói o seu passado para fins práticos de compreensão" (2). 

A observação do presente é o guia de nosso estudo do passado, 
um estudo que nos ajuda a entender o presente em têrmos do futuro. 
O engenheiro, além de muitos outros profissionais liberais, fará deci
sões estreitamente ligadas ao desenvolvimento do Brasil. Observamos 
que grande número de engenheiros ocupam cargos que anteriormente 
eram ocupados por políticos profissionais - prefeitos, governadores e 
seus assessores - para não falar em cargos recentemente criados de
vido ao avanço técnico, e. g ., os da EMBRA TEL. 

José Honório Rodrigues fala na 

"necessidade de compreender a estrutura social e política do 
presente e de ajudar a transformá-lo" (3). 

Em outras palavras, o estudo de História é uma atividade alta
mente prática, desde que tenha um método e nos dê condições de agir 
no futuro. 

"The past is intelligible to us only in the light of the present; 
and we can fully understand the present only in the light of the 
past. To enable man to understand the society of the past, and to 
increase his mastery over the society of the present, is the dual 
function of history" (4). 

Tudo em função do presente e do futuro. O passado é uma fer
ramenta que nos ajuda a entender o presente e agir no futuro. 

"Only the future can provide the key to the interpretation of 
the past; and it i$ only in tMs sense that we can speak an ultimate 

(2). - Rodrigues (José Honório), Vida e História. Editôra Civilização 
Brasileira. Rio de Janeiro. 1966. p. 8. 

(3). - Ibidem, p. 12. 
(4). - Carr (E. H.), What is History?, Penguin Books, Harmondsworth, 

Middlesex, England, 1961, p. 55. E. H. Carr é professor de História no Trinity 
College, Cambridge. desde 1955. 

"Opassado nos é inteligível somente à luz 
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objectivity in history. It is at once the justification and the erpla
nation of history that the pasl throws light on the future, and the 
future throws light on the past" (5). 

Mas, só se pode visar ao futuro em têrmos do presente, que, por 
sua vez, é visto através do passado. 

A idéia não é nova, pois foi Croce quem declarou que tôda His
tória é contemporânea, 

"meaning thal history consists essentially in seeing the past 
through the eyes of lhe present and in light of its problems, and 
thal Ihen main work of historians is nol to record, but lo eva
luate .. .. " (6). 

A necessidade do engenheiro entender o passado do Brasil assu
me maior importância se levarmos em conta a observação de Mario 
Henrique Simonsen, no seu livro Brasil 2001: 

"Entre 1920 e 1967 o produto real cresceu em média de 
4,8% ao ano, a agricultura se expandindo de 4,1 % anuais, a indks
tria de 6,1 %, o comércio de 5,0%, os transportes e comunicações 
de 7,2% ao ano. Tendo em vista que em boa parte dêsse período 
não se praticava o culto do desenvolvimento, e que no decênio de 
1930 o mundo estêve mergulhado na Grande Depressão, êsse foi 
um resultado bastante satisfatório. Em matéria de crescimento da 
renda real per capita a taxa foi menos brilhante - 2,3% ao ano, 
em média - devido à nossa tradicional explosão demográfica. 
Contudo, no confronto com a maioria dos países, essa taxa repre
sentou uma média razoável para os últimos cinqüenta anos. Isso 
mostra que o nosso atraso em relação às nações desenvolvidas não 
se acumulou no presente século, mas foi herança dos séculos an
teriores" (7). 

Os obstáculos ao desenvolvimento integral e a eliminação dêstes 
obstáculos, em grande parte, pela tecnologia, só poderiam ser bem 

(5). - Ibidem, p. 123. 
"Somente o futuro nos pode fornecer a chave para a interpretação do pas

sado; e é somente neste sentido que podemos falar de uma objetividade final 
da história. Simultâneamente, a justificação e a explicação da história é que o 
passado esclarece o futuro e o futuro esclarece o passado" . 

Ibidem, p. 21. 
" . .. querendo dizer que a história consiste essencialmente em ver o pas

sado através dos olhos do presente e à luz de seus problemas, e que a principal 
tarefados historiadores não é registrar mas avaliar ... " . 

(7). - Simonsen (Mário Henrique), Brasil 2001, 
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entendidos através de um estudo profundo do passado. As chaves dos 
problemas do desenvolvimento brasileiro (no presente) só podem ser 
encontrados no passado. Mas, como diz Rodrigues: 

"Nós temos interpretado falsamente o nosso passado e, conse
qüentemente, o nosso próprio presente, especialmente porque esta
mos dominados pelos mitos e legendas" (8). 

Muitas vêzes nos parece que os alunos de engenharia e de outros 
campos das ciências exatas, já estão cientes do possível papel que po
derão desempenhar no futuro, mas devido ao contáto limitado com as 
ciências humanas, realmente estão dominados pelos "mitos e legen
das". Devido à preparação árdua para entrar numa escola de ciências 
exatas, e conseqüentemente, com seus contátos limitados aos colegas 
dos mesmos ramos de estudos, êste pessoal não encontra condições 
de se orientar para uma futura ação efetiva no desenvolvimento do 
Brasil. 

Rodrigues fornece a resposta: 

"Para nacionalistas e desenvolvimentistas, a História pode e 
deve ter uma influência ativa e é um veículo ideal para inculcar 
idéias políticas, despertar a consciência da nossa insuficiência, im
por as decisões que afetem a estrutura e fabricar um nôvo destino. 
O passado não é abolido aos olhos da geração presente e mesmo 
que ela rejeite o que os seus pais fizeram, ela quer utilizá-lo com 
os seus símbolos para a criação do futuro" (9). 

* 
V. - :E: seguro afirmar que o tópico mais importante nos dias 

atuais, no Brasil, é o do desenvolvimento - um têrmo que poderia 
ser definido como sendo "condições humanas de vida e trabalho para 
todo brasileiro". 

Em função desta definição, são estruturados os cursos de Histó
ria no IT A, sejam êles de História Contemporânea Geral ou do Bra
sil. Observando-se o presente (a busca do desenvolvimento verdadei
ro, especialmente no Brasil) procura-se, no passado, as causas dos 
obstáculos dêste desenvolvimento. Ressaltam-se como pontos de es
tudo os acontecimentos e processos que são fàcilmente reconhecidos 
como fatôres que atrasaram o desenvolvimento do Brasil. 

:E:ste 
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No ITA, os dois cursos são orientados em funçãn do estudo dos 
problemas do Brasil. No curso de História Contempnrânea Geral são 
analisados os processos e acontecimentos do mundo exterior, mas só 
aquêles que foram principalmente responsáveis pelo atraso do desen
volvimento brasileiro. Como exemplos teríamos a revoluçã" indus
trial inglêsa, a invasão de Portugal por Napoleão, o desenv"lvimento 
do algodão nos Estados Unidos, o aparecimento do capital finanr.~iro 
nos países industrializados. 

O curso de História Contemporânea do Brasil analiza com maior 
minudência os reflexos dêstes processos dentro do Brasil. 

O que os dois cursos têm em comum é um estudo dos atuais 
obstáculos ao desenvolvimento, principalmente no Brasil e como êstes 
obstáculos estão diretamente ligados aos acontecimentos do passado. 
Um exemplo simples dêste tipo de estudo é uma análise do analfabe
tismo no Brasil e a atual ansiedade dos brasileiros para eliminarem 
êste obstáculo. Nota-se que a necessidade de eliminar êste obstáculo 
surgiu, no Brasil, com a industrialização, processo que apareceu já 
artificialmente e muito tarde num país de monocuItura, estrutura que 
facilitou a permanência do analfabetismo. Estuda-se, então, a realida
de brasileira através do passado, mas em função do presente e do 
futuro. 

Finalmente, a tecnologia, como resposta a muitos dos problemas 
atuais do Brasil é analisada. Dá-se ênfase às aplicações da tecnologia 
à realidade brasileira, uma realidade que só é conhecida através de 
um estudo do seu passado. :e 
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mento, na história. Conta o professor, também, com a possibilidade de 
mostrar aos alunos o porquê da escôlha dêstes fatôres específicos e co
mO êles trouxeram seus efeitos até ao Brasil de hoje. 

A segunda e a terceira partes são apresentadas pelos alunos em 
forma de seminários. Equipes de dois ou três alunos apresentam um tra
balho que sempre inclui um quadro sinótico, transcrito na lousa, a fim 
de ilustrar visualmente a parte oral. 

No final dêste trabalho, segue um exemplo do quadro sinótico, aci
ma referido, o qual foi feito por um aluno do IT A. O quadro ilustra 
um aspecto da segunda parte do curso. 

À primeira vista, poderia nos dar a impressão de ser um trabalho 
feito por um aluno de sociologia. Nota-se, porém, que o número de 
idéias desenvolvidas só podem ser bem compreendidas através de um 
bom conhecimento histórico: má política agrária inicial, educação de
ficiente, uso irracional do solo, monocultura, etc. 

Um quadro dêste tipo oferece várias vantagens didáticas. Pri
meiramente, representa o esfôrço do aluno em sintetizar um determi
nado assunto que se encontra em livros, jornais ou revistas. 

Em segundo lugar, o quadro oferece aos outros alunos a oportu
nidade de fazer críticas ao trabalho, uma vez que êle fica exposto du
rante tôda a aula. 

Em terceiro lugar, o próprio professor, se estiver bem preparado, 
pode aproveitar um quadro dêste tipo para mostrar as raízes históricas 
de cada item, ou, se quiser, permanecer na área da realidade atual do 
Brasil, ou pode mostrar os esforços que vem sendo feitos para eliminar 
êstes obstáculos ao desenvolvimento. 

Embora êste tipo de exercício indique a maneira pela qual o curso 
é orientado com vantagens no IT A, não nos parece ser menos vantajosa 
a sua adoção nos cursos regulares de História nas Faculdades de Fi
losofia. Mesmo que nestas faculdades êste exercício não seja a única 
maneira de dirigir os cursos, parece-nos que êle dá margem aos alunos 
se desenvolverem nos seguintes sentidos: 

1). - adquirir habilidade em captar e sintetizar a visão global 
de uma determinada época; 

2). - formar o hábito de sempre procurar associar os vários 
acontecimentos nacionais e internacionais; 

3). -
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• • 
* 

INTERVENÇOES . 

Do Prof. José Roberto do Amaral Lapa (FFCL/Marília. São Paulo). 

Diz que julga altamente válida a experiência que se vem fazendo 
no IT A para uma maior aproximação e integração das ciências hu
manas e as ciências exatas e a tecnologia. Da comunicação ficou sufi
cientemente demonstrado o contributo que nesse sentido a História 
pode dar. O 
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2). - experiências como estas do IT A devem se estender a ou
tros Institutos congêneres de ciências exatas e tecnologia, para permi
tir um engajamento maior do historiador em têrmos de integração. 

Termina, afirmando que é necessário mostrar efetivamente que o 
Historiador tem algo a oferecer para o Desenvolvimento. 

* 
Da Profa. Antonietta de Aguiar Nunes (FFCL São BentojPUC. São 

Paulo) . 

Declara ter achado excelente a idéia da elaboração de quadros si
nóticos sob a forma de fluxograma, que julga um modo extremamente 
claro e prático de se esboçar um quadro das relações entre os vários 
dados de um problema ou assunto histórico. 

Diz que é bastante elogiável o trabalho que o Autor e a equipe 
de Humanidades do ITA vem desenvolvendo no sentido de melhor 
relacionar as ciências ditas exatas com as ciências chamadas humanas 
(humanas tôdas o são, completamente exata nenhuma o é). A aplica
ção da técnica de fluxogramas na elaboração de quadros sinóticos dos 
problemas históricos é excelente, porque êles sintetizam o problema 
deixando claro, porém, as relações que ocorrem entre suas várias partes. 

Afirma ainda, de passagem, que historiadores estrangeiros contem
porâneos já usam quadros semelhantes para explicar certos fenômenos, 
como é o caso do Prof. Frédéric Mauro, da Universidade de Paris X 
(Nanterre), por exemplo, no seu artigo Ãcêrca de um modêlo intercon
tinental. .. inserido no livro Nova História e Nôvo Mundo, edição 
conjunta da Universidade de São Paulo e Edições Perspectiva. São 
Paulo, 1970. 



193 -

Nessas condições, indaga: 

1) . - Qual o critério de seleção de temas? São os próprios alu-
nos motivados na escôlha de temas? 

2). - A programação do curso é mais extensiva ou seleta? 
3). - Qual o papel do documento num curso dêsse tipo? 
4). - Como introduzir a História Política num curso dessa na

tureza? 

* 
Do Prof. Shozo Motoyama (FFLCHjUSP. São Paulo) . 

Inicialmente, cumprimenta o Autor não só pelo trabalho apresen
tado, mas também pela valiosa experiência que vem realizando num 
instituto de engenharia, como é o caso do ITA. 

Gostaria de indagar sôbre alguns aspectos, por assim dizer, táticos 
da questão: 

1). - Qual a posição do Departamento de Humanidades dentro 
do ITA? Os seus cursos são obrigatórios ou optativos? 

2). - Qual a aceitação por parte dos alunos de um curso dêsse 
tipo? 

3). - O curso de História da Ciência é ministrado no IT A? 

* 
Do Prof. losé Sebastião Witter (FFLCHjUSP. São Paulo) . 

Pergunta se o Autor poderia esclarecer a propósito do curso pro
posto para engenheiros o seguinte: 

1). - organizaram um grupo de estudos que servisse como 
contrôle para a experiência em curso? 

2). - qual o tempo de duração da experiência? 

* * 
* 

RESPOSTAS DO PROFESSOR VICfOR 



- 194-

suficiente, se a escola e o engenheiro formado quiserem participar efe
tivamente do processo de um verdadeiro desenvolvimento. Daí existir 
no IT A vários elementos do corpo discente que acham que o IT A de
veria estar mais voltado para a formação de engenheiros que se dedi
quem à pesquisa e à tecnologia nacional, ou, pelo menos, a atividades 
que visem mais às 'necessidades da população brasileira. 

2) . - Esclarece que o curso de História dado no IT A visa ana
lisar o desenvolvimento do Brasil dentro de um contexto continental, 
isto é, mostrar que os acontecimentos de um país não são isolados e 
que têm reflexos nos países vizinhos. 

* 
Ao Prof. Roberto Machado Carvalho. 

1). - Declara que o professor de História, E. H. Carr, citado 
em sua comunicação, afirma que quanto mais a História se toma so
ciológica e a Sociologia mais histórica, melhor benefício haverá para 
os dois campos. S testemunha de que as ciências humanas tendem a 
se relacionarem cada vez mais, enquanto o estudo restrito de uma delas 
perde o seu significado num ensino que vise analisar todos os aspectos 
de acontecimentos passados e presentes; e, através dêste relacionamen
to completo com o passado, à luz do presente, e vice-versa, surgiria 
uma visão mais ampla e clara do futuro. 

2). - O estudo das causas que impediram a chegada do pleno 
desenvolvimento ao Brasil, ou dos países em desenvolvimento como 
um todo, determina, em grande parte, a seleção dos temas. Apesar 
do professor escolher os temas de antemão, os alunos freqüentemente 
participam duma reformulação de determinados temas no decorrer do 
curso. S pois comum, os alunos sugerirem temas que são os refle
xos das discussões dos seminários dados durante o curso. 

A programação do curso é mais extensiva do que seleta e tem o 
intuito de fornecer ao aluno uma visão bastante ampla das relações com
plexas dos acontecimentos pasados. A finalidade de todo êste processo 
é a de ajudar o aluno ver que êstes acontecimentos foram responsáveis 
pelo contexto mundial de que somos testemunhas hoje em dia. 

O 
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Declara que não vê dificuldade alguma em introduzir História 
Política num curso dessa natureza, uma vez que os acontecimentos po
líticos são reflexos fiéis daquelas causas que impediram o pleno desen
volvimento dos países que, hoje em dia, são chamados de "em desen
volvimento" . 

* 
Ao Prof. Shozo Motoyama. 

Diz que mesmo considerando o grande esfôrço que o Departa
mento de Humanidades vem fazendo, a fim de ter uma participação 
mais efetiva dentro do IT A, a tendência é ainda de ser o mesmo con
siderado como algo secundário e gerador de uma "cultura geral" para 
os alunos de engenharia. Atualmente, o Departamento oferece cursos 
em Sociologia, Filosofia, Lógica, Metodologia da Ciência, Direito, Lín
guas (inglêsa), Literatura Americana e Inglêsa, Psicologia, Estudo de 
Problemas Brasileiros e História. Quase todos êsses cursos são opcio
nais, com exceção de Inglês e Direito. 

Os 





VI. FONTES PRIMÁRIAS. 
(Trabalho livre e trabalho escravo). 





LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DA LE
GISLAÇÃO RELATIVA AOS ESCRAVOS NO 

BRASIL (*). 

. 
DEA RIBEIRO FENELON 

da Universidade de Brasília (DF.). 

INTRODUÇÃO 

Nossa primeira intenção ao nos decldirmos pela apresentação de 
um trabalho ao VI Simpósio Nacional da Associação dos Professô
res Universitários de História foi a de realiíarmos um estudo só
bre a legislação relativa aos escravos no período do Império. 

As afirmações encontradas em trabalhos comparativos, princi
palmente a partir da Obra de Frank Tannenbaum, Slave and Citizen, 
de que no Brasil o Estado desempenhou papel importante como ins
tituição que se interpunha entre o senhor e o escravo e que até hoje 
não foram realmente comprovadas por pesquisas detalhadas consti
tuiam o nosso interêsse em aprofundar o assunto. 

De início, no entanto, deparamo-nos com uma dificuldade, nem 
a própria legislação referida estava ainda levantada. Partimos, en
tão, para êste trabalho que se mostrou bem mais longo do que es
perávamos. Assim, as limitações de tempo e de outras tarefas já 
iniciadas impediram a efetivação integral do objetivo pré-fixado. 

Apresentamos aqui o resultado da primeira fase do trabalho 
considerando sua utilidade para pesquisas futuras, que poderão se 
desenvolver em várias linhas. 

Acreditamos desnecessário ressaltar que a legislação represen
ta apenas uma parte da realidade e que deve ser encarada com gran
des reservas. Entretanto, pesquisas mais aprofundadas e orientadas 
pelas Decisões do Govêrno a respeito da execução das leis e decre
tos podem fornecer dados importantes sôbre o papel do Estado no 
desenvolvimento da instituição da escravidão. 

(*). - Comunicação apresentada na Silo sessão de estudos, Equipe B, no 
dia 9 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 
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Ouro ponto importante também salientado nas comparações de 
como as cu'turas ibér:cas e anglo-saxônicas lidaram com o escravo 
em seu meio é a proclamada liberalidade com que se concedia entre 
nós a manumissão ou a concessão de cartas de alforria. Sôbre as 
exigências impostas, as maneiras de se concedê-las, a formação do 
pecúlio e as indenizações com prestações de serviços a legislação é 
pródiga em instruções. 

Sôbre a classificação e a matrícula dos escravos é sabido que 
os relatórios enviados pelo Ministro dos Negócios da Agricultura e 
Obras Públicas à Assembléia Legislativa contêm dados valiosos, qua
dros demonstrativos do número de escravos matricu'ados, sua classi
ficação, discriminação de sexo, idade, valor, etc. Representam os 
resultados da aplicação da legislação sôbre o assunto. 

A sistematização adotada seguiu o critério de reunir em unida
des bem concretas tôda a legis'ação específica. Houve dificuldades 
inúmeras quanto a determ:nadas decisões, mas acreditamos que a 
ementa elucidará melhor aos interessados. 

A pesquisa foi realizada na Biblioteca da Câmara dos Deputa
dos onde contamos com a boa vontade dos funcionários e a cola
boração do monitor JOSÉ FLAVIO DE OLIVEIRA, do Departa
mento de História da Universidade de Brasília tomou possível êste 
trabalho. 

• • 
* 

LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO RELATIVA AOS 
ESCRAVOS NO IMPÉRIO DO BRASIL. 

FONTE: COLEÇÃO DAS LEIS DO IMPÉRIO DO BRASIL. 

TRAFICO DE ESCRAVOS - REPRESSÃO E EXTINÇÃO. 

A. - ALVARAS, CARTAS DE LEI, LEIS E DECRETOS. 

1). - ALVARA DE 24 DE NOVEMBRO DE 1813. 
"Regula a arqueação dos navios empregados na con
dução dos negros que dos portos da Africa se ex
portam para os do Brasil" . 
1813 - p. 48 

2). - CARTA DE LEI DE 8 DE JUNHO DE 1815. 
"Ratifica o Tratado entre o Príncipe Regente de 
Portugal e o Rei da Grã-Bretanha, assinadi em Vie
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da ÁL ica ao N ort~ do Equador". 
1815 - p. 27. 

3). - CARTA DE LEI - DE 8 DE JUNHO DE 1815. 
"Ratifica a convenção entre i Príncipe Regente de 
Portugal e o Rei da Grã-Bretanha, assinado em 
Viena a 21 de janeiro dêste ano para terminar as 
questões e indenizar as perdas dos súditos por
tuguêses tráfico de escravos da África". 

1815 - p. 25. 

4). - DECRETO DE 5 DE NOVEMBRO DE 1817. 
"Sôbre reexportação ou baldeação das fazendas do 
comércio de (scravos". 

1817 - p. 74. 

5). - CARTA DE LEI DE 8 DE NOVEMBRO DE 1817. 
"Ratifica a convenção adicional ao Tratado de 22 

de janeiro de 1815 entre êste Reino e o Grã-Bre
tanha assinada em Londres em 28 de julho dêste 
ano, sôbre o comércio ilícito de escravatura". 

1817 - p. 74. 

6). - ALVARÁ DE 26 DE JANEIRO DE 1818. 
"Estabelece penas para os que fizerem comércio proi
bido de escravos". 
1818 - p. 74. 
- Comérico de escravos em todos os portos da Cos
ta d'África ao norte do Equador. 
Tratado de 22 de janeiro de 1815. 
- Convenção Adicional de 28 de julho de 1817. 

7). - DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 1818. 
"Designa a cidade do Rio de Janeiro para residência 
da Comissão mixta sôbre o comércio ilicito de es
cravos" . 

1818 - p. SO. 

8) - DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1819. 
"Dá instruções à Comissão Mixta estabelecida na ci
dade do Rio de Janeiro para julgar as embarcações 
detidas pelo comércio ilícito de escravos". 

1819 - p. 64. 

9). - DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1821. 
"Dispensa os navios que se et:npregam no tráfico da 
escravatura da visita da Botica e· 
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importância dos emolumentos devidos na saída dos 
portos" . 
1821 - p. 93. 

10). - CARTA DE LEI DE 23 DE NOVEMBRO DE 1826. 
"Ratifica a Convenção entre o Império do Brasil 
e a Grã-Bretanha para abolição do tráfico de escra
vos". 
Atos do Executivo - 1826 - p. 71. 

11). - DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 1832. 
"Dá regulamento para a execução da Lei de 7 de 
novembro de 1831 sôbre o tráfico de escravos". 
1832 - p. 100. 

12). - LEI N.o 581 - DE 4 DE SETEMBRO DE 1850. 
"Estabelece medidas para a repressão ao tráfico de 
africanos neste Império". 
1850 - p. 267. 

13). - DECRETO N.o 708 - DE 14 DE OUTUBRO DE 
1850. 
"Regula a execução da Lei que estabelece medidas 
para a repressão do tráfico de africanos neste Im
pério" . 

1850 - p. 158. 

14). - DECRETO N.o 731 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 
1850. 
"&rgula a execução da Lei n.o 581, que estabelece 
medidas para a repressão do tráfico de africanos 
neste Império". 
1850 - p. 233. 

15). - DECRETO N.o 1.115 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 
1853. 
"Autoriza o Ministro e Secretário de Estado dos Ne
gócios da Justiça a despender no exercicio de 1852-
-1853, além do crédito votado, mais a quantia de 
cincoenta contos de reis, com a repressão do trá
fico de africanos". 
1853 - p. 59. 

16). - DECRETO LEGISLATIVO N.o 731 - DE 
3 DE JUNHO 
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de 4 de setembro de 1850, e os casos em que de
vem ser impostas pelos mesmos auditores as penas 
de tentativas de importação de escravos". 

17). - DECRETO N.o 1506 - DE DEZEMBRO DE 1854. 
" Autoriza o Ministro e Secretário de Estado dos 
gócios a despender com a repressão do tráfico de 
africanos, e por conta do exercício 1853-1854, mais 
a quantia de 25 000$000. 
1854 - p. 422. 

* 
B. - DEClS(JES DO GOV2RNO. 

18). - N.o 19 - GUERRA - EM 17 DE JULHO DE 1815. 
Sôbre o pagamento das perdas sofridas pelos comer
ciantes portuguêses na captura de seus navios en
tretidos no comércio de escravos". 
1815 - p. 17. 

19). - N.o 11 - REINO - EM 17 DE ABRIL DE 1816. 
"Sôbre o comércio de escravatura". 
1816 - p. 8. 
Rege o Tratado de 1815. 

20). - N.o 42 - REINO - EM 28 DE NOVEMBRO DE 
1816. 
"Sôbre a proibição de exportar escravos dêste Rei
no para portos estrangeiros" . 
1816 - p. 36. 

21). - N.o 6 - GUERRA - EM 17 DE FEVEREIRO DE 
1817. 
"Manda proibir que os navios espanhóis se armem 
nos portos do Reino Unido para irem fazer o co
mércio de escravos nos portos da Costa da Africa". 
1817 - p. 5. 

22). - N.o 137 - FAZENDA - EM 16 DE STEMBRO 
DE 1823. 
"Declara os impostos que pagam os escravos impor
tados" . 
1823 - p. 137. 

23). - N.o 169 - ESTRANGEIROS - EM 12 DE AGOS
TO 
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24) - N.o 253 - ESTRANGEIROS - EM 6 DE DE
ZEMBRO DE 1824. 
"Sôbre o método de arqueação de navios que se 
empregam no comércio licito de escravos". 
1824 - p. 175. 

25). - N.o 161 - ESTRANGEIROS - EM 12 DE SETEM
BRO DE 1829. 
"Manda fazer público o prazo da cessação do co
mércio livre de importação de escravos". 
1829 - p. 139. 

26). - N.o 208 ......, ESTHANGEIROS - EM 4 DE NO
VEMBRO DE 1829. 
"Sôbre o tráfico lícito de ,escravos". 
1829 - p. 183. 

27). - N.o 214 - MARINHA - EM 5 DE NOVEMBRO 
DE 1929. 
"Sôbre passaportes especiais às embarcações emprega
das no comércio lícito de escravos" . 
182-9 - p. 189. 

28). -N.o 265 - MARINHA.- EM 23 DE DEZEMBRO 
DE 1829. 
"Sôbre o despacho de navios para os portos da Cos
ta d' Africa" . 
1829 - p. 230. 

29). - N.o 49 - FAZENDA - EM 16 DE FEVEREIRO 
DE 1830. 
"Sôbre a passagem de escravos dos portos do Im
pério para os do Rio da Prata". 
1830 - p. 35. 

30). - N.o 111 - FAZENDA - EM 14 DE MAIO DE 
1830. 
"Sôbre os direitos que pagam os escravos importados 
nas Províncias". 
1830 - p. 88. 

31). - N.o 606 - JUSTiÇA - EM 15 DE OUTUBRO DE 
1833. 
"Providências li. respeito dos navios suspeitos de se 
haverem empregado no tráfico de africanos". 
1833 - p. 431. 

32). - N.o 400 - JUSTIÇA - EM 19 DE NOVEMBRO 
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"Declara que prêmio devido aos que derem noticia 
de pessoas importadas como escravos deve ser pago 
independente da dedução da multa do art. 9 da Lei 
de 7 de novembro de 1831". 
1834 - p. 303. 

33). - N.o 87 -JUSTIÇA - EM 27 DE MARÇO DE 
1835. 
"Os comandante das embarcações de guerra, qunado 
apreenderem navios com africanos, devem remeter, 
com a parte que derem um inventário de todos os 
papéis apreendidos". 
1835 - p. 63. 

34). - N.o 90 - JUSTIÇA - EM 31 DE MARÇO DE 
1835. 
"Drclara como se deve proceder a respeito da arre
matação de embarcações condenadas pela Comissão 
Mixta por tráfico de africanos". 
1835 - p. 65. 

35). - N.o 118 - JUSTIÇA - EM 9 DE MAIO DE 1835. 

"Dá providências para que não se desembarque, nem 
resida no Império, homem de côr, que venha de 
fora, sem que no seu passaporte esteja declarado que 
é ingênuo". 

1835 - p. 89. 

36). - N.o 201 - JUSTIÇA - EM 4 DE AGOSTO DE 
1835. 
"Indicando como se deve proceder a respeito dos 
objetos enontrados a bordo dos navios apresados 
por se entregarem ao tráfico de africanos". 

1835 - p. 160. 

37). - N.o 322 - JUSTIÇA - SM 16 DE NOVEMBRO 
DE 1835. 
"Comunica os decretos que publicou o Estado Orien
taI do Uruguai proibindo a introdução de africanos 
no território da República". 

1835 - p . .286. 

38). - N.o 209 - JUSTIÇA - EM 22 DE ABRIL DE 
1837. 
"Aviso 
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ao Chefe de Policia". 
1837 - p. 199. 

39). - N.o 275 - EM 6 DE JUNHO DE 1837. 
" Aviso ao Ministro da Marinha, para prestar os 
dous Peritos para os exames das embarcações vindas 
da Costa Leste". 
1837 - p. 233. 

40). - N.o 276 - EM 6 DE JUNHO DE 1837. 
AVISO ao Juiz de Dil'eito Chefe de Policia. 
"Ordena que as embarcações vindas da Costa d' Áfri
ca sejam remetidas por três dias para o Juiz de Paz 
respectivo proceder no segundo dia aos competen
tes exames". 
1837 - p. 234. 

41). - N.o 277 - EM 7 DE JUNHO DE 1837. 
"Aviso ao Guarda Mór da Alfândega para ser pre
sente aos exames que houverem de fazer-se a bor
do das embarcações vindas da Costa d' África" . 
1837 - p. 234. 

42). - N.o 408 - EM 18 DE AGOSTO DE 1837. 
AVISO ao Presidente da Província da Bahia, desa
provando o pagamento feito pela Fazenda Pública 
ao prêmio pela denúncia de contrabando de africa
canos por dever deduzir-se do produto das multas". 
1837 - p. 301. 

43). - N.o 517 - JUSTIÇA - EM 19 DE OUTUBRO DE 
1837. 
"Ao Juiz de Direito Chefe de Polícia, para fazer 
constar que os exames a bordo das embarcações da 
Costa d' África devem ser feitos pelo método anterior 
ao Aviso de 6 de julho passado". 
1837 - p. 358. 

44). - N.o 528 - EM 21 DE OUTUBRO DE 1837. 
"AVISO ao Presidente da Província da Bahia con
formando-se com a decisão já tomada em Aviso de 
18 de agôsto, sôbre prêmio a um denunciante de 
contrabando de africanos". 
1837 - p. 166. 

45). - N.o 23 - EM 9 DE MARÇO DE 1846. 
"Sôbre a multa que se deve impôr pela apreensão de 
uma embarcação com mercadorias. Sôbre 
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achados na embarcação e a respeito da divisão do 
produto de arrematação". 
1846 - p. 24. 

45). - N.o 88 -JUSTIÇA - EM 29 DE MAIO DE 1847 . 
.. AVISO ao Promotor Público declarando a que 
autoridade deve ser incumbida a formação dos pro· 
cessos para o julgamento dos navios apresados pele 
fato de se empregarem no tráfico ilícito de africanos; 
e qual a forma de prooesso que cumpre adotar-SE 
para a emancipação dos africanos encontrados a 
bordo de tais navios". 
1847 - p. 153. 

46). - AVISO DE 28 DE JANEIRO DE 1851. 
"Manda que se proceda na avaliação e arremata
das embarcações apreendidas por empregarem-se no 
tráfico de africanos logo que sejam julgadas boa 
presa, sendo o seu produto recolhido aos cofres pú
blicos" . 
1851 - p. 332. 

47). - AVISO DE 26 DE JULHO DE 1851. 
"Di igido ao Auditor Geral da Marinha, declarando 
a quem compete fazer a contagem do produto das 
presas por contrabando de africanos". 
1851 - p. 367. 

• • 
• 

MATRICULA DE ESCRAVOS 

A. - DECRETOS. 

48). - DECRETO N.o 2160, DE 1 DE MAIO DE 1858. 
"Manda proceder a uma nova matrícula geral de 
todos os escravos sujeitos à taxa". 
1858 - p. 244. 

49). - DECRETO N.o 4129, DE 28 DE MARÇO DE 1868. 
"Manda proceder à nova matricula geral dos escra
vos e dá regulamento para arrecadação da respecti
va taxa". 
1868 - p. 130. 

50). - DECRETO N.o 4960, DE 8 DE MAIO DE 1872. 
"Reitera o regulamento aprovado pelo Decreto D.o 
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4835 de 1 de dezembro de 1871, na parte relativa a 
matrícula dos filros livres de mulher escrava". 
1872 - p. 349. 

51). - DECRETO N.o 4835, DE 1 DE DEZEMBRO DE 
1871. 
"Aprova o Regulamento para a matrícula especial 
dos escravos e dos filhos livres de mulher escrava". 

1871 - p. 708. 

52). - DECRETO N.o 6966, DE 8 DE JULHO DE 1878. 
"Altera o Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 
4835 de 1 de dezembro de 1871, quanto ao prazo es
tabekcido para as declarações que são obrigados a 
fazer, perante os encarregados de matricula especial 
dos escravos, as pessoas designadas no art. 3.° do 
mesmo Regulamento". 

53). - DECRETO N.o 6967, DE 8 DE ULHO DE 1878. 
"Altera os Regulamentos aprovados pelos Decre
tos n.os 4835 de 1 de dezembro de 1871 e 5135 de 
novembro de 1872 e assim o Decreto n.o 4960 de 8 
de maio de 1872, quanto ao prazo para matrícula 
filhos livI'2s de mulher escrava e respectivas averba
ções" . 

1878 - p. 382. 

54). - DECRETO N.o 7089, DE 16 DE NOVEMBRO DE 
1878. 
"Altera os arts. 29 e 32 do Regulamento que baixa 
com o Decreto n.o 4835 de 1 de dezembro de 1871". 

1878 - p. 817. 

55). - DECRETO N.o 7090, DE 16 DE NOVEMBRO DE 
1878. 
"Altera o art. 25 do Regulamento qu·~ baixou com 
o Dec;eto n.o 4835 de 1 de dezembro de 1871". 

1878 - p. 818. 

56). - DECRETO N.o 7536 - FAZENDA - EM 15 DE 
NOVEMBRO DE 1879. 
"Reorganiza o serviço da matrícula dos escravos e 
di Regulamento para arr~cadação da respectiva taxa". 

1879 - p. 592. 

152). - DECRETO N.o 9517, DE 14 DE NOVEMBRO DE 
1885 (AGRICULTURA). 
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"Aprova o Regulamento para a nova matricula dos escravos 
menores de 60 anos de idade, arrolamento especial 
dos de 60 anos em diant~ e a apuração da matricula, 
em execução do art. 1, da Lei n.o 3270 de 28 de se
tembro dêste ano". 
1885 - p. 738. 

B. - DECISÕES DO GOVERNO. 

57.) - N.o 16 - PROVISÃO DA MESA DE DESEMBARG
DO PAÇO DE 26 DE JUNHO DE 1815. 

"Dete;mina que sejam l',cebidas, matriculadas e cria
das tôdas as crianças que forem expostas, qualquer 
que seja a sua côr". 
1815 - p. 15. 

58). - N.o 18 - EM 26 DE FEVEREIRO DE 1844. 

"Declarando como se deve proced:r na matrícula dos 
cravos, depois de encerrado o processo da mesma 
matrícula" . 
1844 - p. 17. 

59). - N.o 198 - EM 21 DE AGOSTO DE 1852. 

"Baixa na matrícula de escravos que morrer·:m". 
1852 - p. 200. 

60). - "Explicação sôbre a matrícula dos escravos". 
1853 - p. 48. 

61). - N.o 44 - FAZENDA - EM 17 DE MARÇO DE 
1859. 

"Sôbre a matrícula de escravos menores de doze anos". 
1859 - p. 65. 

62). - N.o 199 - FAZENDA - EM 8 DE AGOSTO DE 
1859. 

"Sôbre multas por falta de matricula de escravos". 
1859 - p. 192. 

63). - N.o 47 - FAZENDA - EM 13 DE FEVEREIRO 
DE 1868. 

"Determina que na cidade de Niterói se proceda à 
matrícula dos escravos de conformidade com o art. 
18 da Lei n.o 1, e à cobrança da taxa nos devidos 
tempos, por estar alí feita demalcação para a cobran
ça da décima urbana". 
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64). - N.o 385 - FAZENDA - EM 21 DE NOVEMBRO 
DE 1871. 
"Providência sôbre a execução do art. 6.°, da Lei 
.no 2040 de 28 de setembro de 1871". 
1871 - p. 321. 

65). - N.o 458 - JUSTIÇA - EM 10 DE FEVEREIRO 
DE 1872. 
"Declara que, onde não residir -Promotor Público e 
não houver Adjunto designado, compete ao Juiz Mu
nicipal nomear pessoa idônea, para assistir ao en
cerramento da matrícula dos esclavos". 
1872 - p. 423. 

66). - N.o 210 - FAZENDA - EM 12 DE JULHO DE 
1872. 
M"arca a porcentagem que deve SEr agonada aos Co
letores e seus Escrivães pelo serviço na nova matrí
tricula dos escravos, e dos filhos livres de mulhçr 
escrava" . 
1872 - p. 198. 

67) _ - N.o 247 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 7 DE JULHO DE 1873. 
"Resolve que em falta de Coletores e seus Escrivães 
dewm os Agentes do Correio ser incumbidos do ser
viço da matricula dos escravos". 
1873 - p. 230. 

68). - N.o 189 - FAZENDA - EM 29 DE MAIO DE 
1873. 
"Nega aprovação à deliberação da Tesouraria do 
Amazonas de multar os donos ou administradres de 
escravos que, pela matrícula opcional a que se está 
proced:ndo, se verifica não tê-los dados à matrícula 
geral" . 

1873 - p. 161. 

69). - N.o 274 - FAZENDA - EM 30 DE JULHO DE 
1873. 
"O serviço de matrícula especial dos escravos nos 
municípios, cujas Coletorias se acham vagas, deve 
ser incumbido aos Agentes do Correio e não aos 
PromotoI):s Públicos atenta a obrigação que a êste 
cabe pelo art. 15 do Regulamento n.o 4835 de 1 
de dezembro de 1871". 
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70). - N.o 297 - FAZENDA - EM 19 DE AGÕSTO DE 
1873. 
"Declara aprovada a deliberação que tomou a Te
souraria de Pernambuco, de mandar cobrar a taxa 
de 500 réis pela matrícula dos escravos existentes 
no municíp:o de Vila Bela, não obstante ter-se efetua
do a mesma matrícula fora do prazo marcado". 
1873 - p. 276. 

71). - N? 334 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE SETEMBRO DE 1873. 
"Decide que os credores hipotecá;ios devem ser 
admitidos a promover a matrícula de escravos quan
do os respectivos senhores se recusem a fazê-lo". 
1873 - p. 308. 

72). - N.o 431 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 21 DE NOVEMBRO DE 1873. 
"Determina que as pessoas que desistirem da inde
nização ou prestação dos serviços de filhos livres d~ 

suas escravas, são obrigados a dá-los a matrícula". 
1873 - p. 392. 

73). - N.o 56 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 1.0 DE FEVEREIRO DE 1874. 
"Declarando que, segundo o art. 20 do Regulamen
to aprovado pelo Decre~o n.o 4835 de 1 de deZl:mbro 
de 1872 a matrícula dos escravos deve ser feita no 
município em que êles resid:m". 

1874 - p. 43. 

74). - N.o 132 - FAZENDA - EM 14 DE ABRIL DE 
1874. 
"Confirma o despacho pelo qual o Coletor do Mu
nicípio de Santo Antônio de Sá, negou-se a in
cluir em uma nova matrícula como escravos, indi
víduos que já se achavam ali matriculados com a 
nota de - lib:rtos condicionalmente". 

1874 - p. 105. 

75). - N.o 245 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - 23 DE JUNHO DE 1875. 
"Declara que são válidas as matrículas dos escra
vos de um têrmo onde não havia Estação fiscal, 
feitas em outro até 30 de setembro de 1873; que 
são nulas as realizadas depois daquela data; que 
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xarem de ser matriculados, salvo dos resp:ctivos se
nhores o recurso do art. 19 do Regulamento de 1 
de dezembro de 1871 e que em r.lação ao fato de 
não ter havido matrícula por falta de livros ou 
pessoal, o liovêl no oportunament~ deliberará". 

1875 -- p. 197. 

76). -- N.o 462 
DE 1875. 

FAZENDA -- EM 26 DE OUTUBRO 

"Para a eliminação da matricula de escravos a lei 
não exige o prévio registro da carta de alforria em 
notas de Tabelião". 

1875 -- p. 386. 

m. -- N.o 516 -- AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS -- EM 15 DE NOVEMBRO DE 1875. 
"Manda proceder a matrícula Qe 3 escravos cujas 
relações foram apresentadas em tempo à Coletoria 
das Rendas Gerais de Niterói, mas que deixaI am ~ 
ser escrituradas no livro competente por esquecimen
to ou descuido do Il:spectivo empregado". 

1875 -- p. 450. 

78). -- N.o 555 -- AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS -- EM 30 DE NOVEMBRO DE 1875. 
"Declara que somente depois de passada em julgado 
uma sentença favorável a um senhor que deixou de 
matricular l(m tempo uma sua escrava, pode ser 
esta matriculada". 

1875 -- p. 478. 

79). -- N.o 557 -- AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS -- EM 30 DE NOVEMBRO DE 1875. 
"Autorizando a retificação do nome de um esc; a
vo, matriculado com nome indevido, depois de pro
duzida uma procedente justificação". 

1875 -- p. 479. 

80). - N.o 579 -- AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS -- EM 10 DE DEZEMBRO DE 1875. 
"Manda fazer a re~ificação pedida por Francisco J 0-

sé nixeira de Mesquita: na matricula de 4 escravos 
por engano foram dados em seu nome à Coletoria 
Rendas Gerais do Pirai mas que pertencem a sua 
irmã D. Rozalia da Conceição". 
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81). - N.o 580 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 10 DE DEZEMBRO DE 1875. 
"Mandando averbar a transti:rência de dois escravos 
matriculados em nome de Antônio Francisco da Sil
va e vendidos por seus legítimos herdeiros quando 
ainda o espólio estava "pro indiviso" não constando 
que os mesmos escravos p::rtencessem a outros her
deiros que não fôssem os próprios vendedores". 
1875 - p. 495. 

82). - N.o 581 - AGRICUTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 10 DE DEZEMBRO DE 1875. 
"Pede esclarecimentos a resp2ito dos municípios nos 
quais deixou de verificar-se a matrícula de escravos, 
até o dia 30-09-1873 por falta de agentes oficiais ou 
dos respectivos livros". 
1875 - p. 496. 

83). - N.o 16 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 10 DE JANEIRO DE 1876. 
"Manda matricular um escravo, cuja escritura de 
compra lavrada no decurso do segundo prazo marca
do no art. 16 do Regulamento de 1 de dezembro de 
1871 não contém as declarações exigidas no art. 45 

do mr.srno Regulamento, devendo entender-se a dis
posição dêste artigo em relação a outros prazos da 
matricula" . 
1876 - p. 13. 

84). - N.o 71 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 14 DE FEVEREIRO DE 1876. 
"Declara que não incorre em multa o condomínio 
de um escravo que no ato de matricula deixou de 
declarar a circunstância do condomínio nem o ma
rido que requerer, fora do prazo de três mese!: a 
averbação em seu nome, de escravos matriculados 
pela mulher anteriormente ao casamento". 
1876 - p. 74. 

85). - N.o 175 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 8 DE ABRIL DE 1876. 
"Declara caber a matricula, ainda. depois de encer
rados os prazos legais, nos casos em qQe o senhor 
é vencedor na l' e 2' instância em ação intentada 
na forma do art. 15 do Regulamento n. o 4835 de 1 
de dezembro de 1871". 
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86). - N.o 195 - AGRICULTURA, COM~RCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE ABRIL DE 1876. 
"Resolve várias dúvidas relativas a um caso de não 
matricula de escravos". 

1876 - p. 226. 

87). - N.o 310 - AGRICULTURA, COM~RCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 2 DE UNHO DE lJ876. 
"Declara que no caso de desmenbramento de uma fre
guesia deve o Coletor da q~e houver sido desmem
brada remeter ao da nova freguesia uma relação dos 
escravos na estação competente, com as necessárias 
observações, a fim de facilitar a escrituração e averba
ções que tenham de seguir-se-lhe". 

1876 - p. 338. 

88). - N.o 370 - AGRICULTURA, COM~RCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 27 DE JUNHO DE 1876. 
"Não cabe multa aos senhores de escravos residentes 
e matriculados em localidade desmembrada de um 
município e anexado a outro, quando deixam de de
clarar esta alteração à coletoria do novo município". 

1876 - p. 388. 

89). - N.o 283 - FAZENDA - EM 26 DE MAIO DE 
1876. 
"Nega provimento a um recurso, sôbre imposição de 
muIta, por não haverem sido dados à matricula di
versos escravos no devido tempo". 

1876 - p. 315. 

90). - N.o 338 - AGRICULTURA, COM~RCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 13 DE JUNHO DE 1876. 
"O fato de ter sido relevada uma multa imposta pe
la omissão da matrícula de uma menor livre, não fir
ma regra ge: aJ" . 

1876 - p. 359. 

91). - N.O 374 - AGRICULTURA, COM~RCIO E OBRAS 
PÚBLICAS EM - 6 DE JULHO DE 187~. 
"Os encarregados da matrícula devem aceitar para 
os fins de averbação as notas e escrituras e aliena
ção de escravos, transmissões e outras, ainda quando 
estas não mencionem a província a que pertenoe o 
município em que os escravos foram matriculados". 

1876 - p. 402. 



- 215-

92). - N.o 460 - FAZENDA - EM 3 DE AGOSTO DE 
1876. 
"Decla:"a que a multa do art. 35 combinado com 
o art.33 do Regulamento n.o 4835 de 1 de dezcmbro 
de 1871, deve ser repetida tantas vêzes quantos fo
rem os escravos emitidos na declaração de mudança 
de residência, de domínio ou falecimento". 
1876 - p. 457. 

93). - N.o 514 - FAZENDA - EM 30 DE AGOSTO DE 
1876. 
"Declara que tendo sido aprovado o ato da presi
dência do Pará negando a inclusão na matrícula es
pecial de quatro filhos de uma escrava, que nasceram 
em um quilombo, cumpre aguardar o resultado da 
ação ordinária que os interessados intentarem, para 
então se resolver, como fôr de direito quanto à ma
trícula gnal dos mesmos escravos". 
1876 - p. 503. 

94). - N.o 528 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 9 DE STEMBRO DE 1876. 
"Regula o modo de proceder quando não houver 
exibição imediata da matricula de escravos, nos pro
cessos do inventário ou partilhas entre herdeiros ou 
sócios" . 
1876 - p. 514. 

95). - N.o 575 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 28 DE SETEMBRO DE 1876. 
"Providência sôbr,e a abertura de nôvo prazo a ma
trícula (escravos) nos municípios em que por causa 
de fôrça maior, forem inutilizados os respectivos li
vros". 
1876 - p. 552. 

96). - N.o 576 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 28 DE OUTUBRO DE 
1876. 
"Providência sôbre a execução da matrícula nos mu
nicípios em que por causa de fôrça maior, foram inu
tilizados os livros respectivos". 
1876 - p. 554. 

97). - N.o 585 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE SETEMBRO DE 1876. 
"li aplicável 



- 216-

Regulamento n.o 4835 de 1 de dezembro de 1871 a 
regra do art. 7, § 2.° da Lei n.o 2040 de 28 de se
tembro de 1871". 
1876 - p. 561. 

98). - N.o 724 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 22 DE DEZEMBRO DE 1876. 
"Manda abrir a matrícula de escravos, durante o 
prazo de um ano, naqueles municlpios da Província 
de Pernambuco, onde tal serviço se não realizou por 
falta de agentes oficiais ou de livros próprios". 
1876 - p. 673. 

99). - N.o 728 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 23 DE DEZEMBRO DE 
1876. 
"Sôbre a matrícula de escravos dentro do prazo le
gal". 
1876 - p. 676. 

100). - N.o 729 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 23 DE DEZEMBRO DE 
1876. 
"Manda abrir a matricula dos filhos livres de mulher 
escrava naqueles municipios da Província de Pernam
buco, onde por falta de agentes oficiais ou por de
ficiência de livros próprios, não tenra sido realizado 
êsse serviço". 

1876 - p. 677. 

101). - N.o 31 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 22 DE JANEIRO DE 1877. 
"Declara que a disposição do art. 41 do Regula
mento n.o 5135 de 13 de novembro de 1872 ficou 
implicitamente revogada pela do art. 2.° do Decreto 
n.o 6341 de 20 de setembro de 1876". 

1877 - p. 26. 

102). - N.o 56 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 14 DE FEVEREIRO DE 1877. 
"Manda retificar a matrícula de 61 escravos". 

1877 - p. 46. 

103). - N.o 108 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE MARÇO DE 1877. 
"Resolve a criação ~e 
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gulamento de 1 de dezembro de 1871". 

1877 - p. 87. 

104). - N.o 125 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 5 DE ABRIL DE 1877. 
"A doutrina do art. 47 do Regulamento n.o 5135 
de 13 de novembro de 1872 é extensiva aos escravos 
residentes nas freguesias desanexadas de um munici-. 
pio para formarem outro". 

1877 - p. 99. 

). - N.o 157 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 27 DE ABRIL DE 1877. 
"O fato de haver confessado no ato do batismo a 
condição livre de um filho de mulher escrava, não 
isenta o senhor desta da multa em que incorre por 
não havê-lo dado a matrícula em tempo oportuno". 

1877 - p. 127. 

106). - N.o 197 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 24 DE MAIO DE 1877. 
"Cria um livro apêndice ao da matrícula de ingênuos". 

1877 - p. 165. 

107). - N.o 224 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 15 DE JUNHO DE 1877. 
to de 1 de dezembro de 1871. 
"Recomenda a observância do art. 23 do Regulamen-

1877 - p. 183. 

108). - N.o 287 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE JULHO DE 1877. 
"Manda matricular um ingênuo no município em que 
a mãe estiv: r residindo'. 

1877 - p. 231. 

109). - N.o 342 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 24 DE AGOSTO DE 1877. 
"Nos municípios em que, por fôrça maior, foi aber
to nôvo prazo para a matricula, devem ser admiti
dos a esta, ainda findo o novo prazo, aquêles escra
vos a respei:o dos quais foram exibidas sentenças 
confirmadas rm 2\\ instância, quer na hipótese de per
da da relação, quer na do art. 19 do Regulamento 
de 1 de dezembro de 1871". 

1877 - p. 280. 
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110). - N.o 367 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 6 DE SETEMBRO DE 1877. 
"Manda fazer no próprio livro de matricula as aver
bações relativas aos ingênuos entrados de um em ou
tro município". 
1877 - p. 301. 

111). - N.o 411 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 15 DE OUTUBRO DE 1877. 
"Manda fazer uma averbação de matrícula". 
1877 - p. 340. 

112). - N.o 431 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 24 DE OUTUBRO DE 1877. 
"Manda retificar o nome de uma escrava na matrí
cula e na classificação" . 
1877. - p. 361. 

113). - N.o 483 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 19 DE NOVEMBRO DE 1877. 
"Manda averbar em nome de seu senhor, 23 escravos 
matriculados no de um credor hipotecário". 
1877 - p. 400. 

114). - N.o 571 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 
"Manda o modo de completar o número da relação 
e o da matrícula dos ingênuos, quando entrados de 
um em outro município". 
1877 - p. 484. 

115). - N.o 576 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 
"Manda retificar o nome da mãe de um escravo". 
1877 - p. 489. 

116). - N.o 167 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 20 DE MARÇO DE 1878. 
"Declara que não prejudica os fins essenciais da Cir
cular de 6 de setemblo de 1877, que trata da aver
bação concernente a entrada dos filhos livres de 
mulher escrava de um outro município, o fato de 
se escriturar o nome do município em que o ingê
nuo foi matriculado, a data da averbação, o núme
ro e a datà da matrícula no lugar para tal fim des
nado, conforme o modêlo C - apenso ao Regula
mento de 1 de dezembro de 1871". 
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117). - N.o 320 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 22 DE MAIO DE 1878. 
"Manda ablir de novo, pelo prazo de um ano, 
matrícula especial de escravos no municipio de Vi
la-Bela, visto ter ali começado aqueles serviços três 
meses antes de findar o segundo prazo marcado no 
Regulamento que baixou com o Decreto n.o 4835 de 
1 de dezembro de 1871". 
1878 - p. 220. 

117). - N.o 321 - AGRICULTURA, COMI1:RCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 22 DE MAIO DE 1878. 
"Recomenda o exame da escrituração referente à ma
trícula especial de escravos e estabelece regras pa
ra serem observadas nesse serviço". 
1878 - p. 220. 

118). - N.o 714 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 17 DE OUTUBRO DE 1878. 
"A elevação de seis meses do prazo de três, primitiva
mente fixado para a matrícula dos filhos livres de 
mulher escrava, e para as declarações constantes 
dos arts. 21 e 31 do Decreto 4835 de 1 de dezem
bro de 1871, não pode ser extensiva a fatos praticados 
anteriormente à promulgação dos Decretos n.os 6966 
e 6967 de 8 de julho do corrente ano". 

1878 - p. 531. 

119). - N.o 845 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 21 DE NOVEMBRO DE 1878. 

"Declara que pelos Decretos n.so 7089 e 7090 foram 
alterados os arts. 25, 29 e 32 do Regulamento que 
baixou com o Decreto n.o 4835 de 1 de dezembro 
de 1871". 

1878 - p. 623. 

120). - N.o 50 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 20 DE JANEIRO DE 1879. 
"Declara que os livros destinados à matrícula dos 
filhos livres de mulher escrava e respectivos índices na 
Província do Rio de Janeiro devem ser abertos, nu
merados, rubricados e encerrados pelo Diretor Geral 
das Rendas Públiras". 
1879 - p. 15 

121). - N.o 214 - FAZENDA -
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"Manda classificar na renda geral os emolumentos 
das celtidões da antiga e nova matricula de escravos". 
1879 - p.134. 

122). - N.o (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, COMÉR
CIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 6 DE MARÇO 
DE 1880. 
"Declara que a matrícula de escravos, feita a reque
rimento de pessoa ilegítima, só pode ser retificada 
mediante o processo do art. 19 do Regulamento de 
1 de dezembro de 1871. 
1880 - p. 6. 

123). - N.o 168 - FAZENDA - EM 18 DE MARÇO DE 
1880. 
"A autoridade judicial não é competente para julgar 
da validade da matrícula de escravos". 
1880 - p. 116. 

124). - N.o 11 - (ADIAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
MARÇO DE 1880. 
"Declara que a doutrina da Circular de 25 de ja
neiro de 1877 não é extensiva ao caso especial do 
art. 33 do Regulamento de 1 de dezembro de 1871". 
1880 - p. 12. 

125). - N.o 279 - FAZENDA - EM 8 DE JUNHO DE 
1880. 
"Solve dúvidas relativas a matricula de escravos". 
1880 - p. 190. 

126). - N.o 290 - FAZENDA - EM 12 DE JUNHO DE 
1880. 
"É competente o Admniistrador da Rccebedoria pa
ra mandar eliminar da matricula não só o escravo 
falecido ou vencido, mas também o que não foi dado 
à matrícula especial de 1872". 
1880 - p. 198. 

127). - N.o 28 - (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - AVISO DE 
22 DE JUNHO DE 1880. 
"Declara falecer competência ao Poder Executivo pa
ra ordenar a matrícula de escravos, cabendo a seu 
presumido senhor a ação do art. 19 do Regulamento 
1 de dezrmbro de 1871, nos têrmos ali expressos". 
1880 -
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128) - N.o 27 - (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 22 DE 
JUNHO DE 1880. 
"Declara aproveitar a escravos dados a matrícula, em 
data posterior ao encerramento desta, a disposição 
do art. 19 do Regulamento de 1 de dezembro de 
1871, ficando salvo aos interessados o recurso con
cedido pela segunda parte do mesmo artigo". 
1880 - p. 26. 

129). - N.o 29 - (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
JUNHO DE 1880. 
"Consulta o Ministério dos Negócios da Fazenda 
acerca da inteligência do art. 27 do Regulamento 
n.o 7536 de 15 de novembro de 1879". 

1880 - p. 28. 

130). - N.o 30 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 26 DE 
JUNHO DE 1880. 
"Autoriza a matrícula de vários escravos a vista de 
decisão do Poder Judicial, recomendando a obser
vância das formalidades regulamentares". 

1880 - p. 28. 

131). - N.o 32 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 

COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 16 DE 
JULHO DE 1880. 

"Declara aplicável a disposição da primeira parte do 
art. 19 do Regulamento de 1 de dezembro de 1871 
ao caso em que o senhor, obtida as sentença de 
que trata o mesmo artigo, deixa de matricular o 
escravo em prazo igual ao da matrícula, e ina
plicável a esta omissão o recurso facultado pela 
segunda parte do precitado artigo". 
1880 - p. 30. 

132). - N.o 33 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 26 DE 
JULHO DE 1880. 
"Manda observar as formalidades prescritas pelo 
art. 14 do Regulamento que baixou com o Decreto 
n.o 5135 de 13 de novembro de 1872, explicando o 
Aviso Circular de 17 de maio último". 
1880 
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133). - N.o 430 - FAZENDA - EM 9 DE NOVEMBRO 
DE 1880. 
"Sôbre a matricula de escravos". 
1880 - p. 302. 

134). - N.o 43 (ADITAMENTO) - AGRICUL1'URA, CO
MÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE SE
TEMBRO DE 1880. 
"Resolve dúvida sôbre a averbação da mudança 
de residência de escravos, que foram matriculados de
pois do prazo legal". 
1880 - p. 39. 

135) - N.o 67 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, CO
MÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 21 DE SE
TEMBRO DE 1880. 
"Manda executar a disposição do n.o 2, § 2.°, do 
art. 27 do Regulamento de 13 de novembro de 1872". 
1880 - p. 62. 

136). - N.o 43 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 5 DE 
ABRIL DE 1881. 
"Solicita providências no sentido de ser intentato o 
recurso de que trata o art. 8, § 2.°, do Regula
mento de 13 novembro de 1872". 
1881 - p. 38. 

137). - N.o 48 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 9 DE 
ABRIL DE 1881. 
"Fixa a inteligência do art. 42 do Regulamento de 
n.o 5135 de 13 de novembro de 1872". 
1881 - p. 42. 

138). - N.o 92 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 15 DE 
JULHO DE 1881. 
"Manda intentar recurso em favor de 4 escravos não 
matliculados" 
1881 - p. 80 

139). - N.o 96 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 30 DE 
JULHO DE 1881. 
"Manda cancelar a matrícula de três presumidos li
bertos" 
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140). - N.o 109 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1881. 
"Denega a matrícula de uma escrava". 
1881 - p. 93. 

141). - N.o 117 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 18 DE 
OUTUBRO DE 1881. 
"Estabelece regras acêrca de omissões na matrícula 
especial de escravos". 
1881 - p. 99. 

142). - N.o 1 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 16 DE 
JANEIRO DE 1882. 

"Dá explicações relativas a execução do Regula
mento de 1 de dezembro de 1871". 
1883 - p. 3. 

134 ). - N.o 14 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 12 DE 
SETEMBRO DE 1882. 
"Manda manifestar revista contra um acórdão da 
Relação de São Luiz adêrda de matrílula de escra
vos". 
1883 - p. 15 

144). - N.o 15 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 26 DE 
SETEMBRODE 1882. 
"Sôbre os recursos do art. 43, membro 1.0, do Re
gulamento de 1 de dezembro de 1871". 

1883 - p. 16. 

145). - N.o 81 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 11 DE JULHO DE 1883. 
"Recomenda a estrita execução do art. 46, § 2.° do 
Regulamento de 13 de novembro de 1872". 

1883 - p. 75. 

146). - N.o 49 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 29 DE FEVEREIRO DE 1884. 
"Declara que a penalidade cominada no Regulamento 
n.o 4835 de 1 de dezembro de 1871 rege-se pelo De
creto n.o 7536 de 15 de novembro de 1879". 
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147). - N.o 3 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 12 DE 
JULHO DE 1884. 
"Interpretação do art. 27, § 1.0, n.o 1 do Regu
lamento aprovado p::Jo Decreto n.o 5135 de 13 de 
novembro de 1872". 
1884 - p. 4. 

148). - N.o 109 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE OUTUBRO DE 1885. 
"Declara que a disposição do § 7.0 do art. 3.0 da 
Lei n.o 3270 de 28 de setembro de 1885 só terá exe
cução quanto à limitação do valor dos escravos, 
depois que começar a correr o prazo para nova ma
trícula" . 
1885 - p. 85. 

149). - N.a 127 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE DEZEMBRO DE 1885. 
"Dá instruções para execução da Lei n.a 3270 de 
28 de se!embro de 1885 e do respectivo Regulamento". 
1885 - p. 97. 

150). - N.a 29 - AGRICULTURA, COMÉHCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 19 DE MARÇO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre idade de matriculandos e 
arrolandos e sôbre o valor dos escravos". 
1886 - p. 20. 

151). - N.a 32 - JUSTIÇA - EM 24 DE MAIO DE 1886. 
"Providência sôbre a nova matrícula de que trata a 
Lei n.a 3270 de 28 de setembro de 1885". 

1885 - p. 20. 

153).- N.a 89 - AGRICULTURA, COMÉMRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 8 DE JULHO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre matrícula de escravos e arro
lamento de sexagenários". 
1886 - p. 62. 

154). - N.a 102 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS EM 5 DE OUTUBRO DE 1886. 
"Resolve dúvida sôbre a nova matricula de escravos 
que na antiga tinham a nota de libertos". 

155). - N.a 105 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE OUTUBRO DE 1886 
"Resolve dúvidas sôbre matrículas de escravos". 
1886 -
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156). - N.o 114 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 13 DE NOVEMBRO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre matrícula de escravos". 
1886 - p._ 80 

157). - N.o 2 (ADITAMENTO AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 8 DE 
JANEIRO DE 1887. 
"Resolve consulta sôbre a obrigação dos Coletores 
remeterem aos Juizes de Órfãos a relação dos escra
vos africanos matriculados". 
1887 - p. 68. 

158). - N.o 9 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 17 DE 
MARÇO DE 1887. 
"Marda o prazo de 30 dias pala a escrituração das 
relações de matricula que não forem inscritas até 
30 de março". 
1887 - p. 73. 

159). - N.o 30 - FAZENDA - EM 18 DE MARÇO DE 
1887. 
"Providência sôbre o recebimento de relações de es
cravos para a nova datrícula". 
1887 - p. 22. 

160). - N.o 12 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 27 DE 
ABRIL DE 1887. 
"Declara qce o desconto da porcentagem do prêço dos 
escravos não pode ser admitido antes de ence:rada a 
nova matricula". 
1887 - p. 75. 

161). - N.o 14 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 5 DE 
JULHO DE 1887. 
"Sôbre matrícula de escravos de condôminos". 
1887 - p. 76. 

162). - N.o 73 - FAZENDA - EM 8 DE JULHO DE 
1887. 
"Declara qual a disposição de lei que aproveita aos 
senhores que houverem deixado de dar à matrícu
la seus escravos, ou desistirem dos s:rviços dos que 
(ocarem a idade de 60 anos". 
1887 - p. 60. 
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163). - N.o 17 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 19 DE 
SETEMBRO DE 1887. 
"A falta de pagamento de emolumentos não invalida 
a matrícula de esc: avos" . 
1887 - p. 79. 

164). - N.o 62 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE OUTUBRO DE 1887. 
"Manda que seja canc:lada a matricula dos indiví
duos incluídos no rol dos escravos depois de alfor
riados condicionalmente". 
1887 - p. 55. 

165). - N.o 21 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 18 DE 
OUTUBRO DE 1887. 
"Manda cancelar a matrícula de escravos alforriados 
condicionalmente" . 
1887 - p. 82. 

166). - N.o 22 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 22 DE 
OUTUBRO DE 1887. 

"Declara que, encerrada a matrícula, não é aceita 
nova relação de matriculandos ou arrolandos se
não nos casos exp;essos no art. 13 do Regulamento 
14 de novembro de 1885". 
1887 - p. 82. 

). - N.o 24 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 29 DE 
OUTUBRO DE 1887. 
"Sôbre irregularidad:s havidas na matrícula de escra

vos" . 
1887 - p. 84. 

168 - N.o 25 (ADITAMEITO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - 9 DE NO
VEMBRO DE 1887. 
"Deve ser feito o abatimento de 25% no valor das 
escravas, embora o processo se tenha realizado an-

tes da nova matricula". 
1887 - p. 85. 

169). - N.o 31 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 22 DE 
NOVEMBRO 
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"Sôbre matrícula de escravos libertos con<I;cionalmente 
e "causa mOI tis". 
1887 - p. 89. 

170). - N.o 34 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 25 DE 
NOVEMBRO DE 1887. 
"Sôbre matricula de escravos libertos em testamento 
aberto" . 
1887 - p. 92. 

171). - N.o 43 (ADITAMENTO(. - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 12 DE 
DEZEMBRO DE 1887. 
"Nas participações de mudança de domícilio de es
cravos deve ser mencionado o valor da nova matrí
cula". 
1887 - p. 98. 

172). - N.o 45 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 22 DE 
DEZEMBRO DE 1887. 
Cancelamento de matrícula de escravos libertos con
dicionalmente" . 
1887 - p. 99. 

* * • 
CLASSIFICAÇÃO DE ESCRAVOS. 

DECISÕES DO GOVP.RNO. 

173). - N? 414 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE NOVEMBRO DE 1873. 
"Decide que a classificação dos (scravos deve ser 
feita no município, onde se procedeu a matrícula cum
prindo à Junta classificadora comp.eender todos os 
escravos matriculados sem atender para as forças 
do fundo de emancipação e dedicar-se a êste serviço 
em dias consecutivos". 
1873 - p. 378. 

174). - N.o 138 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS EM 18 DE ABRIL DE 1874. 
"Declara ser gratuito o serviço de classificação de 
escravos e manda arbitrar quantia para as despesas 
do expediente". 
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175). - N.o 190 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE MAIO DE 1875. 
"Declara ser gratuito o serviço de classificação de 
cravos de que trata o Regulamento de 13 de novem
bro de 1872". 
1875 - p. 151. 

176). - N.o 205 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 31 DE MAIO DE 1875. 
"Declara que a classificação deve compreender todos 
os escravos matriculados, procedendo-se a verificação 
do valor dos mesmos fundos que sejam os respectivos 
trabalhos, e a libertação dos classificados pelo fundo 
de emancipação, guardadas as disposições do art. 23 
e seguintes do Regulamento de 13 de novembro de 
1872" . 
1875 - p. 164. 

177). - N.o 241 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE JUNHO DE 1875. 
"Esclarece vá: ios pontos relativos a classificação de 
escravos, sob os dous títulos - FAMíLIAS E INDI
VíDUOS". 
1875 - p. 191. 

178). - N.o 242 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE JUNHO DE 1875. 
"Declara que as Juntas classificadoras de escravos 
devem trabalhar em dias cons:cu',ivos e horas em 
que possa comparecer o Coletor; que a classificação 
deve ter por base a matrícula, podendo a Junta 
exigir dos senhores, possuidores ou quaisquer funcio
nários os esclalecimentos de que carece, impondo 
multas a quem negar tais esclarecimentos; - e que 
a pena de prisão, imposta pela autoridade judiciária, 
só é aplicável aos que de má fé derem seus escravos 
à classificação". 
1875 - p. 195. 

179). - N.o 243 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE JUNHO DE 1875. 
"Declara que, não só os cônjuges pertencentes a um 
senhor e os filhos menores a outro, como as mães 
com filhos menores nas mesmas condiç es e tam
bém o cônjuge que permanece no cativeiro sendo 
livre o s:u consorte, devem ser classificados sob o 
título - F AMtLIAS; e que os esc: 
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12 anos cujos pais houverem falecido ou ignore a 
J unta a quem pertençam - devem ser classificados 
sob o título - INDIVíDUOS". 
1875 - p. 195. 

180). - N.o 289 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 17 DE JULHO DE 1875. 
"Resolve diversas dúvidas sôbre o processo de classi· 
ficação de escravos". 
1875 - p. 242. 

181). - N.o 473 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE OUTUBRO DE 1875. 
"Declara ser gratuito o serviço d~ classificação de 
escravos" . 
1875 - p. 393. 

182). - N.o 501 - GUERRA - EM 10 DE NOVEMBRO 
DE 1875. 
"Manda chamar o Promotor Público para fazer parte 
da Junta de revisão cabendo ao Adjunto do dito 
Promotor substituir a êste na Junta de classificação 
de escravos visto ser o serviço de revisão mais im
portante do que o de classificação de escravos" . 
1875 - p. 436. 

183). - N.o 508 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE NOVEMBRO DE 1875. 
"Resolve diversas dúvidas sôbre a classificação de 
escravos" . 
1875 - p. 441. 

184) - N.o 556 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE NOVEMBRO DE 1875. 
"Aprova a autorização dada a uma Tesouraria de 
Fazenda para o fornecimento de livros requisitados por 
algumas Juntas de classificação de escravos". 
1875 -p . 479. 

185). - N.o 194 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE ABRIL DE 1876. 
"Resolve dúvidas sôbre a classificação de escravos". 
1876 - p. 225. 

186). - N.o 219 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PUBLICAS - EM 2 DE MAIO DE 1876. 
"Declara que devem ser classificados todos os escra
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anos, que não tiverem pai vivo e sim mãe liberta, 
devem ser compreendidos no n.o 11, do art. 27 do Re
gulamento de 13 de novembro de 1872". 
1876 - p. 253. 

187). - N.o 220 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 2 DE MAIO DE 1876. 
"O Escrivão do Juiz de Paz não se pode eximir do 
serviços das Juntas classificadoras de escravos, sendo 
suprida sua falta ou impedimento pelo cidadão que o 
respectivo Presidente nomear". 
1876 - p. 254. 

188). - N.o 229 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 4 DE MAIO DE 1876. 
"Declara que deve ser feita em primeiro lugar a clas
sificação de - FAMíLIAS - e em segundo a de 
- INDIVíDUO - preferindo em uma e outra 
classe, os escravos que já houverem entrado com certa 
quo:a para sua libertação, e observando-se o que dis
põe o capo 3.° do Regulamento de 13 de novembro 
em relação ao pecúlio". 
1876 - p. 260. 

189). - N.o 245 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 10 DE MAIODE1876. 
"Declara que a classificação de uma faroilia escrava, 
embo:a os membros de que se compõe residam em 
diferentes municípios, deve ser feita naquele em que a 
mesma família tiver sido matriculada". 
1876 - p. 283. 

190). - N.o 302 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 31 DE MAIO DE 1876. 
"Resolve sôbre a classificação, arbitramento do valor 
e tranferência de escravos". 
1876 - p. 332. 

191). - N.o 309 -AGRI CULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS EM 2 DE UNHO DE 1876. 
"Declara que os trabalhos anuais das Juntas clas
sificadoras de escravos, uma vez concluídos, subsis
tem inalteráveis até a futura reunião". 
1876 - p. 337. 

192). - N.o 322 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 8 DE JUNHO DE 1876. 
"D:c1ara 
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90 § 3.° do Regulamento de 13 de novembro de 
1872, os alforriados com cláusulas de serviço não 
podem ser contemplados na classificação, e, se clas
sificados, devem ser omitidos". 
1876 - p. 346. 

193). - N.o 346 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 16 DE JUNHO DE 1876. 
"Releva a muIta de 50$000 imposta pelo Presidente 
da Província ao Promotor Público da Comarca de 
Serinhaem por cão ter fe:to a c~ass fi :ação ce escravos" 
1876 - p. 371. 

194). - N.o 393 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 8 DE JULHO DE 1876. 
"Estabelece regras sôb:e a classificação de escravos". 
1876 - p. 406. 

195). - N.o 557 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 21 DE SETEMBRO DE 1876. 
"Sem embargo de não constar das matriculas o nú
mero de ordem, devem os escravos ser classificados". 
1876 - p. 537. 

196). - N.o 561 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 22 DE SETEMBRO DE 1876. 
"Ordem em que devem ser classificados os escravos 
maior(s de 50 anos e menores de 12". 
1876 - p. 541. 

197). - N.o 621 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 13 DE OUTUBRO DE 1876. 
"A falta de declaração do valor dos escravos classi
ficados por parte dos respectivos senhores não inva
lida a classificação". 
1876 - p. 592. 

198). - N.o 707 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 14 DE DEZEMBRO DE 
1876. 
"Pode ser admitida a declaração do valor dos escra
vos classificados independentem~nte da exibição dos 
documentos comprobatórios do seu estado de filiação". 

1876 - p. 658. 

199). - N.o 134 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 10 DE ABRIL DE 1877. 
"Menores 
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são classificados conjuntamente com a mãe ou pai". 
1877 - p. 106. 

200). - N.o - 135 AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 10 DE ABRIL DE 1877. 
"Reitera a decisão do Aviso de 12 de novembro de 
1875, relativamente a classificação de escravos menores 
de 21 anos, filhos de cônjuges". 
1877 - p. 107 

201). - N.o 145 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE ABRIL DE 1877. 
"Cria um livro apêndice ao de que trata o art. 21, § 

1.0, do Regulamento de 1 de dezembro de 1877. 
1877 - p. 114. 

202). - N.o 186 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE MAIO DE 1877. 
"Dá solução a várias dúvidas sôbre classificação e 
libertação de escravos". 
1877 - p. 153. 

203). - N? 187 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 15 DE MAIO DE 1877. 
"Aprova uma decisão sôbre classificação de escravos". 
1877 - p. 156. 

204). - N.o 292 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE JULHO DE 1877. 
"Anula os trabalhos de duas Juntas classificadoras de 
escravos" . 
1877 - p. 236. 

205). - N.o 432 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 24 DE OUTUBRO DE 1877. 
"Aprova uma decisão sôbre classificação de escravos". 
1877 - p. 362. 

206). - N.o 22 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 24 DE JANEIRO DE 1878. 
"Aprova o procedimento do Juiz de Órgãos no muni
cípio de S. Fidélis que não libertou três escravos ins
critos no meio das rrIações dos classificados por não 
os ter avaliado o Coletor, e bem assim os que na 
mesma relação se lhes seguiam". 
1878 - p. 16. 

207). - N.o 222 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS 



- 233 

"Declara que nenhum procedimento cabe ao Juiz de 
Orfãos em relação ao fato de não terem sido clas
sificados, com todos os indivíduos a elas pertencen
tes, as famílias escravas inscritas em dois e três lu
gares, sendo parte no arbitramento o senhor do 
escravo e o Coletor, não pode êste funcionar nos 
casos em que aquêle é seu tio e que sendo diversas 
a caráter dos atos da administração e dos da ordem 
judiciária, não há razão para que se aplique a todos 
indistintamente a mesma regra das suspeições". 

1878 - p. 154. 

208). - N.D 712 -FAZENDA - EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 1879. 
"Autoriza a prorrogação do prazo marcado para a en
trega da nova relação de escravos". 

1879 p. 463. 

209). - N.o 1 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 5 DE 
JANEIRO DE 1880. 
"Declara que nem a oferta de uma quota para a li
bertação, nem a insuficiência da que haja sido dis
tribuída ao município, autorizam a inversão da or
dem da classificação". 

1880 - p. 3. 

210). - N.o 71 - FAZENDA - EM 3 DE FEVEREIRO DE 
1880. 
"Prorroga o prazo para a entrega da nova relação 
dos escravos existentes dentro dos limites sujeitos 
a taxa a que se refere o art. 2.° do Regulamento 
n.O 7536 de 1879". 

1880 - p. 47. 

211). - N.o 72 - FAZENDA 
DE 1880. 

EM 4 DE FEVEREIRO 

"Prorroga por mais trinta dias o prazo para a en
trega da nova relação de escravos". 

1880 - p. 47. 

212). - N.o 26 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 16 DE 
JUNHO DE 1880. 
"Ordena 
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mento que baixou com o Decreto n.o 5135 de 13 de 
novembro de 1872". 
1880 - p. 24. 

213). - N.o 41 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 17 DE 
NOVEMBRO DE 1880. 
"Regula o modo da substituição dos membros das 
J untas classificadoras". 
1880 p. 37. 

214). - N.o 42 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - AVISO DE 
23 DE SETEMBRO DE IlSlS0. 
"Aprova a decisão dada pela Presidência da Provín
cia de Pernambuco a dúvidas suscitadas no serviço 
classificação de escravos". 

1880 - p. 39. 

215). - N.o 48 (ADITAMENTO) - FAZENDA - EM 
9 DE OUTUBRO DE 1880. 
"A relação de escravos exigida pelo Regulamento de 
15 de novembro de 1879 é relativa aos existentes nas 
cidades, vilas e povoações e não aos que se acham 
rm distritos rurais". 
1880 - p. 44. 

216). - N.o 52 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 16 DE 
OUTUBRO DE 1880. 
"Autoriza o uso de cadernos nos trabalhos da Junta 
classificadora de escravos". 
1880 - p. 46. 

217). - N.o 59 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 
OUTUBRO DE 1880. 
"Resolve dúvidas acêrca da classificação de escravos". 

1880 - p. 55. 

218). - N.o 55 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 27 DE 
OUTUBRO DE 1880. 
"A Junta classificadora deve reunir-se no dia mar
cado, ainda quando a quota distribuída ao município 
fôr insuficiente para a libertação de um escravo". 

1880 
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219). - N.o 58 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 15 DE 
NOVEMBRO DE 1880. 
"Providência acüca da substituição do Presidente da 
Câmara Municipal no serviço da Junta classificadora 
de escravos". 
1880 p. 53. 

220). - N.o 63 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 10 DE 
DEZEMBRO DE 1880. 
"Declara não ficar inibido o Presidente da Câmara 
Municipal de servir na J unta classificadora de escra
vos por ter de presidir as sessões destinadas a apura
ção de votos e regula o modo por que deve ser 
substituido na J unta o mesmo funcionário quando em 
exercicio do cargo de suplente do Juíz municipal". 
1880 p. 59. 

221). - N.o 68 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
DEZEMBRO DE 1880. 
"Anula a classificação de escravos a que se procedeu 
no municipio de Campanha, Província de Minas Ge
rais, já por haverem servido na Junta dois cunhados 
com infração do Aviso de 14 de agôsto de 1876, 
já por ter sido inobservado o art. 27 do Regulamento 
de 13 de novemblo de 1872". 

1880 p. 62. 

222). - N.o 6 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 15 DE 
JANEIRO DE 188l. 
"A classificação de um escravo em um ano não lhe 
dá díreito a ser compreendído na do ano seguinte". 
1881 - p. 7. 

223). - N.o 46 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 7 DE 
ABRIL DE 188l.. 
"Declara nula a classificação de um escravo fugido". 
1881 - p. 41. 

224). - N.o 56 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 5 DE 
"Recomenda 
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como casados, e reconhecidos viuvos sem filhos". 
1881 - p. 48. 

225). - N.o 61 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 19 DE 
MAIO DE 1881. 
"Resolve dúvidas sôbre classificação de escravos" 
1881 - p. 52. 

227). - N.o 62 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 21 DE 
MAIO DE 1881. 
"Resolve dúvidas sôbre classificação de escravos". 
1881 - p. 53. 

227). - N.o 64 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 31 DE 
MAIO DE 1881. 
"Resolve dúvidas acêrca de classificação". 
1881 - p. 55. 

228). - N.o 65 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 3 DE 
JUNHO DE 1881. 
"Providência sôbre dificuldades trazidas a classifi
cação e libertação de escravos por parte dos senhores 
d{lstet;" . 
1881 - p. 56. 

229). - N.o 71 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 11 DE 
JUNHO DE 1881. 
"Indica r~gras para o serviço de classificação e li
bertação de escravos". 
1881 - p. 62. 

230). - N.o 73 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 14 DE 
JUNHO DE 1881. 
"O Govêrno tem faculdade de manter a classificação 
dos escravos, se ela não estiver de acôrdo com as 
prescrições legais". 
1881 - p. 64. 

231). - N.o 76 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 
JUNHO DE 1881. 
"O 
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uma classificação de escravos. A doença de ausência 
de escravos não é motivo de preterição". 
1881 p. 67. 

232). - N.o 77 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 21 DE 
JUNHO DE 1881. 
"Resolve dúvidas sôbre classificação de escravos". 
1881 - p. 67. 

233). - N.o 79 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 21 DE 
JUNHO DE 1881. 
"Exceto viuva com filhos menores escravos, todos os 
escravos viu vos são classificados na ordem dos in
divíduos. Cônjuges separados por venda antes da 
Lei de 15 de setembro de 1869 não perdem direito a 
classificação" . 
1881 p. 69. 

234). - N.o 85 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 8 DE 
JULHO DE 1881. 
"Escravo classificado num município e transferido 
para outro não perde o direito a alforria no primeiro". 
1881 p. 74. 

235). - N.o 86 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 8 DE 
JULHO DE 1881. 
"Resolve sôbre classificação de escravos mudados de 
município" . 

1881 - p. 74. 

236). - N.o 87 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 8 DE 
JULHO DE 1881. 
"Filhos menores havidos antes do casamento de mãe 
escrava d(vem ser classificados com esta e seu cônjuge 
na mesma ordem e número de preferência". 

1881 - p. 75. 

237). - N.o 88 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 8 DE 
JULHO DE 1881. 
"Resolve dúvidas sôbre classificação de escravos". 
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238). - N.o 95 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 19 DE 
JULHO DE 1881. 
"Dá várias indicações relativamente ao serviço de 
classificação de escravos". 
1881 - p. 83. 

239). - N.o 98 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
AGOSTO DE 1881. 
"A ilegitimidade da filiação materna não exclue da 
ordem das famílias os filhos escravos menores". 
1881 - p. 85. 

240). - N.o 99 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
AGOSTO DE 1881. 
"Não há recurso da decisão do Juíz de Órfãos sôbre 
classificação de escravos, mas o Presidente da Provín
cia pode mandar reformar a classificação, para o fim 
de fazer observar formalidades substanciais dêsse pro
cesso administrativo". 
1881 - p. 86. 

241). - N.o 100 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
AGOSTO DE 1881. 
"Não subsiste a classificação feita na ordem e indi
canção de cônjuges com filbos escravos para o efeito 
de alforriar ao viuvo e filbos, verificando-se que a 
cônjuge faleceu antes da classificação". 

1881 - p. 87. 

242). - N.o 101 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 25 DE 
AGOSTO DE 1881. 
"Reitera decisões acêrca da classificação de escravos 
e acrescenta que a maior importância de pecúlio deter
mina prelação de escravos nas mesmas condições". 

1881 - p. 87. 

243). - N.o 102 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - 'EM 25 DE 
AGÕSTO DE 1881. 
"Resolve dúvida relativa à classificação de escravos 
e indenização da alforria". 
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244). - N.o 103 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 25 DE 
AGOSTO DE 1881. 
"Trata da classificação de escravos viuvos e de escra
vos casados com pessoas livres e do efeito do pe
cúlio na classificação". 
1881 - p. 89. 

245). - N.o 105 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 25 DE 
DE AGOSTO DE 1881. 
"As circunstâncias do art. 27 do Regulamento de 
13 de novembro de 1872 só determinam preferência 
na mesma ordem e indicação dos classificados". 
1881 - p. 90. 

246). - N.o 112 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 4 DE 
OUTUBRO DE 1881. 
"Livros e papéis concernentes aos trabalhos da Junta 
classificadora de escravos recolhem-se opOltunamente 
ao arquivo da Câmara Municipal respectiva". 
1881 - p. 96. 

247). - N.o 116 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 18 DE 
OUTUBRO DE 1881. 
"Dá provimento a uma petição de recurso por in
versão da ordem numérica da classificação de escravos" 
1881 p. 99. 

248). - N.o 120 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 29 DE 
OUTUBRO DE 1881. 
"Filhos menores escravos têm a mesma classificação 
dos cônjuges seus pais ou da mãe solteira ou viúva". 
1881 - p. 102. 

249). - N.o 106 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 12 DE 
SETEMBRO DE 1881. 
"Esperança de alforria por testamento não tira ao 
escravo o direito à classificação". 
1881 - p. 91. 

250). - N.o 124 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 21 DE 
DEZEMBRO 
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Providência acêrca do serviço de matricula e clas
sificação de escravos em dois municípios regidos por 
uma só Coletoria". 
1881 - p. 125. 

251). - N.o 8 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 29 DE 
MAIO DE 1882. 
"Resolve dúvidas sôbre classificação e libertação de 
escravos" . 
1883 p. 10. 

252). - N.o 10 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 30 DE 
DE JUNHO DE 1882. 
"Rrselve dúvidas sôbre classificação e libertação de 
escravos" . 
1883 - p. 12. 

253). - N.o 13 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA~ 

COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 23 DE 
AGÕSTO DE 1882. 
"Declata que aJunta classificadora não pode deci
dir de reclamações sôbre classificação terminada". 
1883 - p. 14. 

254). - N.o 17 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 14 DE 
NOVEMBRO DE 1882. 
"Trata da classificação de escravos menores". 
1883 - p. 18. 

255). - N.o 18 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
NOVEMBRO DE 1882. 
"Resolve dcvidas sôbre classificação de escravos". 
1883 - p. 18. 

256). - N.o 21 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 21 DE 
DEZEMBRO DE 1882. 
"Manda manter a classificação de um escravo, cuja 
mulher, de condição livre, faleceu depois dêIe clas
sificado" . 
1883 - p. 24. 

257). - N.o 24 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 29 DE 
DEZEMBRO 
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"Resolve dúvidas sôbre classificação de escravos". 
1883 - p. 24. 

258). - N.o 6 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - 5 DE JANEIRO DE 1883. 
"Sôbre alienação e remoção de escravos, pendente o 
processo de classificação e arbitramento". 
1883 - p. 5. 

259). - N.o 15 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 19 DE JANEIRO DE 1883. 
"Recomenda às Juntas classificadoras de escravos, Juí
zo de Órfãos e repartições e agentes fiscais a obser
vância de certas regI as" . 
1883 - p. 14. 

260). - N.o 41 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 28 DE FEVEREIRO DE 1883. 
"Resolve uma consulta da Junta classificadora de 
escravos de Cantagalo". 
1883 - p. 41. 

261). - N.o 48 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE MAIO DE 1883. 
"Resolve uma consulta da Junta classificadora de 
Goiana" ........ . 
1883 - p. 47. 

262). - N.o 68 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 7 DE JUNHO DE 1883. 
"Resolve uma consulta acêrca de classificação de 
escravos e confirma o Aviso de 24 de novembro de 
1882. 
1883 - p. 63. 

263). - N.o 71 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE JUNHO DE 1883. 
"Providência acêrca do abuso que se dá de casarem 
escravos durante os trabalhos das Juntas classificado
ras, a fim de fo: çar a preferência". 
1883 - p. 66. 

264). - N.o 82 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE JULHO DE 1883. 
"Sendo irmãos o Promotor Público e o Coletor de 
rendas, não podem servir na mesma Junta de classi
ficação" 
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265). - N.o 93 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EF 20 DE ABõSTO DE 1883. 
"Resolve uma questão de classificação de escravos". 
1883 - p. 83. 

266). - N.o 111 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE NOVEMBRO DE 1883. 
"Resolve uma dúvida acêrca de escravos não adjudi
cados em partilha e classificados para a alforria por 
conta do fundo de emancipação". 
1883 - p. 96. 

267). - N.o 114 - ABRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE NOVEMBRO DE 1883. 
"A classificação de um esc. avo, não libertado por 
deficiência da quota, não se pode supor subsistente 
no ano seguinte". 
1883 - p. 98. 

268). - N.o 116 - ABRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 11 DE DEZEMBRO DE 1883. 
"Classificado o escravo, e iniciado o processo de ar
bi:ramento, fica o senhor inibido de inovar-lhe a con
dição" . 
1883 - p. 101. 

269). - N.o 71 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE JUNHO DE 1885. 
"Aprova a solução dada pela Presidência de Santa 
Catarina à consulta da Junta classificadora de escravos 
do município de Laguna". 
1885 - p. 64. 

270). - N.o 83 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE JULHO DE 1885. 
"Havendo dúvida sôbre a existência de ascendentes ou 
descendentes de um escravo classificado, a avaliação 
dêste é provisória". 
1885 - p. 71. 

271). - N.o 119 - ABRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE DEZEMBRO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre classificação de escravos". 
1886 - p. 83. 

272). - N.o 8 (ADITAMENTO) - ABRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 1 DE 
MARÇO 
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"Declara que, havendo dúvida sôbre o estado de 
qualquer escravo classificado, o Juiz de Órfãos pode 
exigir a certidão de casamento". 
1887 p. 72. 

273). - N.o 18 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 19 DE 
SETEMBRO DE 1887. 
"Resolve dúvidas sôbre classificação e avaliação de 
escravos" . 
1887 - p. 80. 

* * 
* 

IMPOSTOS, MULTAS E TAXA DE ESCRAVOS. 

A. - ALVARAS, LEIS E DECRETOS· 

274). - DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1808. 
"Manda receber pelo Real Erário os direitos dos 
escravos que se despacham para Minas". 
1808 - p. 102. 

). - ALVARÁ DE 3 DE JUNHO DE 1809. 
"Ctia o impôsto da siza na compra e venda dos 
bens de raiz e· meia siza dos escravos ladinos". 
1809 p. 69. 

). - ALVARÁ DE 17 DE NOVEMBRO DE 1813. 
"Amplia a todos os mineiros o privilégio concedido 
sôbre execução aos que possuiam mais de 30 escravos". 
1813 - p. 45. 

277). - DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 1818. 
"Marca a taxa que deve pagar cada negro que entrar 
no Lazareto e hospital da vila de Santos, Capitania 
de São Paulo". 
1818 - p. 90. 

278). - LEI N.o 59 - DE 8 DE OUTUBRO DE 1833. 
"Fixa o nôvo padrão monetário; estabelece um ban
co de circulação e depósito; autoriza o Govêrno a 
celeb; ar com particulares ou companhias contratos 
para a mineração de terrenos da Nação; altera o 
impôsto do sêlo e cria a taxa anual dos escravos". 
1833 - p. 102. 
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279). - DECRETO N.o 411 - DE 4 DE JUNHO DE 1845. 
"Alterando e aditando o Regulamento n.o 154 de 11 
de abril de 1842, para a arrecadação da taxa de 
escravos e da meia siza no Municipio da Corte". 
1845 - p. 25. 

280). - DECRETO N.o 2699 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 
1860. 
"Regula a arrecadação do Impôsto de meia siza". 
1860 - p. 1097. 

281). - DECRETO N.o 2833 - DE 12 DE OUTUBRO DE 
1861. 
"Altera a disposição do art. 3.°, § 1.0, e art. 6.° 
1861 - p. 426. 

* 
B. - DECISOES DO GOVERNO. 

282). - N.o 104 - FAZENDA - EM 15 DE JULHO DE 
§ 2.° do Decreto n.o 2699 de 28 de novembro de 
1860, que regula a transferência de escravos e a arre
cadação de impostos de meia siza". 
1823. 
"Manda arrecadar por administração nas vilas do 
Rio de Janeiro os impostos de siza de bens de raiz 
e meia siza de escravos". 
1823 - p. 75. 

283). - N.o 161 - FAZENDA - EM 22 DE MARÇO DE 
1833. 
"Sôb:e a cobrança da siza dos bens de raiz e mda 
siza dos escravos ladinos e embarcações". 
1833 - p. 113. 

284). - N.o 687 - FAZENDA - EF 13 DE NOVEMBRO 
DE 1833. 
"Não se cobra a meia siza das quantias por que 
se libertam os escravos". 
1833 - p. 488. 

285). - N.o 92 - FAZENDA - EM 27 DE FEVEREIRO DE 
1834. 
"Determina que para a cobrança da taxa sôbre os 
escravos sejam considerados como casados ou viúvos 
que tiverem familia". 
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286). - N.o 290 - FAZENDA - EM 28 DE AGOSTO DE 
1834. 
"Declara sujeitos aos impôstos da taxa sôbre escra
vos os que se ocuparem em quaisquer mister, uma 
vez que tenham residência nas vilas e lugares em cujo 
limite se cobre Décima dos prédios". 
1834 - p. 219. 

287). - N.o 388 - FAZENDA - EM 13 DE NOVEMBRO 
DE 1834. 
"Os legados para se libertarem escravos são sujeitos ao 
sêlo de herança". 
1834 - p. 295. 

288) - N.o 12 - FAZENDA - EM 9 DE JANEIRO DE 
1835. 
"Providenciando sôbre a cobrança de taxas de es
cravos". 
1835 - p. 10. 

). - N.o 42 - EM 16 DE JANEIRO DE 1836. 
"Sôbre o pagamento da siza e meia siza pelos prédios 
ou escravos que se tlocarem uns por outros". 
1836 - p. 28. 

290). - N.o 74 - EM 8 DE FEVEREIRO DE 1837. 
"Aprovando a solução dada pelo Presidente da Pro
víncia de Mato-Grosso a respeito da dúvida ocorrida 
da arrecadação da taxa de escravos". 
1837 - p. 44. 

291). - N.o 10 - FAZENDA - EM 13 DE JANEIRO DE 
1838. 
"O impôsto de 1$000, por escravo nas vilas é devi
do por inteiro, ainda que as ditas vilas sejam criadas 
no decurso do ano e que os escravos se ocupem em 
serviços agrícolas". 
1838 - p. 10. 

). - N.o 248 - FAZENDA - EM 9 DE SETEMBRO DE 
1840. 
"Declarando que os escravos não devem ser incluídos 
no valor dos Engenhos para o pagamento da siza" . 
1840 - p. 79. 

293). - N.o 119 - FAZENDA - EM 24 DE OUTUBRO 
DE 1845. 
"Autoriza 
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venientes de taxas de escravos e impôsto de lojas, 
marcando a porcentagem e o procedimento a seguir 
posteriormente" . 
1845 - p. 92. 

294). - N.o 8 - EM 17 DE JANEIRO DE 1846. 
"Como se deve proceder na arrecadação da taxa dos 
escravos, quando êstes tenham obtido em parte a 
sua liberdade". 
1846 - p. 57. 

295). - NQ 113 - EM 25 DE AGÕSTO DE 1847. 
"Os arrendamentos ou locações de prédios e de escra
vos, não estão sujeitos a sêlo alg~m proporcional". 
1847 - p. 185. 

296). - N.o 44 - FAZENDA - EM 16 DE MARÇO DE 
1848. 
"Sôbre o modo de proceder no lançamento e arreca
dação da taxa de escravos fugitivos". 
1848 - p. 49. 

297). - N.o 242 - EM 5 DE NOVEMBRO DE 1849. 
"Os contratos de arrendamento e locação de prédios 
ou escravos são sujeitos a sêlo". 
1849 - p. 330. 

298). - N.o 140 - FAZENDA - EM 11 DE JUNHO DE 
1853. 
"Isenção da taxa para os escravos empregados na 
vida marítima" 
1853 - p. 124. 

299). - N.o 252 - EM 19 DE NOVEMBRO DE 1853. 
"Sêlo de cartas de liberdade". 

1853 -p. 230 

300). - N.o 56 - FAZENDA - EM 22 DE FEVEREIRO 
DE 1854. 
"Sôbre a cobrança da meia siza da venda de escra
vos feita por Agentes de leilões". 

1854 - p. 57. 

301). - N.o 181 - FAZENDA - EF 18 DE OUTUBRO 
DE 1854. 
"Sôbre a cobrança de taxa de escravos, que depois 
de matriculados passam a residir fora da cidade". 
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302). - N.o SO - FAZENDA - EM 10 DE FEVEREIRO 
DE 18S7. 
"Multa por falta de declaração para a matrícula dos 
escravos vindos de fora". 
1857 - p. 32. 

303). - N.o 435 - EM 4 DE DEZEMBRO DE 1857. 
"Pela falta de pagamento em tempo da taxa de es
cravos, não há multa". 
1857 - p. 400. 

304). - N.o 370 - EM 26 DE NOVEMBRO DE 1859. 
"O sêlo a que está sujeito o titulo de doação de uma 
escrava passado sem declaração de quantia alguma". 
1859 - p. 337. 

305). - N.o 372 - JUSTIÇA - AVISO DE 25 DE NOVEM
BRO DE 1859. 
"Ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro. 
Declara que ao Depositario Público competem os dous 
por cento sôbre todos os bens móveis e semoventes, 
compreendidos os escravos". 
1859 - p. 339. 

306). - N.o 219 - CIRCULAR DE 17 DE MAIO DE 186l. 
"Declara que o Decreto n.D 2699 de 28 de novem
bro do ano passado regulando os contratos de 
trasfelência de escravos, contém disposiç es que são 
aplicáveis a todo o Império". 
1861 - p. 25l. 

307). - N.o 177 - FAZENDA - EM 26 DE ABRIL DE 
1862. 
"Sôbre pagamento de meia siza de escravos pertencen
tes a uma sociedade dirssolvida e transferidos por 
um sócio ao outro". 
1862 - p. 140. 

308). - N.o 216 - FAZENDA - EM 20 DE MAIO DE 
1862. 
"A meia siza da transferência de escravos deve ser 
paga na Estação do lugar onde fôr lavlada a respec
tiva escritura". 
1862 - p. 168. 

309). - N.o 321 - FAZENDA - EM 16 DE JULHO DE 
1862. 
"Cobrança 
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dores de uma vila que desceu desta categoria". 
1863 - p. 323. 

310). - N.o 370 - .. AZENDA - EM 13 DE AGOSTO DE 
1863. 
"Cessa o lançamento da taxa de escravo deixado 
livre embora com o ônus da prestação de serviços". 
1863 - p. 370. 

311). - N.o 82 - FAZENDA - EM 26 DE FEVEREIRO 
DE 1866. 
"Provimento de um recurso sôbre revalidação do sêle 
de uma arrematação de escravos da qual não se ex
pedira titulo". 
1866 - p. 94. 

'12). - N.o 218 - FAZENDA - EM 11 DE JUNHO DE 
1866. 
"Declara não sujeita a siza a transferência de uma 
casa, feita por escravo a seu senhor em pagamento 
da Iiberdade'~. 

1866 - p. 203. 

313). - N.o 287 - FAZENDA - EM 6 DE AGOSTO DE 
1866. 
"Os donos de escravos, que transferindo~os a outrem, 
não os eliminam da matricula, continuam sujeitos a 
pagar a respectiva taxa, enquanto não se realiza a 
transferência para o nome dos novos possuidores". 
1866 - p. 265. 

314). - N.o 310 - FAZENDA - EM 30 DE SETEMBRO 
DE 1867. 
"Sôbre a cobrança e escrituração dos impôstos de 
15% e 5% da venda de embarcaç es, siza dos bens 
de raiz e meia siza dos escravos, taxa de heranças e 
legados, etc" . 
1867 - p. 314. 

315). - N.o 309 - FAZENDA - EM 30 DE SETEMBRO 
DE 1867. 
"Sôbre a cobrança da taxa de escravos e a nova 
matrícula geral dos mesmos". 
1867 - p. 313. 

316). - N.o 314 - FAZENDA - EM 30 DE SETEMBRO 
DE 1867. 
"Designação 
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da légua e taxa de escravos na Côrte e cidade de 
Niterói" . 
1867 - p. 316 . 

. 317). - N.o 315 - FAZENDA - EM 30 DE SETEMBRO 
DE 1867. 

"Sôbre a cobrança da taxa dos escravos, e a nova 
matrícula geral dos mesmos". 
1867 - p. 317. 

318). - N.o 270 - EM 24 DE JULHO DE 1868. 

"Os moradores das ilhas compreendidas no Municí
pio a que pertencer a Coletoria estão sujeitos ao 
impôsto pessoal e à taxa de escravos". 
1868 - p. 258. 

319). - N.o 161 - FAZENDA - EM 19 DE MARÇO 
DE 1869. 

"No têrmo - povoações - do art. 2.°, n.o 2, § 3.° 
do Regulamento de 28 de março do ano passado, só 
devem ser compreendidos para o lançamento da taxa 
de escravos, os que tiverem pelo menos 25 casas ha
bitadas e aproximadas umas das outras". 
1869 - p. 149. 

320). - N.o 322 - FAZENDA - EM 19 DE JULHO 
DE 1869. 
"As ordens da polícia para soltura de escravos fu
gidos, individuos presos por embriagues e marinheiros 
estrangeiros insubordinados, pagam o sêlo de 200 
réis, são, porém isentos do impôsto, quando expedidos 
ex-oficio em favor de pessoas pobres". 

1869 - p. 322.U 

321). - N.o 343 - JUSTIÇA - AVISO DE 31 DE JULHO 
DE 1869. 

"Ao Chefe de Polícia da Côrte - Declara que devem 
ser sujeitos ao sêlo de 200 réis, segundo informação 
do Ministério da Fazenda as ordens expedidas para 
soltura de escravos, presos por embriaguês e marinhei
ros estrangeiros a favor de pessoas reconhecidamente 
pobres" . 

1869 - p. 339. 

322). - N.o 362 - FAZENDA 
DE 1869. 

EM 9 DE AGOSTO 

"A 
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aproximadas umas das outras; e a demarcação dos 
limites para tal cobrança, deve ser feito pelo Coletor 
e dois cidadãos residentes no lugar, designados pela 
Câmara Municipal". 
1869 - p. 356. 

323). - N.o 441 - FAZENDA - EM 4 DE OUTUBRO 
DE 1869. 
"A isenção do sêlo proporcional nos casos de pagamen
to de meia siza dos escravos e da taxa de legados e 
heranças, só é aplicável no Municipio da Côrte, onde 
êsses impôstos pertencem a renda geral com a deno
minação de impôstos de transmissão de propriedades, 
salvo a disposição do Decreto n.o 4113 do ano pas
sado". 
1869 - p. 422. 

324). - N.o 459 - FAZENDA - EM 11 DE OUTUBRO DE 
1869. 
"Provimento de um recurso acêrca do lançamento de 
uma escrava para o pagamento da respec:iva taxa". 
1869 - p. 441. 

325). - N.o 491 - JUSTIÇA - AVISO DE 27 DE OUTU
BRO DE 1869. 
"Ao Juiz de Paz da freguezia do Espírito Santo da 
Côrte - Declara que os escrivães de Paz estão auto
rizados a cobrar escrituras de compra e venda de 
escravos ainda que êstes ou um dos outorgantes não 
pertençam ao seu distrito". 
1869 - p. 467. 

326). - N.o 507 - FAZENDA - EM 4 DE NOVEMBRO DE 
1869. 
"Sôbre os impôstos que deve pagar o indivíduo que 
trabalha em sua loja de sapateiro com escravo da mes
ma profissão". 
1869 - p. 480. 

327). - N.o 51 - FAZENDA - EM 8 DE FEVEREIRO DE 
1870. 
"A taxa dos (scravos não estão sujeitos os de es!abe
lecirnentos situados fora dos limites das povoações". 
1870 - p. 55. 

328). - N.o 121 - FAZENDA - EM 26 DE ABRIL DE 
1870. 
"As 
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tas ao sêlo fixo de 200 réis, e os substalecimento das 
mesmas à taxa de 20$000 se se tratarem de um só 
escravo" . 
1870 - p. 156. 

329). - N.o 341 - LAZENDA' - EM 24 DE NOVEMBRO 
DE 1870. 
"As notas de apresentação dos escravos vindos ,cte 
fora do Municipio com passaportes, são isentas de 
impôsto do sêlo". 
1870 - p. 415. 

330). - N.o 33 - DAZENDA - EM 27 DE JANEIRO DE 
1871. 
"Os escravos ao serviço das Casas de Misericórdia 
não estão isentos da respectiva taxa". 
1871 - p. 25. 

331). - N.o 112 - FAZENDA - EM 28 DE MARÇO DE 
1871. 
"A taxa dos escravos só é devida dos que residem 
habitualmente nas cidades, vilas ou povoados, pagan
do-se o impôsto ainda que êles se ocupem em serviço 
diário ou temporário fora dêsses lugares". 
1871 - p. 89. 

332). - N.o 142 - FAZENDA - EM 18 DE ABRIL DE 
1874. 
"Dá provimento, por eqüidade, a um recurso sôbre 
multa relativa à matricula de escravos, atenta a 
irregularidade cometida pela estação fiscal, no caso 
sujeito" . 

1874 - p. 115. 

333). - N.o 406 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 31 DE OUTUBRO DE 1874. 
"Declarando que nenhuma disposição da Lei isenta 
os senhores ou possuidores de escravos do pagamen
to devido aos Párocos pelo batizado e encomendações 
dos filhos livres de suas escravas". 

1874 - p. 324. 

334). - N.o 158 - FAZENDA - EM 13 DE ABRIL DE 
1875. 
"Não 
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335). - N.o 247 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS. 
"Trata das multas impostas pelos arts. 33 e 35 
combinados com o art. 45 do Regulamento de 1 de 
dezembro de 1871 pela falta de matrícula de uma 
ingênua cuja mãe foi vendida, e do modo de proce
der-se agora a mesma matrícula". 
1875 - p. 199. 

336). - N.o 450 - FAZENDA - EM 23 DE OUTUBRO DE 
1875. 
"Não sendo de natureza contenciosa as reclamações 
sôbre multas, por falta de matrícula de escravos no 
prazo legal para o pagamento da taxa, as Tesourarias 
só pode atendê-las nos têrmos do Regulamento de 
28 de março de 1868, art. 17, § único, n.o I". 
1875 - p. 377. 

337). - N.o 521 - FAZENDA - EM 19 DE NOVEMBRO 
DE 1875. 
"As guias para o pagamento do impôsto de transmis
são de propriedade, devido pela compra de escravos, 
devem mencionar o número da matrícula especial". 
1875 - p. 453. 

338). - N.o 294 - FAZENDA - EM 29 DE MAIO DE 
1876. 
"Defere por eqüidade um recurso do Dr. Manuel 
Enediano Rego Valença e manda restituir as taxas de 
escravos que pagara". 
1876 - p. 325. 

339). - N.o 620 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 13 DE OUTUBRO DE 1876. 
"Declara não caber recurso para o Ministro das 
decisões dos Presidentes de Província proferidas acêr
ca de multas impostas pelas autoridades administrati
vas e judiciárias, por infração dos regulamentos ex
pedidos pela execução da Lei n.o 2040 de 28 de 
setembro de 1871". 

1876 - p. 591. 

340). - N.O 35 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 26 DE JANEIRO DE 1877. 
"A 
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ou de fIlhos dt! mulher e~crava". 

1877 - p. 29. 

341). - N.o 44 - JUSTIÇA - EM 3 DE FEVEREIRO 
DE 1877. 
"A multa, de que trata o art. 35 do Decreto n.o 
4835 de 1 de dezembro de 1871, deve ser aplicada uma 
só vez, sem atenção ao número de individuos, acêrca 
dos quais versas a omissão". 
1877 - p. 38. 

342). - N.o 87 - FAZENDA - EM 10 DE MARÇO DE 
1877 . 
"A muita de que trata o art. 35 do Regulamento 
anexo ao Decreto n.o 4835, de 1 de dezembro de 
1871 deve ser aplicada, por uma só vez, em todos 
os casos previstos naquêle artigo". 
1877 -p. 72. 

343). - N.o 126 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 5 DE ABRIL DE 1877. 
"No Município da Côrte e Província do Rio de 
Janeiro cabe ao Diretor Geral das Rendas Públicas 
impor a muita de que trata o art. 36 do Regula
mento n.o 4835 de 1 de dezembro de 1871". 
1877 - p. 100. 

344). - N.o 265 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE ABRIL DE 1878. 
"Declara que uma vez efetuada a venda de um escravo 
assiste ao comprador e não ao vendedor a obriga
ção de averbar a transferência de domínio, devendo
lhe ser imposta a multa da lei se não apresentar as 
competentes declarações no prazo legal e que, segun
do prescreve a Circular de 6 de setembro de 1877, 
cumpre que sejam lançadas no próprio livro de ma
tricula dos filhos livres de mulher escrava as averba
ções relativas a tais menores, entrando de um em 
outro município". 
1878 - p. 183. 

345). - N.o 315 - FAZENDA - EM 20 DE MAIO DE 
1878. 
"Declara que as disposições do art. 28 do Decreto 
de 31 de março de 1874 deve entender-se como re
ferente unicamente às compras e vendas de escravos 
residentes nesta Côrte". 
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346). - N.o 475 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS AVISO DE JULHO DE 1878. 
"Declara que há sôbre quem recaia a multa de que 
trata o art. 33 do Regulamento de 1 de dezembro de 
1871, desde que não foi imposta em vida da senhora 
que deixou de dar a matrícula o filho livre, já fale
cido, de uma escrava". 

1878 - p. 353. 

347). - 667 - FAZENDA - EM 30 DE SETEMBRO DE 
1878. 
"Sôbre o relevamento da taxa de escravos, nos casos 
de falecimentos e manumissões, ocorridos depois do 
prazo marcado para a declaração de tais fatos". 

1878 - p. 493. 

348). - N.o 682 - FAZENDA - EM 3 DE OUTUBRO 
DE 1878. 
"Concede dispensa do pagamento da taxa de dois 
escravos que foram libertados". 

1878 - p. 503 . 

. 349). - N.o 725 - FAZENDA - EM 19 DE OUTUBRO 
DE 1878. 
"Declara os casos em que a Reccbedoria do Rio de 
Janeiro é competente para cobrar o impôsto de trans
missão pela compra e venda de escravos". 

1878 - p. 538. 

350). - N.o 901 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 17 DE DEZEMBRO DE 
1878. 
"Provê sôbre a inteligência do Decreto n.o 6967 de 
8 de agôsto de 1878, e declara caber a imposição de 
multa aos senhores que deixam de matricular em 
tempo os filhos de suas escravas, ainda quando pres
cindam dos mesmos ou da indenização prometida 
pela lei". 

1878 - p. 658. 

351). - N.o 444 - JUSTIÇA - EM 23 DE AGOSTO DE 
1879. 
"Providência com referência as escrituras de compra 
e venda de escravos residentes na Provincia do Rio 
de Janeiro". 
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352). - N.o 558 - FAZENDA - EM 15 DE OUTUBRO 
DE 1879. 
"Não se deve transfelÍr ou eliminar escravos da matrÍ
cula geral quando os respectivos possuidores estejam 
débito da taxa". 
1879 - p. 364. 

353). - N.o 636 - FAZENDA - EM 29 DE NOVEMBRO 
DE 1879. 
"Defere um recurso relativo ao pagamento da taxa 
de escravos". 
1879 - p. 413. 

354). - N.o 5 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 
MARÇO DE 1880. 
"Declara que a falta de averbação da mudança de 
escravas acompanhadas de filhos menores livres, su
jeita a duas multas uma pela omissão de eSCl avas, 
outra pela dos menores". 
1880 - p. 7. 

355). - N.o 12 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
MARÇO DE 1880. 
"Declara que a renúncia dos serviços de filhos livre" 
de escravas, e da indenização por parte do Estado, 
não exime da muIta os responsáveis pela omissão 
ua malrICUla aos mesmos·'. 
1880 - p. 12. 

356). - N.o 53 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 
OUTUBRO DE 1880. 
"Declara que o fato de viver um marido separado da 
mulher o não inibe de promover a averbação de 
escravos do casal". 
1880 - p. 47. 

357). - N.o 195 - FAZEN,DA 
DE 1880. 

EM 13 DE ABRIL 

"Os exatores da Fazenda são competentes para atender 
as reclamações de exoneração de dívidas proveni-
entes da taxa de escravos". 

1800 - p.137. 

358). - N.o 254 - FAZENDA - EM 21 DE MAIO 
DE 1880. 
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"Refere-se unicamente ao Municlpio da Côrte o li
mite de 13$200, de que trata o art. 6.°, n.o 2, do 
Regulamento de 15 de novembro de 1879, para a 
cobrança da taxa de escravos". 

1880 - p. 176. 

359). - N.o 291 - FAZENDA - EM 14 DE JUNHO 
DE 1880. 
"A demarcação, nas provincias, das cidades, vilas e 
povoações para o lançamento da taxa de escravos, e 
a incrição dêstes devem ser feitas nos têrmos do n.o 
4 e § 2.° e 3.°, do art. 6.° do Decreto de 15 de 
novembro de 1879". 

1880 - p. 199. 

360). - N.o 378 - FAZENDA - EM 2 DE AGOSTO 
DE 1880. 
"Declara estarem sujeitos a taxa os escravos residentes 
nas cidades, vilas e povoações ainda que se empre
guem no serviço da lavoura". 

1880 - p. 269. 

361). - N.o 500 - FAZENDA - EM 16 DE OUTUBRO 
DE 1880. 
"Dá provimento a um recurso contra multa imposta 
por falta de apresentação de relação de escravos". 

1880 - p. 363. 

362). - N.o 54 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 
OUTUBRO DE 1880. 
"Releva da multa que lhes fora imposta vários pro
prietários que deixaram de aVErbar os seus escravos 
por ocasião do desmembramento da freguesia de sua 
residência, e confirma a em que incorreram por não 
terem feito em tempo hábil comunicações exigidas 
pelos regulamentos". 

1880 - p. 48. 

363). - N.o 94 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 16 DE 
JULHO DE 1881. 
"Indica os casos em que cabe impor as multas da 
lei aos senho:es que não declaram o estado dos escra
vos" 
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364). - N.o 22 - FAZENDA - EM 30 DE JANEIRO DE 
1883. 
"Manda proceder, pela Coletoria do Municipio de 
Sant' Ana de Macacu O nôvo lançamento da taxa 
de escravos para o exercício de 1882-1883". 
1883 - p. 14. 

365). - N.o 77 - FAZENDA - EM 5 DE ABRIL DE 
1883. 
"Não tem lugar a restituição da taxa de escravos, 
ainda que no decorrer do exercido o escravo se 
liberte ou faleça". 
1883 -p. 47. 

366). - N.o 89 - FAZENDA - EM 14 DE ABRIL DE 
1883. 
"Restituição da importância da taxa cobrada sôbre 
escravos ocupados no serviço da lavoura". 
1883 - p. 55. 

367). - N.o 113 - FAZENDA - EM 4 DE MAIO DE 
1883. 
"Resolve que o comércio habitual de escravos por 
conta própria está sujeito ao impôsto especial sôbre 
casa de comissão de escravos". 
1883 - p. 70. 

368). - N.o 100 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 29 DE SETEMBRO DE 1883. 
"Trata de averbação de escravos e de filhos livres 
de mulher escrava". 
1883 - p. 88. 

369). - N.o 174 - FAZENDA - EM 20 DE JULHO DE 
1883. 
"Não estão sujeitas ao pagamento de busca as certi
dões pedidas pelos possuidores de escravos para 
provarem que se acham qui:es da taxa". 
1883 - p. 112. 

370). - N.o 152 - FAZENDA - EM 28 DE AGOSTO DE 
1884. 
"Dá provimento a um recurso sôbre multa por infra
ção do art. 9.° do Regulamrnto para arrecadação 
da taxa de escravos". 

1884 - p. 94. 

371). - N.o 163 - FAZENDA - EM 1 DE SETEMBRO 
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"Só o Tribunal do Tesouro é competente para re
levar, por eqüidade as multas impostas por infração 
do Regulamento da taxa de escravos". 
1884 - p. 102. 

372). - N.o 219 - FAZENDA - EM 27 NOVEMBRO DE 
1884. 
"Compete ao Tribunal do Tesouro, e não às Tesou
rarias, conhecer das causas da falta de averbação de 
escravos, para imposição da respectiva multa". 
1884 - p. 137. 

373). - N.o 11 - FAZENDA - EM 5 DE FEVEREIRO 
DE 1885. 
"O inventariante não é responsável pela taxa dos 
escravos pertencentes ao espólio". 
1885 - p. 12. 
1885 - p. 12. 

374). - N.o 8 - FAZENDA - EM 16 DE JANEIRO DE 
1886. 
"Declara que, no caso de concessão de liberdade gra
tuita, não se pode exigir o pagamento de qualquer 
dívida proveniente de infração do Regulamento da 
taxa de escravos". 
1886 - p. 5. 

375). - N.o 12 - FAZENDA - EM 21 DE JANEIRO DE 
1886. 
"A faculdade de se poder anular dívidas provenientes 
de taxa de eSClavos, nos casos de morte ou manu

missão, refere-se a qualquer mês do exercicio". 

1886 - p. 8. 

376). - N.o 31 - FAZENDA - EM 9 DE MARÇO DE 

1886. 
"Determina que não se continue a impor multas por 
infração das disposições da Lei n.o 2040 de 1871 e 

Regulamento n.o 7536 de 1879, visto já estar anun
ciado o prazo para a nova matrícula dos escravos". 

1886 - p. 20. 

377). - N.o 33 - FAZENDA - EM 15 DE MARÇO DE 
1886. 

"São isentos do sêlo os livros em que têm de ser 

lavrados os autos da declaração judicial da liberdade 
dos escravos de 60 anos". 
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378). - N.o 38 - FAZENDA - EM 2 DE ABRIL DE 
1886. 

"Trata do impôsto de 2000$ sôbre casas de comis
são de escravos". 
1886 - p. 24. 

379). - N.o 37 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 27 DE MARÇO DE 1886. 

"São isentos de sêlo os livros de que trata o art. 
11, § 4.°, do Regulamento de 14 de novembro de 
1885". 

1886 - p. 24. 

380). - N.o 38 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 27 DE MARÇO DE 1886. 

"São isentos de sêlo os livros especiais a que se 
refere o art. 11, § 4.° do Regulamento de 14 de 
novembro de 1885". 

1886 - p. 25. 

381). - N.o 54 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 15 DEA BRIL DE 1886. 

"Sôbre aplicação das multas do art. 11, § 3.°, do 
Regulamento de 14 de novemb~'o de 1885". 

1886 - p. 36. 

382). - N.o 94 - AGRICULTURA, COMÉRCIO DE OBRAS 
PÚBLICAS - EM 14 DE AGOSTO DE 1886. 

"Declara que escrava casada com sexagenário deve 
ser classificada na ordem das famílias e da preferên
cia estabelecida pela Circular de 19 de janeiro de 
1883" . 

1886 - p. 64. 

• • 
• 

CASTIGOS E PENALIDADES. 

A. - ALVARAS, LEIS E DECRETOS. 

383). - ALVARÁ DE 20 DE SETEMBRO DE 1808. 

"Minora os castigos dos escravos achados com ins
trumentos de minerar na demarcação diamantina". 
1808 - p. 142-143. 

384). - LEI N.o 4 DE JUNHO DE 1835. 

"Determina 
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escravos que matarem ou ferirem ou cometerem 
outra qualquer ofensa fisica contra seus senhores, 
etc. e estabelece regras para o processo". 
1835 - p. 5. 

385). - DECRETO N.o 138 

1837. 
DE 15 DE OUTUBRO DE 

"Fazendo extensivas ao delito de furtos de escravos 
as penas e mais disposições estabelecidas para o 
de roubo". 
1837 - p. 124. 

386). - DECRETO N.o 8067 DE 17 DE ABRIL DE 1881 
- AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS PÚ

BLICAS. 
"Determina o modo por que devem ser feitas e aver
badas as declarações de fuga e apreensões de escra
vos" . 
1881 - p. 338 . 

• 
B. - DECISÕES DO GOV1f.RNO. 

387). - N.o 2 - GUERRA - 6 DE JANEIRO DE 1822. 

"Manda castigar com açoites os escravos capoeiras 
presos em flagrante delito". 
1822 - p. 3. 

388). - N.o 32 - GUERRA - EM 28 DE JANEIRO DE 
1824. 

"Dá providências sôbre os roubos de escravos". 

1824 - p. 23. 

389). - N.o 122 - JUSTIÇA - EM 28 DE MAIO DE 
1824. 

"Dá providências sôb:-e os negros denominados ca
poeiras" . 

1824 - p. 87. 

390). - N.o 170 - EM 14 DE AGOSTO DE 1824. 

"Aprova a diária de 320 réis aos escravos apenados 
para os trabalhos das fortificações". 

1824 - p. 118. 

391). - N.o 182 - JUSTIÇA - EM 30 DE AGOSTO DE 
1824. 
"Manda 
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capoeiras presos em desordem, cessando as penas 
de açoites". 
1824 - p. 128. 

392). - N.o 193 - JUSTIÇA - EM 13 DE SETEMBRO DE 
1824. 
"Declara que a Portaria de 30 do mês passado com
preende somente os escravos capoeiras". 
1824 - p. 139. 

393). - N.o 215 - JUSTIÇA - EM 9 DE OUTUBRO 
DE 1824. 
"Declara que os escravos presos por capoeira devem 
sofrer, além de pena de três meses de trabalho, o 
castigo de 200 açoites". 
1824 - p. 153. 

394). - N.o 276 - JUSTIÇA - EM 24 DE DEZEMBRO 
DE 1824. 
"Sôbr~ a apreensão de escravos fugidos e destruição 
de quilombos" 
1824 - p. 196. 

395). - N.o 82 - JUSTIÇA - EM 2 DE ABRIL DE 
DE 1825. 
"Manda castigar correcionalmente os escravos presos 
por pequenos roubos, fazendo-os depois entregar a 
seus senhores". 
1825 - p. 52. 

396). - N.o 134 - JUSTIÇA - EM 27 DE SETEMBRO 
DE 1826. 
"Manda que por parte da justiça se prossiga com 
maior energia contra os réus de crime de roubo de 
escravos" . 
1826 - p. 109. 

397). - N.o 18 - FAZENDA - EM 28 DE JANEIRO DE 
1828. 
"Declara o destino que devem ter os escravos retidos 
em prisão e depósito quando abandonados por seus 
donos" . 
1828 - p. 15. 

398). - N.o 22 - MARINHA - EM 18 DE JANEIRO DE 
1830. 
"Manda cobrar dos escravos recolhidos a Presiganga 
à requisição de seus senhores". 

1830 
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399). - N.o 419 - MARINHA - EM 17 DE AGOSTO DE 
1830. 
"Manda despedir os escravos do serviço das reparti
tições em que seus senhores são emp:egados". 
1830 - p. 118. 

400). - DECISÃO N.o 67 - JUSTIÇA - EM 10 DE 
FEVEREIRO DE 1832. 
"Determina que nenhum escravo seja conservado no 
Calabouço, à ordem de seu senhor, por mais de um 
mês". 
1832 - p. 93. 

401). - N.o 84 - JUSTIÇA - EM 26 DE FEVEREIRO 
DE 1834. 
"Declara que as sentenças de morte proferidas con
tra escravos que matam aos senhores devem ser 
executadas independente de subirem à presença da Re
gência" . 
1834 - p. 69. 

402.) - N.o 78 - JUSTIÇA - EM 18 DE MARÇO DE 
1835. 
"Declara que o art. 118 do Código do Processo não 
pode estender-se aos escravos ainda que viagem em 
companhia de seus senhores, nem aos africanos e 
quaisquer outros libertos, que pela lei não sejam 
cidadãos brasileiros". 
1835 - p. 57. 

403). - N.o 103 
1835. 

JUSTIÇA - EM 13 DE ABRIL DE 

"Limita a certos escravos vindos da Bahia a exi
gência da fôlha corrida". 
1835 - p. 75. 

404). - N.o 299 - JUSTIÇA - EM 3 DE NOVEMBRO 
DE 1835. 
"Deve continuar a percepção de emolumentos de 
carceragem e soltura de escravos que são levados ao 
calabouço" . 
1835 -p. 263. 

405). - N.o 344 - JUSTIÇA - EM 12 DE DEZEMBRO 
DE 1835. 
"Sôbre os procedimentos que se deve ter a respeito 
dos pretos fugidos, que são presos presumindo-se 
escravos" . 
1835 - p. 310. 
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406). - N.o 87 - EM 3 DE MARÇO DE 1836 . 
.. Ao Presidente da Provincia do Rio Grande do 
Sul, sôbre as cópias das Sentenças de pena última, 
e sôbre a execução da sentença dada contra o prêto 
Mariano escravo do Barão de J aguary". 
1836 - p. 87. 

407). - N.o 489 - EM 31 DE AGOSTO DE 1836. 
"Ao Prrsidente da Província da Bahia, sôbre as 
dúvidas propostas pelo Juiz Municipal relativamente 
à pena de morte imposta ao africano Pedro do 
Dr. Dundas". 
1836 ~ p. 292. 

408). - N.o 706 - JUSTIÇA - EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 1836. 
"Ao Juiz de Paz do 2.° Distrito do Sacramento, 
para proceder sôbre um castigo atroz infligido por 
um senhor a seu escravo". 
1836 - p. 416. 

409). - N.o 63 - FAZENDA - EM 3 DE FEVEREIRO 
DE 1837. 
"Ao Presid~nte da Província do Rio de Janeiro, 
declarando que não se pode dar execução à sentença 
de morte imposta aos escravos sem ter subido petição 
de Graça e baixado à compet~nte decisão do Poder 
Moderador" . 
1837 - p. 38. 

410). - N.o 238 - EM 8 DE JUNHO DE 1837. 
"AVISO ao Promotor Público para proceder contra 
D. Anna Umbelina pelos castigos com que tem 
maltratado uma sua escrava". 

1837 - p. 237. 

411). - N.o 284 - EM 10 DE JUNHO DE 1837. 
"AVISO ao Chefe de Polícia, ordenando que não 
se mande açoitar escravo algum sem ser primeiro 
processado com audiência de seu senhor" . 

1837 - p. 237. 

412). - N.o 285 - EM 10 DE JUNHO DE 1937. 
"Aviso ao Presidente da Província da Bahia. Dá 
providências para evitar que os libertos sejam pre
sos como escravos". 
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413). - N.o 495 - EM 3 DE OUTUBRO DE 1837. 
" AVISO ao Juiz de Direito Chefe de Polícia, man
dando ficar sem efeito o Aviso de 10 de junho do 
corrente ano sôbre o modo de castigar os escravos". 
1837 - p. 345. 

414). - N.o 549 - JUSTIÇA - EM 30 DE OUTUBRO 
DE 1837. 
" AVISO ao Juiz de Direito Chefe de Policia sôbre 
requisição de fôrça para coadjuvar a apreensão de 
africanos boçais". 
1837 - p. 378. 

415). - AVISO N.o 190 - JUSTIÇA - EM 17 DE JULHO 
DE 1852. 
"Ao Presidente da Provincia de São Paulo. De
clara que as disposições do art. 10, § 1.0 do Código 
Criminal são também aplicáveis aos escravos negros". 
1852 - p. 187. 

416). - N.o 263 - AVISO DE 25 DE NOVEMBRO DE 
1852. 
"Ao Presidente da Provincia do Rio Grande do 
Sul, declarando o modo por que se deve proceder a 
respeito dos escravos que depuzeram em Juizo contra 
seus senhores". 
1852 - p. 267. 

417). - N.o 264 - AVISO DE 27 DE NOVEMBRO DE 
1852. 
"Ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
declarando que a Lei de 10 de junho de 1835, deve 
ser executada sem recurso algum nos casos de sen
tença condenatória contra escravos, não só pelos 
crimes mencionados no art. 10, mas também pelo 
d~ insurreição, e quaisquer outros em que caib~ 

a pena de morte". 
1852 - p. 268. 

418). - AVISO DE 27 DE ABRIL DE 1853 (ADITAMEN
TO). 
"Ao Presidente da Província de São Paulo, solven
do as seguintes dúvidas propostas pelo subdelegado 
de Polícia de Morretes: 

1. qual o modo 
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de ferimento leve, com a qualificação do art. 
201 do Código Criminal; 

2. se deve ser considerado miserável para êstes 
casos o escravo cujo senhor não quer perseguir o 
agressor; 

3. o que cumpre fazer, se depois de apresentada a 
queiza pelo ofendido pelos crimes mencionados, 
houver desistência ou perdão". 

1853 - p. 9. 

419). - N.o 207 - JUSTIÇA - AVISO DE 17 DE JUNHO 
DE 1858. 
"Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
Declara, em solução à dúvida do Juiz Municipal do 
do Termo de Vassouras na execução da pena de 
açoites e de ferro ao pescoço, imposta a um réu 
na qualidade de escravo, mas que tinha de obter a 
sua liberdade depois de cumpridas certas condições 
testamentárias de seu falecido senhor, que o dito Juiz 
deve neste caso seguir-se pelo dispôsto na Circular 
de 7 de fevereiro de 1856" 
1858 - p. 220. 

420). - N.o 140 - JUSTIÇA - EM 1 DE JUNHO DE 
1864. 
"Declara que a pena de prisão temporária, em que 
fôr comutada a de galés perpétuas, imposta a réus 
escravos nãop ode ser convertida na de açoites". 
1864 - p. 131. 

421). - N.o 414 - JUSTIÇA - EM 30 DE OUTUBRO 
DE 1872. 
"Decide que o perdão conferido pelo Poder Modera
dor anula a condição social do escravo condenado a 
galés perpétuas, o qual não pode voltar a escravidão" 
1872 - p. 383. 

422). - N.o 55 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 14 DE FEVEREIRO DE 1877. 
"Sôbrc escravos apreendidos em um quilombo". 
1877 - p. 45. 

423). - N.o 85 - JUSTIÇA - EM 19 DE FEVEREIRO DE 
1878. 
"Aplica-se o art. 167 do Regulamento n.o 120 de 
31 de janeiro de 1842 aos presos escravos que se suble
vem". 
1878 - p. 60. 
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424). - N.o 19 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
ABRIL DE 1880. 
"Emite parecer sôbre escravos detidos". 
1880 - p. 19. 

425). - N.o 9 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMERCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 16 DE 
JUNHO DE 1882. 
"Trata da entrega de um escravo fugido". 
1883 - p. 11. 

* * 
* 

LIBERTAÇÃO DE ESCRAVOS. 

A. - LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS. 

426). - LEI DE 7 DE NOVEMBRO DE 1831. 
"Declara livres todos os escravos vindos de fora do 
Império e impõe penas aos importadores dos mes
mos (sera vos" . 
1830 - p. 182. 

427). - DECRETO N.o 30 - DE 11 DE AGOSTO DE 
1837 .• 
"Autorizando o Tutor de Sua Majestade Imperial a 
conceder alforria graciosa aos quatro escravos que 
carregaram o Mesmo Augusto Senhor em cadeirinha 
na sua convalescencia', . 
1837 - p. 18. 

428). - DECRETO N.o 1303 - DE 28DEDEZEMBRO DE 
1853 
"Declara que os africanos livres cujos serviços foram 
arrematados por particulares, ficam emancipados de-

pois de quatorze anos, quando o requeiram, e provi
dência sôbre o destino dos mesmos africanos". 
1853 - p. 420. 

429). - DECRETO N.o 3310 - DE SETEMBRO DE 1864. 
"Concede emancipação a todos os africanos livres exis
lentes no Império". 
1864 - p. 160. 

430). - LEI N.o 2040 - DE 28 DE SETEMBRO DE 1871. 
"Declara de condição livre os filhos de mulher es
crava que nascerem desde a data desta ld, 
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os escravos da Nação e outros, e providência sôbre 
a criação e tratamento daqueles filhos menores e 
sôbre a libertação anual de escravos" . 
1871 - p. 147. 

431). - DECRETO N.o 5135 - DE 13 DE NOVEMBRO 
DE 1872. 
"Aprova o regulamento geral para a execução da 
Lei n.o 2040 de 28 de setembro de 1871". 
1872 - p. 1053. 

432). - DECRETO N.o 6341 - EM 20 DE SETEMBRO 
DE 1876. 
"Altera algumas disposições do Regulamento aprova
do pelo Decreto n.o 5135 de 13 de novembro de 1871". 
1876 - p.1019. 

433). - DECRETO N.o 8020 - AGRICULTURA, - EM 
26 DE FEVEREIRO DE 1881. 
"Revoga a última parte do art. 39 do Regulamento 
que baixou com o Decreto n.o 5135 de 13 de novem
bro de 1872". 
1881 - p. 166. 

434). - LEI N° 3270 DE 28 DE SETEMBRO DE 1885. 
"Regula a extinção gradual do elemento servil". 
1885 - p. 14. 

435). - DECRETO N.o 9602 - AGRICULTURA, COMÉR
CIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 23 DE JULHO 
DE 1886. 
"Aprova o Regulamento para a execução dos arts. 
3 e 4 da Lei n.o 3270 de 28 desetembro de 1885". 
1886 - p. 313. 

436). - LEI N.o 3353 - DE 13 DE MAIO DE 1888 (AGRI
CULTURA). 
"Declara extinta a escravidão no Brasil". 
1888 - p. 1. 

• 
B. - DECISOES DO GOVERNO. 

437). - N.o 26 - JUSTIÇA - PROVISÃO DA MESA DO 
DESEMBARGO DO PAÇO - DE FEVEREIRO 
DE 1823. 
"Determina que fiquem gozando de liberdade os 
expostos de côr" 
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438), - N.o 66 - JUSTIÇA - EM 8 DE 1830. 

"Sôbre a liberdade requerida por dois escravos" . 
"Desejando Sua Majestade o Imperador facilitar e 
promover a liberdade de escravos, sem todavia coactar 
o exercício do direito dos senhores permitidos por 
lei, Há por bem V. S. procure por meios dóceis e 
persuasivos, fazer realizar os suplicantes, João e 
Manuel, mencionados no requerimento incluso a 
liberdade prometida por sua senhora, uma vez que 
êles entreguem a soma pela mesma designada". 
1830 - p. 50. 

439). - N.o 357 - JUSTIÇA - EM 18 DE OUTUBRO 
DE 1834. 
"Declara que o escravo abandonado pelo senhor deve 
ser reputado livre, e resolve outras dúvidas". 
1834 - p. 269. 

440). - N.o 143 - JUSTIÇA - EM 6 DE JUNHO DE 
1835. 
"Dá providências e instruções a respeito dos africa
nos livres mandados para a fábrica de Ferro de S. 
João do Ipanema". 
1835 - p. 112. 

441). - N.o 144 - EM 8 DE MARÇO DE 1836. 

"Ao Juiz Municipal, declarando-lhe que a absolvição 
do comprador de africano apreendido e mandado 
entregar, não podia decidir se o africano era ou 
não liberto". 
1836 - p. 92. 

442). - N.o 513 - JUSTIÇA - EM 15 DE SETEMBRO 
DE 1836. 
"Ao Chefe de Policia, dando algumas providências Sô
bre os africanos livres em aditamento às Instruções 
de 29 de outubro de 1834 e alterações de 19 de no
vembro de 1835". 

1836 - p. 307. 

443). - N.o 596 - JUSTIÇA - EM 23 DE NOVEMBRO 
DE 1837. 
"Ao Juiz da 3" Vara Civil, sôbre pagamentos atra
zados de seviços de afdcanos livres". 
1837 - p. 402. 

444). - N.o 333 - EM 8 DE JULHO DE 1837. 
" AVISO ao Juiz de Direito do Civel da 3" Vara 
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sôbre os dinheiros provenientes dos serviços de afri
canos livres". 
1837 - p. 262. 

445). - N.o 612 JUSTIÇA - EM 1 DE DEZEMBRO 
DE 1837. 
"Ao Juiz de Direito da 3~ Vara Civel, para não se 
arrematarem mais os serviços dos africanos livres que 
existirem disponíveis". 
1837 - p. 411. 

446). - N.o 90 - EM 6 DE MARÇO DE 1851. 

"Dos salários dos africanos livres deduz-se porcen
tagem para os Empregados das Recebedorias que os 
arrecadam" . 
1851 - p. 83. 

447). - N.o 226 - EM 5 DE SETEMBRO DE 1851. 

"A despesa com o sustento e curativo dos africanos 
livres, ainda não distribuidos deve sair do rendimen
to dos salários dêles" . 
1851 - p. 216. 

448). - N.o 216 - EM 4 DE OUTUBRO DE 1853. 

"Pagamento de despesa com africanos livres". 
1853 - p. 198. 

449). - N.o 57 - AVISO DE 26 DE JANEIRO DE 1856. 
"Ao Presidente da Província de São Paulo. Solve 

Dúvida apresentada pelo Juiz Municipal do 
Termo de J undiaí, acêrca do destino que devia dar 
a certa quantia deixada em testemunho, para o fim 
de ser auxiliado um escravo na aquisição de sua li
berdade" . 
1856 - p. 92. 

450). - N.o 205 - GUERRA - AVISO DE 2 DE JUNHO 
DE 1856. 
"Eleva a 320 réis a diária dos africanos livres em
pregados no Laboratório do Campinho". 
1856 - p. 245. 

451). - N.o 324 - EM 22 DE SETEMBRO DE 1857. 
"A liberdade concedida com o ônus de serviço por 
algum tempo é perfeita". 
1857 - p. 276. 

452). - N.o 48 - JUSTIÇA - AVISO DE 22 DE MARÇO 
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"Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro. De
clara que, qualquer que seja o tempo de serviço que 
tenham prestado os africanos livres, não estão os 
Juizes de Orfãos autorizados para decidir a respeito 
de sua emancipação o que compete somente ao Go
vêrno Imperial". 
1859 - p. 68. 

453). - N.o 174 - FAZENDA - EM! 25 DE ABRIL DE 
1862. 
"A emancipação de africanos livres pertence ao Mi
nistério da Justiça". 
1862 - p. 139. 

454). - N.o 517 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 5 DE NOVEMBRO DE 1862. 
"Instruções por que se deve guiar o Diretor do Es
tabelecimento Naval do Itapura na administração dos 
africanos livres ali empregados". 
1862 - p. 409. 

455). - NQ 267 - GUERRA - AVISO DE 15 DE JUNHO 
DE 1863. 
"Declarando regular que os pretos em férias das 
galés e africanos livres no serviço da Fortaleza de 
São João sejam assinados pelo respectivo almoxarife 
e pelo Agente do Depósito de convalescente os dos 
enfermeiros, sendo todos rubricados pelo Comandan
te da Fortaleza". 
1863 - p. 275. 

456). - N.o 213 - JUSTIÇA - AVISO DE 11 DE AGOSTO 
DE 1864. 

"Ao Juiz de Orfãos da Côrte declarando que as car
tas de emancipação dos africanos livres devem ser 
passadas independente de quaisquer emolumentos". 
1864 - p. 202. 

457). - N.o 234 - FAZENDA - EM 21 DE JUNHO DE 
1866. 
"Indica o modo de conceder-se a liberdade a um 
escravo, que a requereu, pertencmte à massa falida 
de um responsável da Fazenda Nacional já falecido 
cujos bens foram sequestrados". 
1866 - p. 216. 

458). - N.o 182 - FAZENDA - EM 18 DE MAIO DE 
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"Autoriza a Tesouraria do Maranhão a passar carta 
de liberdade a uma escrava da Nação e a um seu 
filho menor, com tanto que, relativamente a êste, 
alguém se responsabilize pela sua criação e educação". 
1868 - p. 157. 

459). - N.o 242 - FAZENDA - EM 3 DE JULHO DE 
1868. 
"Declara que não podendo o escravo adquirir por 
título de sucessão a herança de seu filho em estado 
de liberdade, não lhe é concedido transmitir a ter
ceiro aquilo que não pode adquirir". 
1868 - p. 236. 

460). - N.o 347 - JUSTIÇA - EM 4 DE AGOSTO DE 
1869. 
"Manda respeitar a posse de liberdade em que se 
acha um indivíduo de côr, suspeito de desertar da 
Armada Norte-Americana e reclamando nesta Côrte 
como escravo". 
1869 - p. 341. 

461). - N.o 171 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 13 DE MAIO DE 1874. 
"Declarando que, mesmo antes de saber-se o número 
dos escravos libertados, cumpre promover o arbi
tramento do valor dos mesmos escravos, como ato 
complementar da respectiva classificação e prepara
tório para aconcessão da liberdade". 
1874 - p. 139. 

462). - N° 244 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE JUNHO DE 1875. 
"Declara que são livres duas crianças cujas mães 
foram alforriadas com condição, embora as mesmas 
clÍanças tivessem sido matriculadas". 
1875 - p. 196. 

463). - N.o 246 - AGRICULTURA' COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE JUNHO DE 1875. 
"Declara que nem o art. 21, nem o art. 23 do Re
gulamento de 1 de dezembro de 1871, impõe aos se
nhores de escravos a obrigação de mencionarem nas 
comunicações que devem fazer das manumissões por 
êles conferidas ao Tabelião em cujos livros foram 
registradas as respectivas cartas". 
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464). - N.o 429 - JUSTIÇA - EM 8 DE OUTUBRO DE 
1875. 
"No caso de alienação de escravo menor de 12 anos, 
separado de pai ou mãe, deve o Juiz de Órfãos anu
lar o contrato". 
1875 - p. 360. 

465). - N.o 14 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 7 DE JANEIRO DE 1876. 
"Considera livres, salvo o recurso do art. 19 do 
Regulamento de 1 de dezembro de 1871, os escravos 
matriculados depois de expirado o prazo legal por 
não estar provado que a falta de matrícula em 
tempo oportuno proviera de culpa do agente fiscal". 

1876 - p. 11. 

466). - N.o 70 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 14 DE FEVEREIRO DE 1876. 
"Manda intentar a ação de nulidade da venda de um 
escravo menor de 12 anos, declarando-se para isso 
competente o foro do contrato ou o do domicílio de 
qualquer dos contratantes". 

1876 - p. 73. 

467). - N.o 108 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 4 DE AGOSTO DE 1876. 
"Resolve várias dúvidas relativas à emancipação e 
liberdade de escravos". 

1876 - p. 109. 

468). - N.D 130 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 11 DE MARÇO DE 1876. 
"Declara que a disposição do art. 4.° § 7.. da 
Lei n.o 2040 de 28 de setembro de 1871 não compre
ende a a hipótese de ser livre um dos côujuges". 

1876 - p. 170. 

468-A). - N.o 314 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 4 DE JUNHO DE 1876. 
"Escravos não matriculados no prazo da lei devem 
ser considerados livres, independentemente de qual
quer título ou carta, bastando-lhes a certidão de 
não haverem sido dados em tempo à matrícula espe
cial" . 

469). - N.o 425 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE JULHO 
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"Sôbre a entrega de indenização dos escravos liber
tados". 
1876 - p. 432. 

470). - N.o 560 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 22 DE SETEMBRO DE 1876. 
"A classificação mais recente é a que deve servir 
de base ao processo das libertações". 
1876 - p. 540. 

471). - N.o 600 - JUSTIÇA - EM 10 DE OUTUBRO 
DE 1876. 
"A isenção de custas judiciárias nas causas de lib:r
dade só ap~oveita aos escravos". 
1876 - p. 576. 

472). - N.o 668 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 14 DE NOVEMBRO 
DE 1876. 
"Concluída a classificação dos escravos e nenhlma 
reclamação havendo sido feita, cumpre ao Juiz de 
Orfãos proceder à entrega das cartas de liberdade, 
sem entrar no exame do merecimento da mesma 
classificação" . 

1876 - p. 628. 

473). - N.o 146 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE ABRIL DE 1877. 
"Resolve várias dúvidas sôbre libertação de escravos" . 

1877 - p. 115. 

474). - N.o 575 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 
"Consid:ra inevitável a alfo: ria de 2 escravos não 
obstante haverem sido atendidos, em gráu de recur
so, depois de esgotado o prazo legal". 

1877 - p. 489. 

475). - N° 93 - JUSTIÇA - EM 20 DE FEVEREIRO DE 
1878. 
"Providência sôbre o cativeiro indébito de filhos e 
netos de pessoa livre". 
1878 -p. 64. 

476). - N.o 276 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 6 DE MAIO DE 1878. 
"Declara 
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côr preta de 4 a 5 anos de idade, encontrada à por
ta da Casa do Vigário da freguesia de S. Mateus e 
por êste recolhida". 
1878 - p. 190. 

477). - N.o 22 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 15 DE JANEIRO DE 
1879. 

"Aprova a deliberação da Presidência da Província 
da Bahia que nulificou a libertação de 16 escravos 
matriculados no município de Alagoinhas". 
1879 - p. 15. 

478). - N.o 13 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 31 DE 
MARÇO DE 1880. 
"Declara que os escravos não matriculados no pra
zo da lei devem ser considerados livres, independente
mente de qualquer título ou carta". 
1880 - p. 13. 

479). - N.o 18 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
ABRIL DE 1880. 
"Declara que o art. 67 do Regulamento de 13 de 
novembro de 1872 não se refere aos senhores das 
mães dos ingênuos, mas sim aspessoas a quem os 
Juízes de Orfãos encarregarem a educação de tais 
menores". 
1880 - p. 18. 

480). - N.o 36 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 9 DE 
AGOSTO DE 1880. 
"Manda observar a última pai te do art. 14 do 
Regulamento de 13 de novembro de 1872, notando 
a falta de c~rtidão de batismo em auto de protestos 
pela desistência dos serviços de um ingênuo". 
1880 - p. 33. 

481). - N.o 45 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 28 DE 
AGOSTO DE 1880. 
"Manda observar a Imperial Resolução de 8 do mes
mo mês quanto a menores filhos deescrava, lança
dos nas rodas de expostos". 
1880 -
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482). - N.o 40 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
SETEMBRO DE 1880. 
"Deve ser mantida, na ordem da emancipação, a 
preferência a que houver di! eito a familia escrava, a 
despeito de se achar condenado um de seus membros 
a pena criminal". 

1880 - p. 37. 

483). - N.o 70 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 28 DE 
DEZEMBRO DE 1880. 
"Reconhece o direito a indenização pela renúncia dos 
serviços de um ingênuo e promove a colocação dêste". 

1880 - p. 64. 

484). - N.o 455 - JUSTIÇA - EM 23 DE SETEMBRO 
DE 1880. 
"Resolve dúvidas sôbre a libertação de escravos". 

1880 - p. 322. 

485). - N.o .35 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 9 DE 
AGOSTO DE 1880. 
"Declara não ser dispensável a certidão de batismo 
do filho livre de esCl ava nos processos intentados 
para a indenização pela renúncia de serviços". 

1880 - p. 33. 

486). - N.o 25 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO. E OBRAS PÚBLICAS - EM 17 DE 
MAIO DE 1880. 
"Providencia. a fim de que a entrega dos títulos de 
indenização de que trata a Lei n.o 2040 de 28 de 
setembro de 1871, somente se efetue com prévia au
torização dêste Ministério". 

1880 - p. 23. 

487). - N.o 57 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 12 DE 
NOVEMBRO DE 1880. 
"Não havendo lei brasileira que vede aos súditos es
trangeiros adquirir escravos, não pode ser conside
do livre o escravo pertencente ao es:rangeiro falecido 
"ab intestato". 
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488). - N.o 69 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 27 DE 
DEZEMBRO DE 1880. 
'''Declara que a renúncia dos serviços dos filhos li
vres de escravas e da indenização de que trata a 
lei, . não exime os sensores das obrigações que lhes 
incumbem dUlante a menoridade dos mesmos ingê
nuos". 
1880 - p. 63. 

489). - N.o 45 (ADITAMENTO) - . AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 6 DE 
ABRIL DE 1881. 
"Manda regularizar um processo relativo à indeniza
ção dos serviços de um ingênuo". 
1881 - p. 39. 

4(0). - N.o 47 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 7 DE 
ABRIL DE 1881. 
"Aprova uma decisão p:esidencial mandando cassar 
uma carta de alforria". 
1881 - p. 41. 

491). - N.o 58 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 11 DE 
MAIO DE 1881. 
"O Juiz competente para passar carta de alforria na 
hipó:ese do art. 90 do Regulamento de 13 de novem
bro de 1872 é o que estiver funcionando no processo" . 
1881 - p. 50. 

492). - N.o 63 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 28 DE 
MAIO DE 1881. 
"A declaração de que trata o art. 1.0, § 1.0, da Lei 
n.o 2040 de. 28 de setembro de 1871, pode ser feita 
perante o Govêrno. Não é admissível a desistência 
da indenização em favor do ingênuo". 
1881 - p. 54. 

493). - N.o 78 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 21 DE 
JUNHO DE 1881. 
"Recusa um protesto relativo a uma filha livre de 
escravos" . 
1881 -
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494). - N.o 83 (ADITAMENTOI) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 7 DE 
JULHO DE 1881. 
"Resolve que aos escrivães de Órfãos cabe escrever 
as relações em . duplicata exigidas pdo art. 42 do 
Regulamento de 13 de novembro de 1872". 

1881 - p. 72. 

495). - N.o 90 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
JULHO DE 1881. 
"Aprova a censura di:igida a um Juiz de Órfãos por 
haver infringido as disposições reguladoras dos pra
zos no processo de Iib~rtação de escravos". 

1881 - p. 78. 

496). - N.o 97 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 10 DE 
AGÓSTO DE 1881. 
"O filho menor de um casal já libertado a quem !>e 

reconhece preferência. para a libertação futura, per
de-a com a menoridade". 

1881 - p. 84. 

497). - N.o 108 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 
SETEMBRO DE 1881. 
"O arbitramento judicial de alguns escravos não deve 
retardar a alforria dos demais classificados". 

1881 - p. 92. 

498). - N.o 110 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1881. 
"Providencia acêrca da prova legal da idade de uma 
menor, dada como escrava". 

1881 - p. 94. 

499). - N.o 111 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 29 DE 
SETEMBRO DE 1881. 
"Devem ser pagas as custas dos processos de arbitra
mento anteriores ao Decreto de 26 de fevereiro de 
1881 embora as alforrias sejam declaradas posterior
mente à data do mesmo decreto". 
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500). - N.o 114 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 18 DE 
OUTUBRO DE 1881. 
"Devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional os le
gados com destino à libertação de escravos". 

1881 - p. 97. 

501). - N.o 495 - FAZENDA - EM 7 DE OUTUBRO 
DE 1881. 
"Os legados com destino à libertação de escravos de
vem ser recolhidos ao Tesouro e as Tesourarias de 
Fazenda". 

1881 - p. 352. 

502). - N.o 119 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
OUTUBRO DE 1881. 
"Anulada uma alforria não pode o fato de registro 
da carta tida por extraviada dar di:eito ao portador 
para invalidar o ato da anulação". 

1881 - p. 101. 

503). - N.o 126 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 30 DE 
DEZEMBRO DE 1881. 
"Aprova uma decisão relativa à libertação de 62 es
cravos pertencentes a um espólio". 

1881 - p. 107. 

504). - N.o 20 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 11 DE 
DEZEMBRO DE 1882. 
"Mantém a alforria de 4 escravos". 

1883 ° p. 20. 

505). - N.o 51 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 26 DE MARÇO DE 1883. 
"Providencia acêrca do casamento de escravos, com o 
fim de assegurar a preferência na libertação". 

1883 - p. 49. 

506). - N.o 58 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE ABRIL DE 1883. 
"Providencia 
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507). - N.O 72 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE JUNHO DE 1883. 
"Não se preterem direitos quando, sendo iguais as 
circunstâncias dos classificados, a escôlha dos liber
tandos é feita salteadamente, para o fim de es:ender 
o beneficio a maior número de escravos". 
1883 p. 66. 

508). - N.o 1 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 15 DE 
MAIO DE 1884. 
"Dispõe sôbre os se,rviços de filhos livres de mulher 
escrava' e dá outras providências". 
1884 - p. 3. 

509). -- N.o 106 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 8 DE OUTUBRO DE 1885. 
"Regula o modo para pagamento de aIforrias de escra
vos fugidos que sentarem praça no Exército". 
1885 - p. 83. 

510). - N.o 25 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 8 DE MARÇO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre libertação de escravos". 
1886 - p. 17. 

511). - N.o 34 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 23 DE MARÇO DE 1886. 
"Declara que os serviços dos sexagenários libel tos pe
la lei são devidos pessoalmente aos ex-senhores, e 
só transferíveis nos casos de sucessão necessária". 
1886 - p. 22. 

512). - N.o 36 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 24 DE MARÇO DE 1886. 
"Sôbre remuneração pelo serviço do arrolamento dos 
sexagenários" . 

1886 - p. 24. 

513). - N.o 40 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 31 DE MARÇO DE 1886. 
"Sôbre citação a ex-senhores de sexagenários". 

1886 - p. 26. 

514). - N.o 41 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 1 DE MARÇO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôb: e sexagenários declarados livres 
pela Lei n.o 3270 
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515). - N.o 47 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 6 DE ABRIL DE 1886. 

"Os serviços prestados pelos sexagenários depois dos 
3 anos da lei não são para indenização da alforria, 
mas tão somente a compensação da parte do liberto 
pelo tratamento que recebe do ex-senhor". 
1886 - p. 31. 

516). - N.o 53 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 10 DE ABRIL DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre o cumprimento de algumas das 
disposições do Regulamento de 14 de novembro de 
1885". 
1886 - p. 35. 

517). - N.o 55 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 15 DE ABRIL DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre intimação a ex-senhores de 
sexagenátios e sôbre prazos para prestação de servi
ços" . 
1886 - p. 37. 

518). - N.o 58 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 16 DE ABRIL DE 1886. 
"Declara que os libertos de 63 anos estão sujeitos a 
prestação de serviços até que completem 65 anos de 
idade" . 
1886 - p. 39. 

519). - N.o 64 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 29 DE ABRIL DE 1886. 
"Sôbre publicação de editais relativos a sexagenários". 
1886 - p. 46. 

520). - N.o 69 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE MAIO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre libertação de escravos com 
cláusula de prestação de serviços". 
1886 - p. 49. 

521). - N.o 73 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 19 DE MAIO DE 1886. 
"Sôbre a publicação dos nomes dos sexagenários e dos 
ex-senhores" . 
1886 - p. 51. 

522). - N.o 76 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS 
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"Resolve dúvidas sôbre a execução da Lei n.o 3270 
de 28 de setembro de 1885 e do Regulamento de 
1885 e do Regulamento de 14 de novembro do mes
mo ano". 
1886 - p. 53. 

523). - N.o 95 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE AGOSTO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre sexagenários classificados e 
alforriados" . 
1886 - p. 65. 

524). - N.o 100 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 14 DE SETEMBRO DE 1886. 
"A simples declaração de um senhor, feita em inven
tário, de tencionar beneficiar um escravo não cons
titui ato de alforria e não pode prejudicar o dito 
escravo em seu direito a classificação". 
1886 - p. 71. 

525). - N.o 103 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 5 DE OUTUBRO DE 1886. 
"Declara como se deve proceder relativamente a 
escravos indevidamente arrolados como sexagenários". 
1886 - p. 72. 

526). - N.o 115 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 15 DE NOVEMBRO DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre escra,vos indevidamente arro
lados como sexagenários". 
1886 - p. 81. 

527). - N.o 118 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 16 DE DEZEMBRO DE 1886. 
"Os serviços de que trata o § 10.° doart. 3.0 da 
Lei n.O 3270 devem ser contatos da data da meima 
lei" . 
1886 - p. 82. 

528). - N.o - FAZENDA - EM 15 DE JANEIRO DE 
1887. 
"Manda aceitar como título de manumissão de uma 
escrava, na falta da respectiva carta, o requerimento 
em que o senhor da mesma pede a sua eliminação 
matrícula e retirar da taxa por havê-Ia libertado". 
1886 - p. 6. 

529). - N.o 10 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS 
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"Declara concordar com o Ministro da Fazenda em 
que a disposição do art. 1.0 da Lei n.o 3270 de 
28 de setembro de 1885 deve ser extensiva aos ex
senhores dos indivíduos que, tendo atingido 60 anos, 
forem gratuitamente dispensados da prestação de ser
viços" . 
1887 - p. 8. 

530). - N.o 14 DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 28 DE FEVEREIRO DE 1887. 
Declara que a obrigação de prestar serviços, imposta 
aos libertos condicionalmente, não poderá persistir, 
uma vez que hajam os mesmos completado 65 anos 
de idade". 
1887 - p. 11. 

531). - N.o 1 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 7 DE 
JANEIRO DE 1887. 
"Resolve dúvidas sôbre preferência para libertação de 
escravos matriculados com diminuição de valor, ces
sação de serviços de escravos libertados condicional
mente e transferência dêsses serviços". 
1887 - p. 67. 

532). - N.o 3 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 18 DE 
JANEIRO DE 1887. 
"Determina que a os libertos sexagenários sejam en
tregues títulos probatórios do seu estado". 
1887 - p. 68. 

533). - N.o 5 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 24 DE 
JANEIRO DE 1887. 
"Sôbre prestação de serviço de escravos de condomi
nos alforriados por um dêstes". 
1887 - p. 70. 

534) - N.o 6 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 19 DE 
FEVEREIRO DE 1887. 
"Torna extensiva aos ex-senhores de sexagenários que 
dispensarem gratuitamente a prestação de serviços a 
remissão de divida, a que se refere o art. 1, § 10.° 
da Lei n.O 3270". 
1887 - p. 70. 
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535). - N.o 7 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 28 DE 
FEVEREIRO DE 1887. 
"Declara que deve ser considerada nula qualquer al
fonia concedida por prazo que obrigue os sexage
nários à prestação de serviços depois de completarem 
65 anos". 
1887 - p. 71. 

536). - N.o 15 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 11 DE 
JULHO DE 1887. 
"Declara que deve ser considerado livre um escra
vo doado com a obrigação de não poder ser alienado, 
clausula que o donatário infringiu". 
1887 - p. 77. 

537). - N.o 20 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1887. 
"Mantém a liberdade de um escravo que deixou de 
ser matriculado em tempo na Coletoria de Santo 
Amaro". 
1887 - p. 81. 

538). - N.o 26 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 9 DE 
NOVEMBRO DE 1887. 
"Nega provimento ao recurso de Joaquim Ferreira 
Canna Brazil sôbre a averbação da alforria de uma 
sua escrava". 
1887 - p. 85. 

539). - N.o 35 - JUSTIÇA - EM 26 DE MAIO DE 1888. 
"Invoca a intervenção dos Prelados Diocesanos para 
execução da lei que extingue a escravidão no Brasil". 

1888 - p. 26. 

• • 
• 

FUNDO DE EMANCIPAÇÃO 

DECISÕES DO GOVIlRNO. 

540). - N.o 352 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 3 DE OUTUBRO 
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"Circular exigindo informações dos Presidentes sôbre 
sociedades fundadas para a criação, tratamento e edu
cação dos filhos livres de mulher escrava e recomen
dando que promovam aumento do fundo de emanci
pação". 

1873 - p. 322. 

541). - N.o 55 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE FEVEREIRO DE 1874. 
"Determinando que em têrmo especial seja lança
da a declaração do valor de escravos que têm de 
ser libertados pelo fundo de emancipação, feita de 
acôrdo com o Agente Fiscal, observando-se quanto 
ao arbitramento dos mesmos a disposição do art. 39 
do Regulamento n.O 5135 de 13 de 1872 

1874 - p. 43. 

542). - N.o 121 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE MARÇO DE 1874. 
"Mandando observar o art. 27 do Regulamento n.O 

5135 de 13 de novembro de 1872, que estabelece a 
classificação para as alforrias pelo fundo de emanci
pação" . 

1874 - p. 95. 

543). - N.o 73 - FAZENDA 
DE 1876. 

EM 15 DE FEVEREIRO 

"Não é preciso expedição de novas ordens para se
rem aplicadas às despesas com a libertação de escra
vos as quotas do - Fundo de emancipação - arreca
das nos exercícios de 1871 a 1875". 

1876 - p. 76. 

545). - N.o 80 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE FEVEREIRO DE 1876. 

"Determina que, sendo insuficiente, para a alforria 
de uma família escrava, classificada em 1.0 lugar a 
quota c1istribuída a um municipio, devem ser liber
tados tantos indivíduos dessa família quantos possa 
compo: tar a referida quota, sendo preferidos os outros 
no ano seguinte". 

1876 - p. 81. 

545), - N.o 282 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS 
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"Declara não ser indispensável o conhecimento pré
vio da quota de emancipação para que se realize a 
verificação do valor dos escravos". 
1876 - p. 314. 

546). - N.o 487 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE AG6STO DE 1876. 
"Pode efetuar-se em qualquer tempo a verificação dO" 
valor dos escravos que tenham de ser libertados pe
lo fundo de emancipação. O processo de arbitramento 
pode s:r promovido e julgado em férias". 
1876 - p. 482. 

547). - N.o 613 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 12 DE OUTUBRO DE 1876. 
"Declara que quando o fundo de emancipação fôr 
apenas suficiente para a alforria dos pais devem ser 
preferidos os filhos no ano seguinte, uma vez que 
não tenham atingido a maioridade, regra que, por 
analogia de razão, é aplicada quando por êrro do 
Juíz, ou falta de informação tenham sido preteridos 
os filhos". 
1876 - p. 586. 

548). - N.o 640 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EF 26 DE OUTUBRO DE 1876. 
"O fundo de emancipação deve ser distribuído aos 
municípios sem atenção às quantias consignadas pe
las Assembléias Provinciais para auxiliar as liberta
ções" . 
1876 - p. 606. 

549). - N.o 181 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM II DE MAIO DE 1877. 
"Providencias para que as quotas do fundo de eman
cipação não sejam excedidas pelas de alforria e de 
arbitramento" . 

1877 - p. 150. 

550). - N.o 206 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 30 DE MAIO DE 1877. 
"O fato de ter família livre só pode dar preferência 
a um escravo solteiro quando a família foi libertada 
pelo fundo de emancipação". 
1877 - p. 171. 

551). - N.o 286 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 18 DE JULHO 
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"Declara que não poder ser convertida ao fundo de 
emancipação a importância da indenização de que 
trata o art. 1.0, § 1.0, da Lei n.o 2040 de 28 de 
setembro de 1871, não havendo decorrido o prazo a 
que se referem os mesmos artigos e § § ". 

1877 - p. 230. 

552). - N.o 461 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 25 DE JULHO DE 1878. 
"Declara que as alforrias concedidas a 10 escravos 
no município de Estância por conta do fundo de 
emancipação achando-se alí já esgotada a competente 
quota em consequência de anteriores manumissões, 
devem ser reputados válidos e perfeitos, desde que 
os libertos já estão de posse das respectivas cartas, 
considerando-se, porém, a importância agora despendi
da como antecipação da quota que, na futura distri
buição possa caber ao indicado município". 

1878 - p. 340. 

553). - N.o 925 - FAZENDA - EM 30 DE DEZEMBRO 
DE 1878. 
"Sôbre o pagamento de custas ao Juiz de Direito 
e ao de Orfãos da vila do Cabo e respectivos eIll
pregados em uns processos de arbitramento de es
cravos libertados pelo fundo de emancipação". 

1878 - p. 675. 

554). - N.o 26 - FAZENDA - EM 15 DE JANEIRO DE 
1880. 
"Declara como devem ser esclÍturadas as restituições 
de renlas do fundo de emancipação, pertencentes a 
exercícios já Encerrados". 

1880 - p. 17. 

555). - N.o 24 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS. 
"Declara irregular o ato pelo qual um Juiz de Orfãos 
alforria um escravo por conta do fundo de eman
cipação, apezar da insuficiência da quota distribuída 
ao município". 

1880 - p. 23. 

556). - N.o 37 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 
AGOSTO DE 1880. 
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"Declara inaceitável a proposta de um cidalão para 
a alforria de 100 escravos por conta do fundo de eman
cipação, por não ser licito ao Govêrno alterar as 
regras que presidem a aplicação do mesmo fundo". 

1880 - p. 34. 

557). - N.o 44 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 27 DE 
SETEMBRO DE 1880. 
"O senhor de mulher escrava alforriala por conta do 
fundo de emancipação não tem direito a indenização 
pelos menores de 8 anos que acompanharam a liber
dade". 

1880 - p. 40. 

558). - N.o 56 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 29 DE 
OUTUBRO DE 1880. 

"Manda observar o Regulamento de 13 de novem
bro de 1872 quanto ao emprêgo das quantias desti
nadas por lei provincial, ou por ato de liberalidade 
particular, a emancipação de escravos e resolve di
versas dúvidas sugeridas no processo de classifica
ção". 

1880 p. 50. 

559). - N.o 84 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 8 DE 
JULHO DE 1881. 
"A arrematação dos serviços de um escravo, com 
a cláusula da alforria condicional, não prejudica o 

direito anteriormente reconhecido ao mesmo escravo pa
ra ser manumitido por conta do fundo le emancipa
ção" . 

1881 - p. 73. 

560). - N.o 93 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 15 DE 
JULHO DE 1881. 
"Escravos de uma ordem religiosa não estão excluí
dos do beneficio da alforria por conta do fundo le 
emancipação. O arrendatário dos serviços de um es
cravo não pode representar o dono lêste no processo 
de arbitramento, nem receber o preço da alforria". 

1881 - p. 80. 
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561). - N.o 107 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 

SETEMBRO DE 1881. 
"Sem autorização do Govêrno, não pode ser distrai
da qualquer quantia de uma quota do fundo de eman
cipação para indenizar despesas pertencentes a anterior 
ou anteriores". 

1881 - p. 92. 

562). - N.o 115 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 18 DE 
OUTUBRO DE 1881. 
"Legados para o fundo de emancipação não são 
recolhidos a título de depósito, mas como renda do 
referido fundo". 

1881 - p. 98. 

563). - N.o 118 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 21 DE 
OUTUBRO DE 1881. 
"Mantém a alforria conferida por conta do fundo de 
emancipação a um escravo de condominios, embora um 
dêstes haja renunciado a seu domínio". 

1881 - p. 100. 

564). - N.o 2 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 27 DE 
JANEIRO DE 1882. 
"Reforça as quotas do fundo de emancipação distri
buídas à Província do Amazonas". 

1883 - p. 4. 

565). - N.o 9 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 13 DE JANEIRO DE 1883. 
"Não podem ser alforriados pelo fundo de emanci
pação escravos que li:igam por sua libelrdade". 

1883 - p. 7. 

566). - DECRETO N.o 8889 - DE 24 DE FEVEREIRO DE 
1883. 
"Reforma o plano das loterias do Estado a favor do 
fundo de emancipação". 

1883 - p. 327. 

567). - N.o 62 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 11 DE MAIO 
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"Não pode um liberto pagar com serviços parte do 
preço da alforria por conta do fundo de emancipa
ção". 
1883 - p. 58. 

568). - N.o 170 - FAZENDA - EM 16 DE JULHO DE 
1883. 
"Ordena as Tesourarias que recomendem aos Agentes 
fiscais a maior atenção na classificação dos escravos 
que tem de ser manumitidos pelo fundo de emanci
pação". 
1883 - p. 109. 

569). - N.o 234 - FAZENDA - EM 3 DE NOVEMBRO 
DE 1883. 
"O pagamento do valor do escravo alforriado pelo 
fundo de emancipação não depende da prova de estar 
paga a respectiva taxa". 
1883 - p. 146. 

570). - N.o 53 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PúBLICAS - EM 10 DE MARÇO DE 1884. 
"Recomenda que não se faça pagamento de alforrias 
pelo fundo de emancipação, senão à vista de processo 
regular e completo". 
1884 - p. 43. 

571). - N.o 30 - FAZENDA 
1885. 

EM 11 DE MARÇO DE 

"Substituição do Coletores nos proc:-ssos de avaliação 
de escravos que tenham de ser manumitidos pelo 
funlo de emancipação". 

1885 - p. 24. 

572). - N.o 80 - FAZENDA - EM 11 DE JUNHO DE 
1885. 
"Recomenda o cumprimento de disposições relativas 

ao arbitramento para a indenização de escravos, para 
alforria pelo fundo de emancipação". 

1885 - p. 254. 

573). - N.o 153 - FAZENDA - EM 17 DE OUTUBRO 
DE 1885. 
"As loterias concedidas pelas Assembléias Provinciais 
para aumento do funlo de emancipação estão sujei
tas ao impôsto de 15%". 

1885 - p. 304. 
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574). - N.o 2 - FAZENDA - EM 4 DE JANEIRO DE 
1887. 
"Sôbre pagamento de manumissões por conta do fundo 
de emancipação". 
1887 p. 2. 

575). - N.o 4 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 22 DE 
JANEIRO DE 1887. 
"Plovidencia sôbre a remessa de relações deescravos 
alforriados por conta lo fundo de emancipação". 
1887 - p. 69. 

576). - N.o 27 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 19 DE ABRIL DE 1887. 
"Declara ao Procurador dos Feitos da Fazenda que 

/ os escravos classificados para serem manumitidos pelo 
fundo de emancipação e não incluidos na matrícula 
encerrada a 31 de março de 1887, devem ser considera
dos livres, independentemente de indenização aos ex
senhores - seja qual fôr o estado do processo para 
a manumissão". 
1887 - p. 24. 

577). - N.o 28 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - F;M 19 DE ABRIL DE 1887. 
"Manda que sejam considerados livres os indivíduos 
que, tendo sido classificados para serem manumitidos 
pelo fundo de emancipação, não forem apresentados 
à matrícula organizada em virtude da Lei n.o 3270 
de 28 de setembro de 1885". 
1887 - p. 25. 

578). - N.o 11 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 19 DE 
ABRIL DE 1887. 
"Declara que os escravos classificados e não matricu
lados não podem ser libertados pelo fundo de eman
cipação" . 
1887 - p. 74. 

579). - N.o 42 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 6 DE 
DEZEMBRO DE 1887. 
"Nega provimento a recurso relativo a uma escrava 
alforriada pelo funlo de emancipação e que não foi 

matriculada" 
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* 
DECISÕES DO GOVERNO. 

580). - N.o 363 - FAZENDA - EM 9 DE OUTUBRO DE 
1873 . 
.. As quantias provenientes de pecúlio de escravos 
recolhidos aos cofres das Tesourarias devem vencer 
juros, sendo escriturados como depósitos em nome 
dos mesmos escravos" . 
1873 - p. 335. 

581). - N.o 248 - FAZENDA - EM 24 DE JULHO DE 
1874. 
"Sôbre a cse; ituração e entrega de quantias provenien
tes do pecúlio de escravos". 
1874 - p. 195. 

582). - N.o 480 - FAZENDA - EM 18 DE DEZEMBRO 
DE 1874. 
"A entrega às Tesourarias de Fazenda de quantias pro
venientes de pecúlio de escravos deve ser acompanha
da le guia de autoridade competente". 
1874 - p. 395. 

583 -N.o 193 - FAZENDA - EM 3 DE ABRIL DE 1879. 
"A disposição da Circular 47-A de 22 de novembro 
de 1878 é aplicável ao pecúlio de escravos". 
1879 - p. 122. 

584). - N.o 4 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 20 DE 
MARÇO DE 1880. 
"Declara que o pecúlio adquirido por escravo soltei. o, 
deve ser averbalo em seu nome, e não no da família 
ilegítima que porventura tenha". 
1880-p.7. 

585). - N.o 64 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS. 
"O pecúlio só determina prelação em cada uma das 
classes dos libertandos". 
1880 - p. 60. 

586). - N.o 464 - FAZENDA - EM 24 DE SETEMBRO 
DE 1880. 
"O 
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587). - N.o 91 (ADITAMENTO) - AGRIULTURA 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
JULHO DE 1881. 
"Pecúlio só dá preferência à classificação na mesma 
ordem e número". 
1881 - p. 79. 

588). - N.o 217 - FAZENDA - EM 7 DE MAIO DE 1881. 
"Manda pagar, sem juro, o pecúlio de uma escra
va, visto que o depósito fora fei:o quando esta já 
era liberta e condicionalmente". 
1881 - p. 142. 

589). - N.o 251 - FAZENDA - EM 23 DE MAIO DE 
1881. 
"Manda pagar juros de uma quantia depositada como 
pecúlio para auxílio da lib:rdade de uma escrava, 
embora o depósito se realizasse na Recebedoria e fôs
se ali escriturado como líquido le juros" . 
1881 - p. 165. 

590). - N." 149 - FAZENDA - EM 4 DE MAIO DE 
1883. 
"Os pecúlios, com que os escravos contribuem para 
auxílio de sua liberdade devem ser com tôda bre
vidade reconhidos às estações fiscais ou às Agências 
la Caixa Econômica". 
1883 - p. 94. 

591). - N.o 31 FAZENDA - EM 12 DE MARÇO DE 
1885. 
"Trata do levantamento de quantias pertencentes a 
escravos, espólios e menores, depositados nas Caixas 
Econômicas" . 
1885 - p. 24. 

592). - N.o 112 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 6 DE NOVEMBRO DE 1886. 
"Sôbre a entrega de quantia depositada como pecúlio"'" 
1886 - p. 78 . 

• 
DECISÕES DO GOVERNO. 

593). ° N.o 127 - FAZENDA - EM 21 DE JULHO DE 
1829. 
"Declara o modo de conceder liberdade aos escravos 
da nação', que a requererem". 
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594). - N.o 256 - MARINHA - EM 10 DE SETEMBRO 
DE 1832. 
"Manda fornecer rações aos escravos da nação em 
serviço na armação de São Domingos". 
1832 - p. 282. 

595). - N.o 383 - MARINHA - EM 15 DE JULHO DE 
1833. 
"Manda pagar as despesas feitas com os remédios, ba
tizalos, enterros, etc. dos escravos da Nação empre
gados no Arsenal de Marinha". 
1833 - p. 264. 

596). - N.o 1 - MARINHA - EM 2 DE JANEIRO DE 
1837. 
Ordenando que a disposição do Aviso de 16 de 

dezembro de 1836 se faça extensiva aos serventes es
cravos, abonanlo-se-lhes o jornal de 400 réis nos dias 
úteis, conservando-se aos livres o de 480 rs. que 
já percebiam". 
1837 - p. 1. 

597). - N.o 65 - IMP:ÉRIQ - EM 4 DE FEVEREIRO DE 
1837. 
"Ordenando ao Diretor do Jardim Botânico da La
goa que a despesa feita no Hospital das Misericór
dia com o curativo dos escravos do dito Jardim seja 
paga trimensalmente". 

1837 - p. 40. 

598). - REGULAMENTO N.o 4 - DE 26 DE MARÇO DE 
1840. 
"Para a administração Geral da Fábrica de Pólvora 
Estrêla" . 
- Título IH - Da Adminis!ração Econômica das 
Fazendas, Escravatura e Gado". 

1840 - p. 30. 

599). - N.o 237 - FAZENDA - EM 8 DE JULHO DE 
1840. 
"Instruções para o arrecadamento dos salários los 
africanos ilicitamente introduzidos no Império". 

1840 - p. 70. 

600). - N.o 160 - EM 30 DE OUTUBRO DE 1847. 
"As avaliações para liberdade de escravos da Fazenda 
Nacional devem ser feitas por pelitos 
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Tesouraria e remetidas com informações dos inspe
tores" . 
1847- p. 229. 

(01). - N.o 87 - EM 26 DE MARÇO DE 1852. 

"Sôbre concessão de Cartas de alforria a escravos da 
Nação". 
1852 - p. 95. 

602). - N.o 123 - GUERRA - AVISO DE 21 DE MAIO 
DE 1853. 
"Ao Diretor do Hospital Militar mandando elevar a 
gratificação dos africanos alí empregados". 
1853 - p. 109. 

603). - N.o 274 - AVISO DE 4 DE OUTUBRO DE 1859. 
"Declarando que os escravos da Nação nenhum di
reito têm a pagamento de jornal". 
1859 - p. 252. 

604). - N.o 34 - AVISO DE 18 DE JANEIRO DE 1860. 
"Declarando que ao Govêrno Imperial não cabe a 
atribuição de passar carta de liberdade a escravos la 
nação" . 
1860 - p. 33. 

605). - N.o 538 - GUERRA - AVISO DE 4 DE AGOSTO 
DE 1863. 
"Declarando que as cartas de liberdade de escravos da 
nação ao serviço da Fábrica de Pólvora devem ser 
passadas pelo Tesouro Nacional, mediante o pagamen
to de direitos e emolumentos a que estiverem sujeitos 
segundo as tabelas da Fazenda". 
1863 - p. 355. 

606). - N.o 170 - GUERRA - EM 26 DE ABRIL DE 
1866. 
"Declara que o Diretor da Fábrica de Pólvora Es
trêla, quando tiver de informar requerimentos de es
cravos da Nação pedindo carta de liberdade, deve 
primeiro mandar proceder à avaliação dos mesmos 
escravos" . 
1866 - p. 167. 

607). - N.o 212 

1866. 

FAZENDA EM 6 DE JULHO DE 

608). - N.o 471 FAZENDA - EM 30 DE OUTUBRO 
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"A Administração da Fazenda incumbe a defesa dos 
escravos da nação em juizo criminal, e dela devem 
as Tesourarias encarregar algum advogado, se o Pro
curador Fiscal escusar-se sendo para isso nomeado". 
1866 - p. 418. 

609). - N.o 106 - FAZENDA - EM 1 DE ABRIL DE 
1868. 
"A concessão de alforria a escravos da Nação a ti': 
tulo gratuito não cabe nas atribuições do Poder Exe
cutivo" . 
1868 - p. 90. 

610). - N.o 265 - GUERRA - EM 22 DE JULHO DE 
1868. 
"Mandar admit:r alguns escravos de particulares nas 
obras da 2~ Divisão da Fábrica de Pólvora da Es
trêla até que apareçam pessoas livres para os subs
tituir" . 
1868 - p. 255. 

611). - N.o 345 - FAZENDA - EM 2 DE AGOSTO DE 
1869. 
"Os requerimentos dos escravos da nação, que soli
citarem alforria devem ser acompanhados da compe
tente avaliação efetuada perante o juizo dos feitos 
da Fazenda". 
1869 - p. 340 . 

• 
A. - PROVISÕES, LEIS E DECRETOS. 

612). - DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1817. 
"Cria um Batalhão de pretos libertos para servir na 
Capitania de Montevidéo". 
1817 - p. 26. 

613). - N.o 44 - REINO - PROVISÃO DA MESA DO 
DESEMBARGO DO PAÇO DE 27 DE OUTUBRO 
DE 1817. 
"Manda promover o casamento dos escravos desta 
Comarca c em outras do Brasil". 
1817 - p. 34. 

614). - DECRETO DE 13 DE FEVEREIRO DE 1823. 
"Aprova 
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615). - DECRETO DE 13 DE FEVEREIRO DE 1823. 
"Aprova os figurinos do uniforme do Batalhão de 
Artilharia de posição de pretos libertos". 
1823 - p. 31. 

616). - DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1831. 
"Proibe a admissão de escravos como trabalhadores, 
ou como oficiais das artes necessárias, nas estações 
públicas da província da Bahia" 
1830 - p. 24. 

617). - DECRETO N.o 427 - DE 26 DE JULHO DE 1845. 
"Manda proceder à avaliação dos escravos que ser
viram em armas a favor da rebelião na Província 
do Rio do Sul". 
1845 - p. 93. 

618). - DECRETO N.o 1415 - DE 5 DE AGOSTO DE 1854. 
"Aprova os Es~atutos da Cia de Seguros contra a 
mortalidade los escravos, denominada "Previdência". 
1854 - p. 276. 
"Os bens dos escravos da Nação que falecem perten
cem à Nação". 

1866 - p. 199. 

619). - DECRETO N.o 1725 - DE 16 DE FEVEREIRO 
DE 1856. 
"Altera os Estatutos da Companhia de Seguros contra 
a mortalidade de escravos, denominada Previdência". 

1856 - p. 27. 

620). - DECRETO N.o 2209 - DE 22 DE JULHO DE 
1858. 
"Declara sem nenhum efeito o Decreto n.o 1725 de 
16 de fevereiro de 1856, na parte em que altera os 
arts. 12 e 13 dos Estatutos, que foram aprovados 
pelo Decreto n.o 1415, de 5 de agôsto de 1854 para 
a Companria de Seguros contra a mortalidaIe de 
escravos denominada - Previdência". 

1858 - p. 402. 

621). - DECRETO N.o 2337 - DE 11 DE JANEIRO DE 
1859. 
"Aprova o contrato celebrado com o Bacharel Au
gusto Teixeira de Freitas para a Redação do projeto 
do Cóligo Civil do Império". 
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2. serão excluídos do Projeto todos os dis
positivos relativos ao Estado de Escravidão, 
dos quais apresentará um projeto le lei 
especial. 

10. findo os três anos, se o autor não der 
pronto o trabalho, o Govêrno lhe marcará 
prazo para dentro dêle apresentá-lo, e se 
ainda no fim dêste não estiver concluído,
ou não fôr entregue o projeto do Código 

Civil e da Lei sôbre a escravidão, será obrigado 
a restituir tôdas as gratificações que hou
ver recebido". 

1859 - p. 5. 

622). - DECRETO N.o 2575 - DE 14 DE ABRIL DE 1860. 
"Autoriza a Companhia de Seguros de vidas de es
cravos - Previdência - para organizar outra Com
panhia com a denominação de Útil Previdência". 
1860 - p. 152. 

623). - DECRETO N.o 2856 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 
1861. 
"Aprova os novos estatutos da Companhia de Serviços 
de Vida de Escravos, estabelecida na cidade do Rio 
de Janeiro". 
1861 - p. 479. 

624). - DECRETO N.o 3725 - DE 6 DE NOVEMBRO DE 
1866. 
"Concede liberdale gratuita aos escravos da Nação de
signados para o serviço do Exército". 
1866 - p. 313. 

625). - Lei N.o 1764 - DE 28 DE JUNHO DE1870. 
"Dispõe sôbre escravos de ordens religiosas". 

1870 - p. 313 . 

• 
B. - DECIS{)ES DO GOVERNO· 

626). - N.o 59 - GUERRA - EM 26 DE FEVEREIRO DE 
1824. 
"Proibe a troca de soldados por esc, avos libertos". 

1824 - p. 44. 

627). - N.o 71 - MARINHA - EM 17 DE MARÇODE 
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"Sôbre o passaporte de escravos". 
1824 - p. 53. 

628). - N.o 244 - GUERRA - EM 22 DE OUTUBRO DE 
1825. 
"Sôbre o recrutamento de pretos libertos". 
1825 - p. 159. 

629). - N.o 364 - EM 24 DE NOVEMBRO DE 1832. 
"Manda suspender as cobranças dos direitos que pagam 
os escravos que vão às terras minerais, ou para os por
tos do Sul". 
1832 - p. 355. 

630). - N.o 289 - JUSTIÇA - EM 27 DE AGÔSTO DE 
1834. 
"Determina que os africanos apreendidos sejam em
pregados nas obras públicas" . 
1834 - p. 218. 

631). - N.o 367 - JUSTIÇA - EM 29 DE OUTUBRO DE 
1834. 
"Dá instruções para arrecadação dos serviços do afri
canos" . 
1834 - p. 367. 

632). - N.o323 - IMPÉRIO - EM 20 DE JUNHO DE 
1833. 
"Autoriza o aproveitamento dos escravos presos nas 
obras públicas da Praia Grande". 
1835 - p. 225. 

633). - N.o 312 - JUSTIÇA - EM 27 DE MAIO DE 1836. 
"Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro sô
bre a curadoria dos africanos idos da Côrte para 
Niterói" . 
1836 - p. 195. 

634). - N.o 15 - EM 7 DE JANEIRO DE 1837. 
"Ao Juíz de Úrfãos, ordenando que se incumba nova
mente da distribuição de africanos, adotando a res
peito do pagamento dos serviços a medida estabeleci
da pelo Chefe de Polícia". 
1837 - p. 7. 

635). - N.o 103 - FAZENDA - EM 18 DE FEVEREIRO 
DE 1837. 
"Portaria 
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aqui arrecadadas em benefício da Santa Casa de Mi
scricódia, e hoje se declara pertencerem à Fazenda 
Nacional" . 
1837 - p. 63. 

636). - N.o 369 - EM 31 DE JULHO DE 1837. 
"AVISO ao Juiz de Direito Chefe de Polícia mandando 
que a quantia recebida das comedorias pagas pel?s 
senhores dos escravos seja entregue ao Tesoureiro das 
obras da Casa de Correção, em conta separada". 
1837 - p. 280. 

637). - N.o 619 - EM 4 DE DEZEMBRO DE 1837. 
"AVISO ao Juiz de Direito Chefe de Polícia, para que 
dos pretos livres com serviços arrematados paguem-se 
as despesas no Calabouço e dos não arrematados 
sejam elas deduzidas da soma adiantada". 
1837 - p. 415. 

638). - N.o 620 - EM 4 DE DEZEMBRO DE 1837. 
"Portaria à Comissão Inspetora das obras da Casa 
de Correção sôbre comedorias e curativos dos pretos 
livres cujos serviços se arremataram e dos boçais antes 
de arrematados". 
1837 - p. 416. 

639). - N.o 28 - "AVISO de 9 defevereiro - dirigido ao 
Juiz de Paz do 1.0 Distrito de Santana sôbre a dúvi
da se os libertos devem ou não ser qualificados na 
Guarda-Nacional" . 
1838 - p. 32. 

640). - N.o 18 - FAZENDA - EM 21 DE FEVEREIRO 
DE 1842. 
"Sôbre o modo de proceder-se quando se acha algum 
escravo com praça no exército". 
1842 - p. 23. 

641). - N.o 81 - EM 15 DE MARÇO DE 1853. 
"Embargo de escravos vendidos por religiosos sem 
licença do Govêrno". 
1853 - p. 76. 

642). - DECRETO N.o 1530 - DE 10 DE JANEIRO DE 
1855. 
"Dá providências para cessar o abuso de serem trans
portados escravos, de umas Províncias para outras, 
sem passaporte". 
1855 - p. 30. 
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643). - N.o 326 - CIRCULAR DE 4 DE AGOSTO DE 1860. 
"Determinando que fiquem arquivados os documen
tos pelos quais se reclama a entrega de alguma praça 
do Exército, como escravo, seja qual fôr o deferimen
to do Govêrno". 
1860 -p. 286. 

). - N.o 1 - IMPÉRIO - AVISD DE 3 DE JANEIRO DE 
1861. 
"Ao Presidente da Província de Minas Gerais, decla
rando que os libertos podem ser vereadores". 
1861 - p. 1. 

645). - N.o 28 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - AVISO DE 
9 DE MAIO DE 1862. 
"Mandando observar as disposições do art. 1.0 e 9.° 
da Lei de 26 de junho de 1852 e do art. 12 do 
contrato de 10 de maio de 1855 que proíbe o emprê
go de braços escravos na construção e conservação 
da Estrada de Ferro de D. Pedro lI". 
1862 - p. 54. 

646). - N.o 441 - JUSTIÇA - AVISO DE 21 DE SETEM
BRO DE 1863. 
"Ao Ministério da Fazenda - Declara que escravos 
libertos el.. testamento além das fôrças da terra estão 
sujeitos a restituição do excesso por meio da arrema
tação dos seus serviços". 

1863 - p. 436. 

647). - N.o 508 - JUSTIÇA - AVISO DE 8 DE NOVEM
BRO DE 1865. 
"Declara que o Presidente do Rio Grande doNorte 
procedeu bem mandando dar passagem para a Côrte 
por conta do Ministério dos Negócios da Justiça, a 
uma presa escrava, daqui remetida para averiguações 
policiais e ao guarda que a acompanhou". 

1865 - p. 518. 

648). - N? 206 - FAZENDA - EM 28 DE JUNHO DE 
1867. 
"Quantia deixada por um soldado a sua mãe escrava". 

1867 - p. 207. 

649). - N.o 437 - FAZENDA - EM 7 DE DEZEMBRO 
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"Exige dos Tesoureiros da Fazenda a conta do que 
se tem despendido com a liberdade de escravo que 
assentaram praça e indica-lhes o modo de escriturarem 
a despesa respectiva". 
1867 - p. 47l. 

650). - DECRETO N.o 1969 - DE 15 DE SETEMBRO DE 
1869. 
"Proíbe as vendas de escravos debaixo de pregão e 
em exposição pública". 
1869 - p. 129. 

651). - N.o 158 - JUSTIÇA - AVISO DE 15 DE JUNHO 
DE 1870. 
"Declara que o fato de ter tido praça na Armada 
um indivíduo recolhido como escravo à Casa de Cor
reção constitue uma presunção de liberdade j e sem 
que esta seja iludida em juízo competente, não pode 
êle continuar prêso, cumprindo aos interessados usar 
dos direitos que possam ter contra o dito indivíduo". 
1870 - p. 190. 

652). - N.o 396 - FAZENDA - EM 1 DE DEZEMBRO 
DE 187l. 
"Sôbre o fornecimento dos livros necessários aos 
parágrafos para registro dos nascimentos e óbitos dos 
filhos de escravos nascidos da data da Lei n.o 2040 
dêste ano em diante". 
1871 - p. 332. 

653). - N.o 103 - FAZENDA 
1872. 

EM 10 DE ABRIL DE 

"Os livros que os Párocos devem ter para o regis
tro de nascimentos e óbitos dos filhos de escravas, 
nascidos de 28 de setembro de 1871 em diante es
tão sujeitos ao sêlo fixo de 100 réis por fôlha". 
1872 - p. 96. 

654). - N.o 13 - FAZENDA - EM 9 DE JANEIRO DE 
1873. 
"Os livros em que os Párocos registram os nasci
mentos e os óbitos dos filhos livres de mulher escra
va, não sendo selados antes de rubricados ou de 
começarem a servir, ficam sujeitos a revalidação". 
1873 - p. 17. 

655). - N.o 82 - FAZENDA - EF 7 DE MARÇO 
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"Permite que sejam selados, sem revalidação, até dia 
31 de dezembro do corrente ano os livros de assen
tamento de batismo é óbitos dos filhos de escravos". 
1873 - p. 76. 

656). - N.o 420 - FAZENDA - EM 15 DE NOVEMBRO 
DE 1873. 
"Os livros de registros de batismos e óbitos dos me
nores livres, filhos de mulher escrava, estão sujeitos ao 
sêlo marcado no § 2.0 do art. l3 do Regulamento 
n.o 4505 de 9 de abril de 1870". 
1873 - p. 382. 

657). - N.o 124 - FAZENDA - EM 1 DE ABRIL DE 1874. 
"Concede nôvo prazo para os Vigários selarem sem reva
lidação os livros de registro dos batismos e óbitos 
dos filhos livres de mulher escrava". 
1874 - p. 97. 

658). - N.o 332 - GUERRA - EM II DE AGOSTO DE 
1875. 
"Declara que devcm ser incluídos no alistamento 
para o serviço do Exército e Armada indivíduos que 
foram libertos condicionalmente na pia batismal, men
cionando-se essa circunstância na casa das observações". 
1875 - p. 281. 

659) - N.o 406 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 13 DE JUNHO DE 1876. 
"Devem os Párocos, não obstante a execução do re
gistro civil, continuar a fazer os assentamentos de 
que trata o art. 8.0 § 5.° da Lei n. 2040 de 28 de 
setembro de 1871". 
1876 - p. 417. 

660). - N.o 628 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 16 DE OUTUBRO DE 1876. 
"Só nos casos de enterramcnto em cemitérios parti
culares, as declarações de que trata o art. 21 do 
Regulamento n.o 4835 de 1 de dezembro de 1871 de
vem ser acompanhadas de prova do óbito, pelo 
modo indicado no Aviso n.o 63-C, de 31 de maio 
de 1875, ou por meio de atestado da autoridade ecle
siástica ou policial". 
1876 - p. 596. 

661). - N.o 634 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE OUTUBRO 



- 303-

"Não incorrem em multa os Párocos, quando as in
formações que lhes incumbe prestar aos encarregados 
da matrícula de escravos, na forma do art. 33, § 2.° 
Regulamento n.o 4835 de 1 de dezembro de 1871 não 
correspondam exatamente ao número dos óbitos de 
ingênuos, verificados pela matrícula". 

1876 - p. 601. 

662). - N.o 708 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - AVISO DE 14 DE DEZEMBRO DE 
1876. 
"Não cabe citação por edital para o arbitramento de 
indenização quando é conhecida a residência dos 
senhores" . 

1876 - p. 658. 

663). - N.o 57 - FAZENDA - EM 15 DE FEVEREIRO DE 
1877. 
"Sôbre o modo de contar o prazo marcado pela Circu
lar de 1 de abril de 1874 para os Vigários selarem 
sem revalidação os livros de batismos e óbitos dos 
filhos livres de mulher escrava". 

1877 - p. 47.D 

664). - N.o 79 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 7 DE MARÇO DE 1877. 
"Escrivães de Juízes de Paz não podem selar os 
livros de que trata o art. 8.°, § 5.° da Lei n.o 
n.o 2040 de 28 de setembro de 1871". 

1877 - p. 65. 

665). - N.o 188 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 16 DE MAIO DE 1877. 
"Interrompida a ordem cronológica, nos assentamentos 
de batismo e óbito de filhos livres de mulher es
crava, basta transcrever os têrmos não escriturados 
em seguida aos que já o estiverem, manifestando o 
Pároco, no mesmo livro, os motivos do transtôrno". 

1877 - p. 157. 

666). - N.o 396 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 29 DE SETEMBRO DE 1877. 
"Resolve uma consulta relativa ao sêlo do livro 
de que trata o art. 8.° § 5.° da Lei n.o 2040, de 

setembro de 1871". 
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667). - N.o 639 - JUSTIÇA - EM 21 DE SETEMBRO DE 
1878. 
"Considera-se bem de evento o escravo, a respeito do 
qual não há reclamação nem se sabe qual o seu 
verdadeiro senhor". 
1878 - p. 474. 

668). - N.o 12 - FAZENDA - EM 16 DE JANEIRO DE 
1878. 
"As quantias que os senhores de escravos recebem de 
menos ou abateria nos preços dêstes não vencem juro, 
desde que não tiverem sido recolhidas a cofre público 
ou particular". 
1878 - p. 10. 

699). - N.o 178 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 28 DE MARÇO DE 1879. 
"Aprova o ato da Presidência de Pernambuco pelo 
qual mandou admitir na Colônia Orfanológica "Izabel" 
o menor Alfredo, filho da escrava Cecilia, pertencen
te a D. Maria dos Anjos Sá Barreto". 
1879 - p. 113. 

670). - N.o 585 - FAZENDA - EM 3 DE NOVEMBRO 
DE 1879. 
"Providencia acêrca da expedição de passaportes e 
guias de mundança de escravos". 

1879 - p. 379. 

671). - N.o 14 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 5 DE 
ABRIL DE 1880. 
"Declara a quem compete rubricar os livras dos nas
cimentos e óbitos dos filhos livres de mulher escrava, 
e resolve outras dúvidas relativas ao assunto". 

1880 - p. 14. 

672). - N.o 65 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 18 DE 
DEZEMBRO DE 1880. 
"Manda regularizar a escrituração dos assentos de 
batismo e óbito de filhos de escrava na freguesia 
de Santa Bárbara, Província da Bahia". 

1880 - p. 60. 

673). - N.o 508 - FAZENDA - EM 20 DE OUTUBRO 
DE 1880. 
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"Nota irregularidade em um processo de desistência 
dos serviços de uma ingênua". 

1880 - p. 370. 

674). - N.o 9 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS. 
"Declara cumulativa a competência do Procurador 
dos Feitos e dos seus Ajudantes no processo deàr
bitramento do valor de escravos". 

1881 - p. 9. 

675). - N.o 113 (ADITAMENTO) APRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 10 DE 
OUTUBRO DE 188l. 
"Declara não aplicável o benefício do Aviso de 10 

de abril de 1858". 

1881 - p. 97. 

676). - N.o 121 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 19 DE 
NOVEMBRO DE 1881. 
"Manda advertir um CoLtor por falta de arbitra
mento judicial de um escravo". 

1881 - p. 103. 

677). - N.o 123 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 6 DE 
DEZEMBRO DE 1881. 
"Providencia acêrca do caso em que um Agente fis
cal avaliou o seu próprio escravo e outro de seu 
sõgro". 

1881 - p. 104. 

678). - N.o 3 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, . 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 3 DE 
MARÇO DE 1882. 
" Avaliação de se. viço de ingênuos". 

1883 - p. 5. 

679). - N.o 5 (ADITAMENTO). AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 13 DE 
MARÇO DE 1882. 
"Confirma a doutrina do Aviso d2 8 de julho de 
1881". 
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680). - N.o 19 (ADITAMENTO) AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 6 DE 
DEZEMBRO DE 1882. 
"Averbação de óbitos de escravos e ingênuos". 
1883 - p. 19. 

681). - N.o 79 - GUERRA - EM 23 DE JULHO DE 1884. 
"Aos Presidentes de Província - Estabelece o modo 
de provar a identidade de pessoa dos (scravos re
clamados por se acharem com praça no Exército". 
1884 - p. 56. 

682). - N.o 110 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 20 DE OUTUBRO DE 1885. 
"Ao Tesouro compete rubricar os livros de registro 
de batismos e óbitos de filhos livres de mulher es
crava". 

1885 - p. 85. 

683). - N.o 42 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PUBLICAS - EM 1 DE ABRIL DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre valor de escravos". 

1886 - p. 27. 

684). - N.o 52 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 8 DE ABRIL DE 1886. 
"Sôbre a execução da Circular de 23 de dezembro 
de 1885". 

1886 - p. 34. 

685). - N.O 57 - AGRICULTURA, COMÉRCIO E OBRAS 
PÚBLICAS - EM 16 DE ABRIL DE 1886. 
"Resolve dúvidas sôbre avaliação de escravos". 

1886 - p. 38. 

686). - N.o 16 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 11 DE 
JUNHO DE 1887. 
"Sôbre dedução da porcentagem no valor dos escra
vos". 

1887 - p. 78. 

687). - N.o 23 (ADITAMENTO) - AGRICULTURA, 
COMÉRCIO E OBRAS PÚBLICAS - EM 22 DE 
OUTUBRO DE 1887. 
"Sôbre separação de cônjuges". 
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* * 
• 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Miguel Anchângelo Nogueira dos Santos (FFCLjUCG. 
Go:ânia . Goiás). 

Pergunta: existe alguma obra completa sôbre o assunto no 
plano nacional e existiriam obras congêneres regionais 

• 
Do Prof. losé Maria Corrêa (lCHLjUFG. Goiânia. Goiás). 

Sugere que se organize para o trabalho apresentado um índice 
para facilitar a consulta dêsse arrolamento de fontes. 

* • 
• 

RESPOSTAS DA PROFESSORA DEA RIBEIRO FENELON. 

'Ao Prof. Miguel Archângelo Nogueira dos Santos. 

Diz que ex:ste a obra de Perdigão Malheiro que analisa a le
gislação sôbre os escravos, mas foi ela escrita em 1876. Não conhece 
obras de caráter regional sôbre o assunto e considera que seria ex
tremamente interessante o arro:amento da legislação das províncias 
sôbre os escravos. 

• 





RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO HIS
TÓRICO DA CÂMARA FEDERAL RELATIVOS A 

ESCRAVATURA NO BRASIL (*). 

ADALGISA MARIA VIEIRA DO ROSARIO. 
da Universidade de Brasília. 

o presente trabalho é o levantamento parcial (em relação ao 
que se supõe haver) de fontes primárias sôbre a escravatura no 
Brasil, feito no Arquivo Histórico da Câmara Federal, que se en
contra ainda em fase de organização. 

HISTÚRICO 

É provável que o Arquivo da Câmara dos Deputados exista 
desde que começaram os trabalhos legislativos na Capital do Brasil 
independente. Entretanto, a primeira notícia que se tem dêsse Arqui
vo nos vem através de do:s re'atórlos do Oficial-Maior Francisco 
Gomes de Campos que fala na situação dos documentos, proposi
ções da Câmara e o arranjo dado a êles. O 1 Q Relatório é de 4 de 
maio de 1827 e o 2Q de 6 de maio também do mesmo ano. 

O Arquivo possui duas Seções: A Administrativa ou Arquivo 
Ativo, e a História ou Arquivo Histórico. :E:ste último começou sua 
organização a 10 de novembro de 1965. Na primeira etapa, isto é, 
de 10 de novemb:o a 15 de dezembro inventariou-se, preliminarmen
te, o 1 Q acervo, nome do primeiro documentário encontrado, verda
deiramente na sua âge ingrate. 

Consiste êste acervo de documentos encardenados. Possui en
tre muitas outras, uma série preciosíssima que é a coleção dos ori
g:nais das Atas de Sessões da Câmara, desde 1823 até 1955. 

No primeiro semestre de 1966, reuniu-se o acervo até 1946, 
que constava de papéis soltos, ou dossiers. Em dois anos foi con-

( *) - Comunicação apresentada na 511 sessão de estudos, Equipe B, no dia 
9 de 
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cluido o Inventário Preliminar de todo o acervo: mais de 1.000 
amarrados, tendo cada um em média, 1.000 documentos. 

O Catálogo Definitivo tem sido feito de 1946 para trás, en
quanto o Inventário Preliminar foi feito de 1823 para frente. 

• 
CLASSIFICAÇÃO 

O Inventário Preliminar do 19 acervo é em ordem alfabética; 
o do 29, em ordem cronológica. Há fichas remissivas de assunto 
do mesmo Inventário. Há também um Calendário com descrição 
pormenorizada e definitiva de documentos mais preciosos e dos que 
já foram selecionados para expos;ções. ~stes são guardados em Ma
potecas, sendo alguns de grandes dimensões, pois o Arquivo não 
possui ainda um cofre forte. Os documentos do Calendário não 
estão separados das séries. Nos lugares de onde são retirados, co
locam-se pastas de transferência com sua xerocópia, com data de 
retirada e lugar onde está o original. 

• 
ARQUIVAMENTO. 

Classificação: grupados em maços e pastas, por assunto, e êstes 
em "Amarrados" em ordem cronológica. 

Ordenação: Grupado em letras ou "Amarrados" dentro de 
cada ano. 

Arquivamento: "'Arranjo" dos "amarrados" em prateleiras de 
aço. 

Retirada e Contrôle: Por meio das Pastas de Transferência e 
Fichas de Movimento. 

• 
SISTEMA DE BUSCA. 

~ste é indireto e pode ser feito de quatro maneiras: 19 ) - Fi
cha principal: númerica e cronológica por número de proposlçao 
(quando se trata de proposição); 29 ) - Remissivas de assunto: 
Reportando-se à principal (alfabética); 39 ) - Remissiva de autor: 
Reportando-se à principal (alfabética); 4Q) - Remissiva de onomás
tico de pessoas físicas e jurídicas, reportando-se à principal (alfabé
tica) . 

• 
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CONSULTA. 

A consu'ta é livre para Congressistas e Funcionários do Con
gresso; com autorização da DIretoria do Arquivo, para o público em 
geral; com autorização escrita do Diretor-Geral da Secretaria, para 
estrangeiros. 

Todos os documentos da Seção histórica podem ser consultados 
a não ser os confidenciais, reservados e secretos . 

• 
CONCLUSÃO 

Pelo pequeno número de documentos apresentados se vê cla
ramente que não foram esgotadas as fontes primárias a respeito do 
assunto a que nos p!"opusemos pesqu:sar, ainda mais se tratando do 
Arquivo da Câmara Legislativa. Mas dois problemas nos impossibI
litaram de apresentar um trabalho maior, isto é, maior número de 
documentação: lQ) - apesar de haver uma relação bem grande de 
Projetos, êstes não foram encontrados, supondo-se que foram queima
dos quando da ordem do Govêmo Provisório (1890); perderam-se 
quando da transferência do Arquivo para Brasília ou, simplesmente, 
foram exterm:nados por desinterêsse ou conhecimneto, como aconte
ceu com outras documentações; 2Q ) - os documentos invIoláveis, 
em grande número, que correspondem à época referente à presente 
pesquisa. 

* • 
• 

Cópia do Ofício do Intendente da Marinha da Bahia, dirigida 
ao Ministro dos Negócios da Marinha - Visconde de Paranaguá -
comunicando o transporte de 57 escravos de S.M. o Imperador, 
que vieram das Fazendas do Piauí, pelo frete de 8 mil réis cada 
um, dando o Arsenal mantimento e aguada. 
1832 E - M 1 - P 1. 
1826 - 21 de outubro. 

Cópia do parágrafo de um Ofício do Intendente da Bàhia -
Tristão Pio dos· Santos - sôbre a remessa de escravos do Piauí 
para o Rio de Janeiro. 
1832 E - M 1 - P 1. 

1826 - 6 de julho. 

Oficio do Ma: quês de Queluz, fazendo menção a uma cópia 
da Convenção para o final do comércio da Escravatura, que foi 
assinado pela Côrte, pelos respectivos plc'nipotenciarios 



- 312-

de novembro de 1826, e que se acha já ratificada por S.M. o 
Imperador e S.M. Britânica. 
Mapoteca. 
1827 - 25 de maio. 

Parecer da Comissão de Diplomacia e Estatística sôbre o final 
da abolição do comércio de esc, avos, celebrado entre o Brasil e a 
Inglaterra. 
"A" - M 4 - P 1. 
1827 - 19 de junho. 

Cópia do Ofício do Barão de Valença, determinando, por ordem 
do Imperador, que da Inspeções e Feitorias Imperiais da Pro
víncia do Piauí, sejam tirados 80 escravos, rapazes solteiros, e 
remetidos ao Inspetor do Arsenal de Marinha, a fim de terem 
nesta Repartição o competente destino, sendo primeiro envia
dos ao Presidente da Província da Bahia, para ali seguirem via
gem para a Côrte. 
1832 E - M 1 - P 1. 
1828 - 16 de novembro. 

Projeto de autoria do Deputado Pereira de Brito sôbre a 
libe dade de escravos. 
Mapoteca. 
1831 - 24 de maio. 

Proje:o de autoria de Antonio Ferreira Franca e Ernesto Fer

rei a França sôbre a lenta abolição da escravatura. 
1831 C - M 1 - P 2. 
1831 

Dossiê de Ofícios de Juntas de Fazendas de diversas Pro
víncias, dirigidos ao Presidente do Tesouro Público e Ministério 
dos Negócios da Fazenda - Antônio Francisco de Paula e Ho
landa Cavalcante de Albuquerque - sôbre Provisão Imperial de 
13 de novembro de 1830, que determina informação do núme

ro de esc· avos da Fazenda Nacional em cada Província, seus es
tados, idade e circunstância, com distinção de sexo. 

Províncias: Sergipe d'El-Rei, Alagoas, Minas Gerais, Rio 
Grande do Norte, Goiás e Espíri~o Santo. 

1831 D - M 2 - P 3. 
1831 - 1 de junho. 

Requerimento de autoria do Deputado Maciel recomendando 
ao govêrno mandar despedir dos Arsenais, Fábricas e Obras 
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cebos de qualquer ofício, admitindo logo em seu ugar homens li
vres. 
1831 F - M 1 - P 6. 
1831 - 10 de junho. 

Projeto sôbre liberdade dos escravos da autoria do Deputado 
Lessa. 
1831 F - M 1 - P 4. 
1831 - 16 de maio. 

Resolução da Assembléia Geral Legislativa, proibindo a admi
são de escravos como trabalhadores ou oficiais das artes, nas es
tações públicas da Província da Bahia, enquanto houver ingê
nuos ou libertos, que nelas queiram empregar-se. 
1831 F - M 1 - P 5. 
1831 - 31 de maio. 

Ofício do Ministro José Lino Coutinho, expondo à Câmara 
a necessidade de se criar duas Divisões de Pedes'res, para serem 
empregadas nos Destacamentos do Rio Doce e outros lugares do 
sertão da Província do Espírito Santo, com o fim de baterem 
os matos ohde se encontram os selvagens e escravos foragidos. 
1831 F - M 1 - P 1. 
1831 - 25 de agôsto. 

Requerimento do Deputado Vieira Souto, pedindo com ur
gência relação dos escravos pertencentes à Fazenda Nacional em 
cada uma das Províncias. 
1831 F - M 1 - P 6. 

1831 - 23 junho. 

Emendas aprovadas pela Câ~ara dos Deputados, ao Projeto 

vindo do Senado sôbre os crimes cometidos por escra\'os. 

1831 C - F 1 - P 2. 

1831 - 25 outubro. 

Parecer da Comissão de Orçamento sôbre a proposta do Go

vêrno que pede operários para o consêrto da ponte do Arsenal 

do Estado, oferecendo a Comissão um artigo aditivo: "Só no 
caso da falta de cidadãos brasileiros, serão admitidos escravos 

nas oficinas e outros serviços do Arsenal do Estado". 

1831 F - M 1 - P 4. 

1831 - 3 junho. 

Ofício 
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1840 F - M 1 - P 2. 
1832 - 4 junho. 

Resposta de Bento Barroso Pereira à Assembléia Geral sôbre 
os escravos remetidos das Fazendas Nacionais do Piauí para a 
C6rte. 
1832 E - M 1 - P 3. 
1832 - 31 agôsto. 

Parecer n.o 120 da Comissão da Justiça Criminal, com emen
das à Proposta do Império sôbre as punições aos escravos que 
atentarem contra a vida dos senhores. 
Am. D - P 4 - M 1. 
1833 - 10 junho. 

Dossiê de documentos relativos à importação e comércio de 
escravos africanos (cêrca de dois mil) para São Paulo, na Vilas 
de Ubatuba, São .Sebastião e Bella da Princesa. 
1840 D - M 3 - P 2. 
1834 - 5 junho. 

Representação da Assembléia Legislativa da Província da Ba
hia, dirigida à Câmara solicitando redução das taxas para a agri
cultura e sôbre os prejuízos dos agricultores trazidos pela aboli
ção ,do tráfico. 
1835 E - M 1 - P 2. 
1835 - 16 maio. 

Projeto da autoria de Antonio Ferreira França, para liberda
de dos pardos residentes ou nascidos no Brasil. 
Am B - M 1 - P 4. 
1835 - 9 maio. 

Oficio do Chefe de Polícia da Comarca de Paraibuna, dirigi
do ao Mordomo da Casa Imperial, I comunicando encontrar-se na 
cadeia da Vila do Pomba, um escravo fugido, crioulo, pertencente 
aS. M . o Imperador. Solicita o I pagamento das despesas com 
apreensão e sustento do mesmo nas cadeias da Vila do Pomba e 
Barbacena. 
1840 A - F 1 - P 2. 
1840 - 18 janeiro. 

Petição de Antonio Ildefonso Gomes, doutor em medicina, pe
dindo a extinção da escravidão e sugerindo que os escravos logo 
que pisarem território brasileiro, sejam considerados livres. 
Am. C - P 
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Parecer da Assembléia Legislativa da Província de São Paulo, 
à Comissão de Justiça Criminal acêrca da ineficácia da pena de 
galés para os escravos. 
Am. C - P 2 - M 1. 
1853 - 26 maio. 

Resolução nO 51 da autoria de J. M., Wanderley, que proibe 
o comércio e transporte de escravos entre, as Províncias do Impé
rio. 
Mapoteca. 
1854 - 11 agôsto. 

Relatório lo Ministério da Justiça comunicando haver dado 
emancipação a vários africanos (38) que "cumpriram as condições 
impostas pelos Regulamentos existentes". 
Am. B - M 1 - P 5. 
1860 - 14 maio. 

Relatório do Ministério da Justiça comunicando à Câmara a 
chegada na praia de ltacoatiara de três africanos boçais. 
Am B - M 1 - P 5. 

1860 - 14 maio. 

Petição de autoria de Araujo Lima, pedinlo ao Govêrno que 
com tôda prudência e sabedoria, inicie medidas que se refiram à 
libertação do ventre. 
1870 C - M 1 - P 2. 

1870 - 13 maio. 

Parecer n.o 135 de autoria de Eduardo Antonio Monteggia e 
José da Rocha Leão, sôbre a organização de uma Companhia de 
Emigração Industrial, Agrícola e Doméstica. 
1871 C - F 1 - P 5. 

1870 - 28 julho. 

Representação da Associação Comercial e Agrícola de ,Pernam
buco, apresentando bases de um projeto para facilitar, ~ emigra
ção de colonos estrangeiros. 
1871 C - M 1 - P 5. 

1871 - 2 junho. 

Representação da Câmara Municipal da Vila de Bom Conse
lho, Província da Bahia, considerando a situação da criação do 
galo vacum e cavalar" devido os roubos e escassez de braços es
cravos após a Lei n.O 2.040, de 28 de setembro de 1871. 
1877 B - M 1 - P 2. 

1877 -
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Ofício do Ministerio dos Negócios, encaminhando Ofício da 
Presidência da Província do Piauí com informações relativas ao 
número e lestino dos libertos das fazendas de Canindé de usofruto 
dos Senhores Conde e Condessa d'Aquila. (Anexo Projeto n.O 379, 
de 1875 sôbre o assunto). 
1877 B - M 1 - P 3. 
1877 - 7 fevereiro. 

Representação da Câmara Municipal de Juíz de Fora (M Ge
rais), enumerando diversas" causas, inclusive a falta do braço es
cravo, que está concorrendo para o estado precário da lavoura e 
instandopor medidas, eficazes para o seu soerguimento. 
1877 B - M 1 - P 3. 
1877 -

Parecer n.o 108 sôbre a representação do Padre André de San
ta Luna, a favor de mais de 500 individuos que fazem um ca
tiveiro como pertencentes à Ordem Carmelitana Fluminense. O 
Parecer é da Comissão de Justiça Civil e Negócios Eclesiásticos. 
1877 B - M 1 - P 2. 
1877 - 17 julho. 

Parecer n.o 128 da Comissão de Constituição e Justiça Civil, 
pedindo informações e uma cópia da deliberação de 8 de dezem
bro de 1871, tomada pela Ordem Carmelitana Fluminense e dos 
contratos de locação dos serviços .,dos ex-esc avos da mesma Ordem. 
1877 B - F 1 - P 2. 

1877 - 18 agôsêo. 

Representação da Sociedade Libertadora Sete de Setembro, da 
Bahia, pedindo isenção de impôsto geral sôbre as loterias conce
didas à mesma Sociedade pela Assembléia Provincial da Bahia. 
1877 C - M2 - P 4. 

1877 - 20 agôsto. 

Representação de lavradores e ,do Comércio do Município de 
Campinas (São Paulo), reclamando medidas enérgicas e prontas, 
no sentido de serem restituidos a seus senhores os escravos refu
~iados em Santos (quase dois mil) e contidos os excessos crimino
sos dos anarquistas e oradores dos "meetings" na campanha abo
licionista. 
1888 D - M 3 - P 3. 

1877 - 4 setembro. 

Representação do Clube da . Lavoura do Município de Cam
pinas (São Paulo), sôbre o problema de deIi:os 
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1879 A - M 1 - P 2. 
1878 - 27 dezembro. 

Petição do Snr. Antonio Arruda Carvalho, fazendeiro no Mu
nicípio de S. Fidelis (R. Janeiro), sôbre a abolição do lemento 
servil. 

(Anexo o exemplar n,o 72 do periódico "O Povo", do Clube 
Republicano Seis de Agôsto). 
Mapoteca. 
1879 - 8 junho. 

Petição do Padre ,Santa Maria de Luna, solicitando a liber
tação de mais de 250 escravos da Ordem Carmelitana Fluminense. 
1879 A - M 1 - P 2. 
1879 - 5 março. 

Ofício do Ministério, dos Negócios da Justiça, transmitindo in
formações e o traslado do Processo contra o Bel José Joaquim 
de Sá e Benavides, da Província do Rio Grande do Norte, conde
nado por reduzir pessoas livres à escravidão. 
1879 C - F 1 - P 1. 
1879 -

Petição de Joaquim Nabuco e José da Costa Azevedo, sô
bre a urgente necessidade I de abolir a escravidão no Império. 
MIAm. D - P 2. 
1882 - 4 junho. 

Petições de particulares do Rio de Janeiro e São Paulo, pe
dindo auxílio do Govêrno Impe:ial para a instalação de Com
panhias de Imigração e colonização. para atender a necessidades da 
la.voura, substituindo os escravos por homens livres e capazes. 
1885 C - M 2 - P 6. 
1882 -

Ofício do Ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas - Affonso Augusto Moreira Penna - solicitando 
hora para apl es:ntar proposta para localização de serviço de escra
vos e aumento do fundo de emancipação, com o fim de extinguir 
gradualmente o elemento servil no Império. 
1883 B - M 2 - P 1. 
1883 - 1 agôsto. 

Representação da Comissão Central Emancipadora do Muni
cípio de Recife, propondo à Câmara Projeto de Lei sôbre proibi
ção de transferência do domínio escravo, locação de serviço, li
bertação para escravos maiores de 50 anos; permissão para que pos
sam depositar suas economias nas Caixas 
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fundo de emancipação, e abolição do foro domiciliario do senhor 
e pena de açoite. 

Representação dos Clubes de Lavoura de Pernambuco, pedindo 
a extinção da escravatura de forma gradual, pacífica, aumentando 
todos os anos ofundo de emancipação. 
1883 C - M 1 - P 4. 
1883 - 7 junho. 

Representação dos lavradores e comerciantes do Município de 
Campinas (São Paulo), contrário ao Projeto que trata do elemento 
servil, enumerando diversas considerações. 
Mapoteca. 
1884 - 21 julho. 

Representações de Câmaras Funicipais, agricultores, comercian
tes e particulares das Províncias de Rio de J andro e Minas Gerais, 
sôbre o elemento servil; com apresentação de projetos (10). 
1885 C - M 3 - P 5. 
1884 -

Ofício da Inspetoria Geral das Terras e Colonização, di: igido 
ao Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, apresentando 
a Proposta dos negociantes Luís de Malafaria e Antonio Pinto Mo
reira, solicitando favores em auxílio de uma emprêsa de colonização 
que pretendem estabelecer. 
1885 C - M 1 - P 4. 
1884 - 18 agôsto 

Representação da Sociedade Central de Imigração, dirigida à 
Câmara, pedindo a )revogação da Lei de localização de serviços n.o 
2827, de 15 de março de 1879 e decretação do casamento civil, .pelo 
menos para os I católicos; promulgação de medidas indispensáveis 
para atrair a imigração. 
Mapoteca. 

1885 - 14 março. 

Ofício do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas, dirigido à Câmara, comunicando a suspensão de 
passagens por conta do. Estado à imigrantes, motivada pelas condi
ções financeiras do País que são insuficientes. 
1885 C - M 2 - P 6. 
1885 - 25 maio. 

Representação do Visconde e da Viscondessa da Silva Figueira, 
apresentando Projeto sôbre liberdade imediata e pena dos sexage
nários e dos demais escravos com condições. 

Anexos: Projeto de Lei; Projeto de Lei aplicado aos escravos 
de 
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da Fazenda Santo Antonio de Padua, na Província do Rio de 
Janeiro. 
1885 C - M 3 - P 5. 
1885 - 15 julho. 

Ofício do Finistro da Justiça - Joaquim Delfino Ribeiro da 
Luz . - encaminhando o autógrafo do Decreto que revoga o art. 
60 do Código Criminal e a Lei n.o 4, de 10 de junho de. 1835, 
na . parte em que impõe a pena de açoite ao réu escravo, com o 
consentimento de S.M. o Imperador Pedro 11. 
1887 C M 2 - P 2. 
1886 - 15 outubro. 

Ofício do Ministério da . Fazenda, devolvendo à Câmara o 
Autógrafo sancionado pelo Imperador Pedro 11, do Decreto da 
Assembléia Geral que . orça a Receita Geral do Império para o 
exercício de 1886-1887. 

Destaca-se entre as Rendas previstas, com aplicação especial, 
a taxa de escravos, inclusive o adicional; transmissão de propriedade 
dos mesmos e Impôsto sôbre consignatários de escravos. 
1886 C - M 2 - P 2. 
1886 - 16 outubro. 

Indicação de Affonso Celso Júnior, pedindo providência no 
intuito de. terminar co mos horrorosos acontecimentos ocorridos 
na cidade de Parahyba do Sul, co o escravo Dominiciano Caetano 
do Valle. 
1885 C - M í - P 4. 

1886 - 25 agôsto 

Projeto de autoria de Affonso Celso Júnior, sôbre o elemento 
servil. 

Acompanha lista nominal de votação. 
Am. B - M 1 - P 4. 

1887 - 4 maio. 

Representações dos anos de 1887 e 1888 do Comércio de São 
José do Paraíso da Província de Minas, do comércio de Porto 
Alegre (R. Grande do Sul), da Associação Comercial Beneficiente 
de Pernambuco e da Associação Comercial do Maranhão, pedindo 
a revogação do Impôsto, de 5% pela Lei de 28 de setembro de 
1885 (Fundo de Emancipação). 

1888 B - M 1 - P 
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dão, redução da. tarifa de estrada de ferro e melhor legislação sô
bre contrato de locação de serviços. 
1887 C.- M 1 - P 3. 
1887 - 11 junho. 

Petição de Anna Amelia de Miranda Trindade, suplicando a 
relevação da dívida em que incorreu para com a Fazenda Nacio
nal, proveniente de impôsto da taxa de escravos. 
Mapoteca. 
1887 - 25 agôsto. 

Ofício do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas, respondendo pedido de informações de 25 de julho 
de 1887, da Câmara, sôbre revista de matrícula de escravos perten
centes . às Ordens Religiosas, Igrejas e Casas de Caridade, em Muni
cípio das Províncias de Mato Grosso, Espírito Santo, Sergipe, Ala
goas e Pernambuco. 
Mapoteca. 
1887 e 1888 -

Projeto de Lei n.O 5 sôbre a organização do trabalho escravo. 
Am. B - P 4 - M 1. 

1887 - 4 maio. 

Representação da Câmara Municipal de ,S. José dos Campos 
(São Paulo), pedindo a decretação de uma lei de locação. de ser
viços, para amparar a lavoura. contra os abalos ocasionados pela 
crise social da substituição do trabalho eSCl avo pelo livre. 
Mapoteca. 
1888 - 23 abril. 

Representação do Snrs. Antonio Joaquim, de Barros Sobrinho, 
Numa Pompílio e João Ramos, protestando contra a pretendida in
denização a ex-senhores de escravos e pedindo o cancelamento dos 
livros de matrícula em todos os municípios do Império. 
Mapoteca. 
1888. 

Rep:esentação da Assembléia ,Legislativa Provincial de São 
Paulo, pedindo a decretação de uma lei, abolindo imediatamente a 
escravidão. em todo o Império, inconlicional e sem cláusula de ser
viço. 
1888 A - M 1 - P 4. 
1888 - 13 março. 

Ofício do . Ministério dos Negócios Estrangeiros, encaminhando 
a resposta do Cardeal Secretario de Estado do Santo Padre, a 
Nota da nossa Legação junto à Santa Sé, 



- 321-

de agradecimento desta Câmara à Sua Santidade pelo seu paternal 
intel êsse na extinção da escravidão no Brasil. 
1889 B - M 2 - P 1. 

1888 - 27 d:zembro. 

Ofício do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públi
cas, encaminhando informação .prestada pela Inspetoria Geral das 
Terras e Colonização, conforme solicitação da Câmara sôbre a mé~ 
dia das despesas . efetuadas com a instalação e custeio, nas colô
nias nacionais, de famílias de imigrantes. 
Mapo:eca. 

1888 - 2 agôsto. 

Representações (53) de Assembléias Legislativas Plovinciais, 
Câmaras Municipais, Agricultores, comerciantes, fazendeiros e pro
prietários das Províncias de: Bahia, Maranhão, Minas G:rais, Pa
raná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe, pedindo a decretação 
de lei mandando indenizar as desapropriações de escravos, ordõ
nadas pela Lei n.O 3353, de 13 de maio de 1888. 
1889 B - M 1 - P 4 .. 

1888 - 1889. 

Ofício do Senado comunicando à Câmara que o Senado ado
tou e vai enviar à Sanção Imperial, o D:creto da Assembléia Ge
ral extinguindo a escravidão no Brasil. 
1888 O - M 3 - P 1. 

1888 - 13 maio. 

Ofício do Senado à Câmara, comunicando que por Ofício do 
Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, de. 3 de julho, 
constou ao Senado que Sua Alteza a. Princesa Imperial Regente, em 
nome do Imperador, consentiu no Decreto da Assembléia ,Geral, 
declarando extinta a escravidão no Brasil. 
1888 D - M 3 - M 1. 

1888 - 6 julho. 

R:presen:ação da Câmara Municipal de Juiz de Fora (M. Ge
rais) , pedindo a decretação de uma lei de locação de serviços. 
Mapoteca. 
1888 - 9 julho. 

Ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, encaminhan
do mensagens congratulatórias ao Parlamento Brasilei o, por moti
vo da Lei Aurea, das Câmaras dr Deputados da Argentina e do 

Paraguai. 
1888 D - M 3 - P 2. 

1888 - 24 . 
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Ofício congratulatório encaminhados à Câmara pela Decretação 
da Lei Aurea, das Câmaras Municipais de Petrópolis, Niterói, Itaju
bá, etc. 
1888 D - M 3 - P 2. 
1888 -

Ofício da Associação Comemorativa da Libe~ tação .da Escra
va~ura no Império do Brasil, congratulando-se com o Parlamento e 
oLrecendo o Auto da solenidade efetuada a 16 de maio, na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, do Rio de Janeiro. 
1888 A - M 1 - P 2. 
1888 - 1 junho. 

Representações de comerciantes e industriais das. cidades de Vas
souras, Resende, Rio de Janeiro, Santo Antonio de Padua, Cantagalo 
(Rio de Janeiro) e da Câamala Municipal de Pindam~nhangaba 
(São Paulo), protestando contra o Decreto n.O 9.870, de 22 de fe
vereiro de 1888, que deu novo. regulamento para o lançamento e 
arrecadação do impôsto geral de industria e profissões, tendo em 
vista a redução da fôrça produtiva. da Nação após a recen:e Lei de 
13 de maio de 1888 e consequentemente a dimunuição. do numelário 
para as transações. 
1888 D - M 1 - P 2. 
s.d. 

Moção de autoria de José Mariano Seabra, congratulando-lõe com 
o Govêrno Provisório por ter mandado eliminar dos arquivos na
cionais os últimos vestígios da escravidão no Brasil. 
Mapoteca. 
1890 - 19 dezembro. 

• • 
• 

INTERVENÇOES 

Do Prof. José Maria Corrêa (lCHL/UFGo. Goiânia. Goiás). 

Pergunta: a Autora notou influência diplomática inglês a na evo
'ução do prob!ema escravista nos debates da Câmara? 

• • 
• 

RESPOSTAS DA PROFESSORA ADALGISA MARIA VIEIRA DO 
ROSÁRIO. 

Ao Prof. José Maria Corrêa. 

Respondeu que sabe muito bem que a Diplomac:a inglêsa exer
ceu tooa 
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não somente nos debates da Câmara e do Senado, mas, também 
em outros setores. 

Na Relação deDocumentos que está apresentando, há um ofí
cio do Marquês de Queluz, datado de 25 de maio de 1827, no qual 
menciona uma cópia da Convenção feita entre o Império brasileiro 
e S. M. Britânica sôbre o final do comércio de escravos e as amea
ças inglêsas caso o govêrno brasileiro não mantivesse a posição 
assumida naquela data .. :8.ste 





A PRESENÇA DE ESCRAVOS NEGROS EM UMA 
CORPORAÇAO RELIGIOSA MINEIRA DURANTE 

OS SÉCULOS XVIII E XIX (*). 

(Resumo) . 

JOSÉ DA PAZ LOPES. 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

o quadro é Minas Gerais, terra da mineração, durante os sé
culos XVIII e XIX. Minas foi a terra também de Irmandades (Con
frarias) Religiosas leigas, que tiveram vida e vigor. Não foram as 
Irmandades só corporações religiosas. Tiveram farta vida econômi
ca de acôrdo com os bons ou maus tempos da mineração. f: o 
que se vê na Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Mon
te do Carmo da Vila de São João deI' Rei. Essa Ordem foi essen
cialmente uma organização de homens brancos "homens christões ve
lhos, limpos de geração" Irmandades de desembargadores, juízes, 
comendadores, doutores funcionários, banqueiros, militares, sacer
dotes, fazendeiros, mineradores - que, ao lado de um fastígio reli
gioso e social transformaram a Corporação em verdadeira "Ordem
-emprêsa" - Ordem rica e enriquecedora - onde se evidenciava a 
preocupação com o econômico. 

O pmneiro registro legível que o arquivo da Ordem conserva 
em seu Livro de Têrmos e Deliberações da Meza, datada de 1754, 
versa sôbre a preocupação econômica. A mesa da Irmandade esta
va convencida que a montagem de um patrimônio seria difíc:I em
pregando somente seu dinheiro a. juros como era feito até então. 
Outros expedientes se faziam necessários para a aquisição de bens 
de raízes. O apê:o era para as doações. Essas se multiplicam: di-

( *) _ Comunicação aptesentada na 5' 
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nheiro, terras, casas para alugueres, jóias e escravos, tudo entregue 
à Ordem "em nome da devoção e zelo". 

O arqu:vo da Ordem - atualmente em deplorável estado -
registra em têrmo de 1872 o ajuste que fêz a Mesa com Francisco 
Xavier da Mota para sustentar dois negros da Ordem, que traba
lhavam numa pedreira. Em 1807, um outro Irmão do Carmo faz 
a doação de um negro. Mas, o registro maior por nós encontrado 
é de 1849, na seguinte relação ao descrever o patrimônio da Ordem: 

"Escravos: Raimundo Crioulo de idade 40 anos, Alfaiate e Cozi
nheiro 500$000 ; João Angola Cazado 300$000 ; J oanna Cabinda 
Cozinheira lavadeira e ingomadeira 600$000; Rita filha da mesma 
idade 9 annos 450$000; Luiz filho de mesma de idade 21. annos 
e 8 mezes 150$000; Total 2:250$000". 

Concluímos, como notícia, que a poderosa Ordem do Carmo 
de São João deI Rei, organizando seu patrimônio, pensou em aquisi
ção de escravos para trabalhos rotineiros e para seu enriquecimento. 

• • 
• 

INTEVENÇõES. 

Da prof\\ Célia Freire d'Aquino Fonseca (IFCS/UFRJ. Rio de Ja
neiro. Guanabara). 

Cumprimenta o Prof. José da Paz Lopes pela orientação, que 
lhe parece bastante fecunda, não só pela maneira como vem sendo 
conduzido o seu trabalho, assim como pelas fontes que revela sôbre 
certos aspectos até hoje lacunosos na História do Brasil. 

Uma das fontes principais, a fim de levantar dados fundamen
tais, como se sabe, são justamente os registros das Irmandades e 
Casas de Misericórdia - os dados, por exemplo, sôbre o preço de 
escravos, de que o Autor fala, é um dos pontos mais obscuros da 
história brasileira sôbre a escravidão. Justamente nos livros das Ir
mandades e das Casas de MisericSrdia é que podem ser encontrados, 
talvez, dados e documentação, mais abundante, e que não foram ain
da suficientemente explorados (além de certas dificuldades, talvez, de 
acesso) . 

• 
Da Prof\\ Lucinda Coutinho de Mello Coelho (IFCS/UFRJ. Rio 
de Janeiro. Guanabara). 

Declara que a comunicação do Autor é preciosa no que se re
fere ao estudo das Ordens 
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sôbre o preço de escravos é esp'êndida. Principalmente o que chamou 
a sua atenção foi o valor de 600$000 por escravo no século XIX, 
pois fêz muitas pesquisas em códices referentes à vila de São João 
d'EI-rei, no Arquivo Público Mineiro, porém, só pôde encontrar 
nas "matrículas de escravos" referências à procedência e idade. Ne
nhum dos códices vistos deu-lhe o valor do escravo. Pôde, apenas, 
observar num códice referente à região do Tejuco (1753-1757), in
dicações de valor. Aí foi encontrada a referência ao maior p~eço 
de 450$000 (*). 

(*) - o Autor da comunicação deixou de apresentar. por escrito, à 





MÃO-DE-OBRA ESCRAVA NA MINERAÇÃO E 
TRÁFICO NEGREIRO NO RIO DE JANEIRO. 

(Levatamento de fontes) (*). 

LUCINDA COUTINHO DE MELLO COELHO. 
do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Univer

sidade Federal do Rio de Janeiro. 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO BRASILEIRO (1). 

A - Lata 347 documento 30 - 1800 - 1830, 90 fIs - Documento acêrca da 
aclamação pública do Reino de Angola. 1. Administração colonial 
portuguêsa. 2. Portugal. 

Lata 77 documento 1 - Balanço da importação e exportação desde o 
ano de 1785 em que teve princípio o estabelecimento da Alfândega, 
até o ano de 1794 inclusive. 19 fls. 

Lata 98 documento 2 - Balanço da receita e despesa da Thezouraria Ge-
ral do Reyno de Angola 1775, 21 fls. 

Lata 96 documento 1 - Correspondência do governador do reino de An
gola com o governador português em 1770 sôbre os direitos do 
contrato dos escravos. 130 fIs. 

Lata 76 documento 2 - Documentos relativos aos negros do reino de 
Angola 1796-1807; 182 fIs. 

Lata 86 documento 3 - Ofício documentado sôbre a extinção do contra
to dos escravos e administração régia dos respectivos em 1771, 6 fIs. 

Lata 83 documento 6 - Regime dos governadores do Reino de Angola, 
feito em 1666, 10 fls. 

(*) - Comunicação apresentada na 2\\ sessão de Estudos, Equipe A, no 
dia 6 de setembro de 1971, (Nota da Redaçãe-). 

( 1) - Avenida Augusto Severo, nQ 8. Rio de Janeiro - Estado da Gua
nobara. A - Documentos sôbre Angola; B - Documentos sôbre o tráfico de 
escravos. 
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Lata 106 docummto 8 - Relação dos escravos exportados do Reino de 
de Angola e importância dos direitos cobrados depois dos alvarás 
de 11 e 25 de janeiro de 1759. 

Lata 81 documento 2 - Vários documentos relativos ao govêrno do 
Reino de Angola 1677-1797, 92 fls. 

B - Lata 336 locumento 1 n.o IV - Cópia impressa da Convenção entre Por
tugal, Grã-Bretanha e Irlanda, para terminar as questões e in
denizar as perdas por vassalos portuguêses no Tráfico, feita em 
Viena pelos plenipotenciários das mencionadas côrtes. R.I. 21/1/1815, 
págs. de 1 a 7. 

Lata 336 documento 1 n.os V e VII - Tráfico (cópia) entre Portugal, 
Grã-Bretanha e Irlanda, sôbre a abolição do Tráfico 1817 - 1825-
1826. 

Lata 333 documento 52 - Resolução tomada na conferência Internacio
nal de Paris contra o Tráfico Paris, 1867 (em inglês), 3 fls. 

Lata 206 documento 26 - Parecer do Conselho de Estado no processo 
formado contra Higino Pires Gomes e seus escravos (Bahia), por 
cumplicidade no crime de importação de a.fricanos livres e sôbre os 
motivos em que se fundaram os Desembargadores que reformaram 
a pronúncia do acusado; assinado por Anotonio Paulino de Abreu, 
Visconde do Paraná e por Caetano Maria Lopes Gama. Sala das 
Conferências, 21/8/1852 - Co!. Marquês de Olinda. 

Lata 8 documento 7 - Ofício e informações sôbre uma transação mer-
cantil, feita com o rei de Oére, na Costa d'África, de "80 escravos. 
R.J., agôsto de 1810. 

Lata 107 documento 33 - Convenção entre o Príncipe Regente de Por
tugal e o Rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, para 

terminar as questões dos vassalos portuguêses no Tráfico. Viena, 

21/1/1815 - Imprensa Régia do R.I. - 1815. 

Lata 206 documento 24 - Parecer da Seção de Justiça do Conselbo de 
Estado sôbre a competência do dito Conselbo ou do tribunal da 
Relação no julgamento das causas de presas no Tráfico e nas in
tentadas contra os criminosos por êste fato, bem como no julgamento 

da liberdade dos negros apreendidos; assinado por Honório Hermeto 
Carneiro Leão, Caetano Maria Lopes Gama e Antonio Paulino Lim
po de Abreu. Anexo: regulamento em 10 artigos sôbre o mesmo 
assunto. Paço, 28/10/1850. Co!. Marquês de Olinda. 

Lata 208 documento 23 - Notas e pareceres do Conselho de Estado (Cae
tano Maria Lopes Gama e Paula Souza) 
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"Sublil" apresado com carregamento de africanos, 8 e 17/12/1845. 
Col. Marquês de Olinda. 

Lata 206 documento 9 - Nota do Ministro de Estrangeiros Candido 
Batista de Oliveira ao Ministro Residente de S.M. Fidelíssima no 
Brasil, Joaquim Cesar de Figaniere e Morão, sôbre a conduta ir
regular do Consulado português manifesta nos papéis apreendidos 
a bordo da barca "Maria CarIota" e da escuna "Recuperação" e 
que oferecem provas de que as ditas embarcações se destinavam 
ao trafico; resposta ao Ministro português e segunda nota do Mi
nistro brasileiro sôbre o mesmo assunto (3 doc.), junho/julho/1839. 

* * 
• 

BIBLIOTECA NACIONAL (2). 

Elemento servil 

Catálogo E.H.B. vol. 2. 
Pág. 1. 288 - n.o 15.149 - A escravidão no Brasil - Ensaio histórico 

juridico-social pelo Dr. Agostinho Marquês Perdigão Malheiro - Rio de 
Janeiro, Typ. Nac., 1866-67, 73 parto em 2 vols. in 8.° (B.N.). 

N.o 15.150 - Alvará sôbre poderem-se trazer escravos de S. Tomé, Lisbôa 
a 29 de março de 1559. - Cod. 1- 6/2/49; 860-25-54. 

N.o 15.152 - Proposta a S.M. sôbre a escravaria das terras da Conquista 
de Portugal. 

N.o 15.153 - Mapa dos escravos exportados desta capit. de Benguela para 
o Brasil desde o ano de 1762 até 1779, que os Direitos de cada um são 
8$700 e subsídios 300 rs., mas as crias de pé que chegam à med" pagam 1/2 
(B.N.) Cod. 1- 31 G, 30 n.o 96; Cod. I - 31 G, 30n,096. 

N.o 15.154 - Lembrança das razões que favorecem a opinião dos que se
guem poder ser útil a Portugal vender escravos aos Castelhanos do Rio da Prata, 
e . de como se poderá isto fazer, sem dano das Colônias d' América Portuguêsa. 
(B.N.) (documento sôbre o Pará), Cod. 1-4-2-58. 

N.o 15.155 - Relação dos escravos vindos da Costa da Mina em direita e 
pelas ilhas do Príncipe e Sto. Tomé, que se despacharão e pagarão Direitos nas 
Alfândegas da Cidade da Bahia, e ditas ilhas nos 5 anos que decorrerão do 1.0 
de janeiro de 1785 ao ultimo de dezembro de 1790 (BN) Cod. 1-4-3-18. 

N.o 15.157 - Mapa e Rendimento dos Direitos de 3.500 e l$r e 2.500 
que paga cada um escravo que vem da Costa da Mina em 5 anos sucessivos 

(2) - Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. Estado da Guanabara. A -
Seção de Manuscritos: "Catálogo da Exposição de História do Brasil", volume 
2, pg. 1288 - Mss. NQ uI5.149; B - Documentos da Coleção, "Docum~n
tos Históricos". 



- 332-

(1794-1795); sendo o primeiro aplicado aos filhos das folhas eclesiásticas e civil 
das ilhas de São Tomé e do Príncipe, de sorte que o pagam nas mesmas ilhas 
se os navios vão a elas, ou pagam na B" vindo em direitura; o segundo para 
as pespesas da Fortaleza Cezaréa da Ajuda, e o terç.o de Donativo Voluntário es
tabelecido em 1756 (B.N.). 

N.o 15.158 - Analyse sur la justice du commerce du rachat des escraves 
de la côte d'Afrique. Por Joachim da Cunha de Azeredo Coutinho - Londres 
Baylis, 1798 in. 8.0 (B. N.) . 

N.o 15.159 - Análise sôbre a justiça do comércio do resgate dos escravos 
da costa da África, novamente revista e acrescentada por seu autor d. José 
Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, Lisbôa, Nova Off. de João Rodri
gues Neves, 1808 in 4.° de XV-112 pp. 1 fl. (B.N.). 

N.o 15.160 - Mapa dos escravos que têm vindo da costa d'África para esta 
cidade desde o ano de 1779 até 13 do corrente e pagarão a Guarda Costa 
nesta Alfândega (B.N.). Cod. 1-17-12-1 n.o 19. É datado de Rio deJ anciro 
a 13/8/1802. 

N.o 15.161 - Concordância das leis de Portugal e das bulas pontificiais das 
quais humas permitem a escravidão dos prêtos d'Álfrica e outras. 

N.o 15.162 - Sôbre a questão da Escravatura (Por Thomaz Antonio Villa
nova Portugal) I 32 6 14 n.o 22. 

N.o 15.163 - Considerations importantes sur l'abolition generale de la 
traite des negres ... Par un portugais. Paris, Ant. Bailleau, 1814, in 8.° (B.N.). 

N.o 15.164 - Memória sôbre a necessidade de abolir a introdução de es
cravos africanos no Brasil: sôbre o modo e condições com que esta abolição se 
deve fazer; e sôbre os meios de remediar a falta de braços que ela pode 
ocasionar. Por João Savariano Maciel da Costa ~ oferecido aos brasileiros, 
seus compatriotas. 1821 - Coimbra, na Zupr. da Universidade, in 4.° de 90 pp. 

N.o 15.165 - Breve resumo sôbre a natureza do comércio de escravatura e 
das atrocidades que dêlc resultam seguida de uma relação histórica dos debates 

que terminaram a final abolição - 1821 - Londres - Impr. p. Ellerton/Her

dessor. Ex. D. Antonio de Carvalho. 
N.o 15.166 - Bosquejo sôbre o comércio da escravatura e das reflexões sô

bre este tráfico considerado moral, política e cristianamente - 1821 - Ex. D. 
Antonio de Carvalho - Londres, Impr. por Ellerton & Henderson, com estampas. 

N.o 15.167 - Representação à Assembléia geral constituinte e legislativa do 
imp. do Brasil sôbre a escravatura por José Bonifácio de Andrada e Silva (B.N.) 

1825, Paris, tipo de ... Didot, in 8.° de 44 pp. 
N.o 15.168 - idem - Ceará - 1831 (B.N.) tipo Cearense, impr. por 

Joaquim José de Oliveira, in 8.°. 
NQ 15.169 - idem - Rio de Janeiro - 1840 (B.N.) - Ex. Ferdo Men

des, de Almeida, reimpresso na Tipog. J. E. S. Cabral, in 4.°. 
N.o 15.170 - Memoir addressed to the general, Constituent and Legislative 

Assembly of the impire of Brazil on Slavery! By J. Bonifácio de A. e Silva. 

London, Butterworth, in 4.° 
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N.o 15.171 - Discurso histórico, refutatório, político sôbre a carta do lei-
tor efetivo que reprova a abolição da escravatura no Brasil - 1825 Rio 
de Janeiro, na oH. de Silva Porto e Cia., in 4.° 

N.o IS .172 - Discurso no qual se manifesta a necessidade da continuação do 
comércio da escravatura que êste tráfico não tem a barbaria - 1826 - (B. N.) 
- Rio de Janeiro - Typ. Impr. e Nac., in 4.° - de 31 pp. 

N.o 15.173 - Memória sôbre a escravatura e projeto de colonização dos 
europeus e pretos da África no Impr. do Brasil, por J. E. P. da S., Rio 
de Janeiro, 1826 (B. N. ), Rio de J anciro na Imperial Tip. de Plancher. 

N.o 15.174 - Memória sôbre a abolição do comércio da escravatura, por 
Domingos Alves Branco, 1837 (B. N . ), Tip. Imparcial de F. de Paula Brito, 
in 4.°. 

N.o 15.175 - Memória analítica acêrca do comércio de escravos e acêrca 
dos males da escravidão doméstica. Rio, 1837 (B.N.). Tipogr. Comercial Flu
minense. 

N.o 15. 176 - Memória sôbre o comércio de escravos, em que se pretende 
mostrar que êste tráfico hé para êles antes um bem do que um mal - 1838 
Rio, Tip. Impr. e Const. de J. Vilhena. Ex. Francisco Ramos Paz. 

NQ 15.177 - A letter on the Slave trade sim carried on along the eastern 
coast of Africa called the province of the Mosambique, By F. T. Teyugo, 1839, 

London Hat-Chard. Ex. D. Joana de Carvalho. 
N.o 15.178 - Apontamentos para uma nova lei a favor dos escravos do 

Brasil. Exp. D. Joana de Carvalho. Cod. I - 32 G, 14, 32; Cod. -24, 
6, n.o 12. 

N.o 15.179 - Si a introdução dos escravos no Brasil embaraça a civiliz. dos 
nossos indigenas ... Nêsse caso qual é o prejuizo que sofre a lavoura. 
Rev. Trin. do Inst. Hist. I, pg. 145. 

N.o 15.180 - Justificação das reclamações apresentadas pelo gov. brasileiro 
ao S. M. Brit. pelo que respeita as presas feitas pelos cruzadores mge. na 

costa ocidental da África - Rio - reimpressa na Tip. Amer. Ex. S.M. Imperador. 
N.o 15.181 - Escravatura beneficios que podem previr às nossas possesões 

d'África das proibições daquele tráf:co, Projeto de uma Cia. Comercial. Rio, 
reimp. na Typ. Americana de I. P. da Costa, 1890 in 4.0 Ex. D. Joana 

de Carvalho. 
N.o 15.182 - Estrato dos discursos de J ohn Scoble, e a carta duodécima de 

Joseph John Gurney, acêrca das vant. obtidas com a emancipação. - Rio, 

1841 - in 4.° (B.N.) Typ. de Laemmert. 
N.o 15.183 - Epístola aos inglêses residentes no Império do Brasil, por 

George Pilkington - 22 ed .. - Rio - Typ. de Laemmert, 1841, in 4.°, peq, 
(B . N .) - Com o original inglês. 

N.o 15. 184 - Réplica de George Pilkington, Rio de Janeiro, Typ. de Lammert, 

1841, in 4Q pg. (B.N.). 
N.o IS .185 - Protesto contra o ato do Parlamento Britânico sancionado 

em 8 de agôsto do corrente ano·, 
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tráfico de escravos ao Alto Tribunal do Almirantado. Rio, Tip. Imp. e Consto 
de J. VilIeneuve e Cia. in 4.° de 41 pp. (B.N.). 

N.o 15.186 - A substituição do trabalho dos escravos pelo trabalho livre 
no Brasil por um meio suave e sem dificuldade, por Henri Veloso de Oliveira. Rio, 
Tip. Americana de I. P. da Costa. 1845, in 4.° (B.N.). 

N.o 15.223 - A escravidão no Brasil por P. C. de Lery Santos. Nova 
Ed. pernamb., Typ. do Comércio, 1871, in 8.° de 47 pp. Exp. D. Joana de 
Carvalho. 

N.o 15.224 - A escravidão, questão da atualidade por Cassio (pseud. de 
Joaquim José Ferreira da Silva). Rio de Janeiro, E. Dupont, 1871, in 4.°, peq. 
de VI, 37 pp. (B.N.). 

N.o 15.225 - Cartas aos fazendeiros e comerciantes fluminenses sôbre o 
elemento servil ou refutação do parecer do sr. Conselheiro Cristiano Benedito 
Otoni acêrca do mesmo assunto por um conservador. Rio de Janeiro, Typ. Na
cional, 1871, in 4.° peq. (B.N.). 

N.o 15.226 - Parecer da seção de colonização sôbre a questão: "Quais 
os meios mais apropriados e convenientes para se obter o gde. desideratum 
social da extinção da escravatura en!te nós. Rio de Janeiro, Typ Univ. de Laem
mert, 1871, in 4.° (B. N.), por I. da C. Galvão e outros. 

N.o 15.227 - Elemento servil, Estudo por Teodoro Parker. Rio de Ja
neiro. Typ. da Rua d'Aiuda, n.o 20, 1871, in 8.°. Exp. Francisco Ramos Paz. 

N.o 15.228 - Guia prático para os trabalhos da junta classificada. Arbitra
mento e indenização de esclavos que têm de ser libertos pelo fundo de eman
cipação por J. Rodrigues Coelho. Rio de Janeiro. B.L. Garnier s.d.· (1873), 
in 4.°, peq. (B.N.). 

N.o 15299 - Deus, pátria e liberdade. Discurso pronunciado pelo Dr. Misael 
Ferreira Pena ... em o dia 31 de outJubro de 1874 por ocasião de um sarau 
literário musical celebrado pela associação Emancipadora Primeiro de Janeiro. 
Rio de Janeiro, Tip. Cosmopolita, 1874, in 8.° de 18 pp. (B.N.). Traz no 
fim uma poesia - "O Escravo", do Dr. Manuel Godofredo d'AIencastro 

d' Autrar.. 
N.o 15.230 - Manual do elemento servil contendo a legislação respectiva, 

numerosas notas e formulários para as causas de liberdade, de verificação de 
abandono do escravo, o processo de arbitramento, etc. por Miguel Thomaz 

Pessoa, Rio de Janeiro, E. de H. Laemmert, 1875, in 8.° peq. de 1 fI. 
472 pg. (B.N.). 

N.o 15.231 - Propaganda abolicionista Cartas de Vindex (dr. Augusto Alves 

Guimarães) ao dr. Luís Alvares dos Santos publicado no diário da Bahia, 
Bahia, Typ. do Diário, 1875, in 4.° de 86 pp. (B.N.). 

N.o 15.232 - Aos lavradores do Brasil - o elemento servil no Brasil -

seu desaparecimento em 20 anos. Ruina completa da lavoura. Medidas urgentes 
no sentido de remediar o mal. Meio de substituir o escravo pelo colono, utili
zando as fontes de produção atual. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzinger e 
Filhos, 1876, in 80, de 20 
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N.o 15.233 - Estatutos da Garantia Nac. Associação de interêsses mútuos e 
a liquido do capital empregado no demento servil e a favor das famílias. Rio 
de Jane:ro - Typ. de George .Leuzinger e Filhos, 1877, in 81' peq. (B.N.). 

N.o 15.234 - Discurso ploferido no teatro Sta. Isabel, na noite de 28 de 
setembro de 1879 pelo academico José Pinto do Carmo Cintra. Pernambuco, 
Typ. Central, 1879, in 8.° (B.N.). 

N.o 15.235 - Memória Hist. e Política sôbre o comércio da escravatura 
entregue no dia 2 de novembro de 1816 ao Cde. Capo d'Istria ministro 
do Imp. da Rússia por Antonio Saldanha da Gama (depois Cde. de Porto 
Santo). Lisbôa, Impr. Nacional, 1880, in 8.° (B.N.). 

N.o 15.236 - Discurso pronunciado pelo rvrno. dr. Augusto Joaquim de 
Scqueira Canabarro, vigário de Pelotas, na festa da SS. Virgem do Rosário, em 
3 de outubro de 1880, na matriz da mesma .paróquia (emancipação do escr.). 
Pelotas, typ. da Livr. Americana, 1880, in 4.° de 8 pp. com retrato do autor. 
Exp. Francisco Ramos Paz. 

N.o 15.237 - Questão grave. Artigos a propósito do anunciado projeto do 
sr. deputado Joaquim Nabuco fixando prazo fatal à existência do elemento 
servil. Publicados no Jornal do Comércio. por Manuel Peixoto de Lacerda 
Werneck. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve, 1880. Exp. 
Francisco Ramos Paz. 

N.o 15.238 - Manifesto da Sociedade Brasileira contra a escravidão. Rio 
de Janeiro - Tip. G. Leuzingcr & Filhos (1880) in 8.° (B.N.). 

N.o 15.239 - Manifeste de la societé Bresilienne pour I'abolition de I'Ec1a
vage. 

NQ 15.240 - Manifesto of the Socied. Braz. contra a Escr. (BraziIian Anti
Slavery Society). Rio de Janeiro, repritend from the Rio News, 1880 in 4.° 
(B.N.). 

N.o 15.241 - Sociedade Brasileira contra a Escrav. Cartas do Presidente 
Joaquim Nabuco e do Ministro Americano H. W. Hilliard, sôbre a emancipação 
nos Estados Unidos. Rio de Janeiro, G. Leuzinyer & Filhos, 1880 in 8.° (B.N.). 

N.o 15.242 - Sociedade Brasileira Contra a Escravidão Banquete ao mi
nistro americano Henry Washington Milliard a 20 de novembro de 1880, no salão 
de honra do Hotel dos Estrang. Rio de Janeiro, Typ. Primeiro de Janeiro, 1880, 
in 4.° (B.N.). 

N.o 15.243 - Associação Central Emancipadora. Boletim n.o 1-6, Rio de Ja
neiro Typ. Primeiro de Março, e da Gazeta de notícias. 1880/81, in 4.° (B.N.). 

N.o 15.244 - Un blésilien a Bruxelles au correspondant de La Gazette a 
Rio de Janeiro. Bruxelles, Impr. de Toint-Schoier. (1881) in 81', (B.N.). 

N.o 15.245 - L'Esc1avage au Brésil par Louis Couty ... avec une lettre 
de M. le Senateur Scroelcher. Paris, Guillaumin & Cia .• 1881, in 8.° (B.N.) . 

• 
Documentos da coleção "Documentos Históricos". 

Doc. Hist. - vol. I - Arquivo Nacional - Rio, 1928. 
- Cartas, Provisões, Alvarás, Ordens - PlOvedoria da Fazenda real de Santos. 
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- pág. 26/27 - Carta de El-rei a Pedro Taques de Almeida. 
- pág. 85/86 - Ordem de D. João a Timotheo Corrêa de Goes, Provedor 

da Fazenda da Praça de Santos que de acôrdo c/... pagamentos feitos com o 
procedimento da venda de negros apreendidos no patacho francês "La Sutil" 
Datada de 28/5/1722. 

- pág. 148 - Carta a Timotheo C. de Goes - Provedor da Faz. Real 
Pr. de Stos - por ser conveniente a meu serviço me pareceu ordenar-vos que 
assim dos "escravos que se acharem sem senhores" como dos gados do vento" 
que o produto se coble para a minha real 'iazenda, ficam em depósito até que 
eu seja servido tomar razão nesta matéria ... Do Conselho Ultramarino, Lisbôa 
dois de junho de mil e setecentos e vinte e oito. 

- pág. 293 - Lei - sôbre não poderem vir ao Brasil, em cada ano, 
mais que cinco navios das ilhas a saber dois da Madeira" dois da Terceira e 
um de São Miguel - ... - entre as mercadOlias não figura escravos - Lisbôa 
22/3/1736. 

- pág. 355/356 - Carta do rei sôbre ter arrematado Estevão Martins 
Torres o contrato dos escravos de Pernambuco para as Minas por tempo de 
3 anos ... Do Conselho Ultramadno de 22 de abril de 1734. 

- pág. 363/364 - Sôbre se conservar em depósito o produto dos escravos 
fugidos, gados do vento e co usas sem dono ... até a referida decisão .. Do 
Conselho Ultramarino - Lisbôa 21/10/1739. 

- pág. 419/420 - Sôbre ordenar-se ao governador do Rio faça recolher 
o depósito nos cofres reaes, o produto dos escravos que se apreenderam e o 
mais da Corveta que na enseada das Garopas havia queimado o piloto della ... 
em que entraram 13 escravos. 
Do Conselho Ultramarino - Lisbôa 20/2/1741. 

Doc. Hist. - Vol. II - Rio de Janeiro, 1928 - Arquivo Nacional. 
Provedoria da Fazenda Real de Santos. 
- páy. 79/82 - Sôbre poderem navegar os moradores das Ilhas três 

ou quatro embarcações mais pequenas para os portos do Brasil em cada ano ... 
Lisboa, 14/9/1748. 

- pág. 358/360 - Arrematação de Contrato das entradas de tôdas as 
minas ... São Paulo, 10/6/1769. 

Doc. Hist. - Vol. III - Biblioteca Nacional - (1648-1661) - Rio 1928. 
Correspondência dos Governadores Geraes: Conde de Castello Melhor, Conde 

de Athouguia, Francisco Barreto. 
- pág. 52 - Carta para o governador Antonio de Couros sôbre os negros 

que estiverem enfermos. Carta do Conde de Castelmelhor Bahia, 2 de maio de 1650. 
- pág. 149 - Carta do Conde de Castelmelhor ao Tenente de Mestre de 

Campo General de Souza Uchoa - Sôbre o patacho que partiu de Angola 
Bahia, 12/2/1652. 
- pág. 164/165 - Carta de Castelmelhor para o capitão-mor da Capitania 

de Ihéus - Sôbre 
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vizinhas (quantos achar necessário) para defender a vila. Bahia, 2 de maio 
de 1650. 

- pág. 265/266 - Carta do Conde de Attouquia para o Mestre de Campo 
general sôbre a entrada dos Palmares. Bahia, 20 de Março de 1655. 

- pág. 22, 23, 24 - Mão-de-Obra Indígena. Carta a Francisco da Fonseca 
Falcão, capitão-mor da capitania de São Vicente, na qual o autor diz que 
foi informado de que havia muita venda de indio para fora da capitania, sendo 
que o meirinho do mar permaia que êstes Indíos saíssem clandestinamente. Data 
do doc. 14 de março de 1648. 

- pág. 84/85 - Carta ao Capitão-Mor da Capitania de Porto Seguro, es
crita pelo Conde de Castelmelhor, na qual, diz o Conde que têve notícias de um 
índio chamado Miguel, que se ausentou por dois anos de uma aldeia desta ca
pitania e penetrou pelo sertão achando árvores de Bejuin. :este índio, segundo 
o Conde, é carpinteiro dos padres da' Companhia e está numa aldeia dêstes 
padres. O documento também pede que se averigue sôbre a existência de cravo 
da índia nesta região. Bahia e outubro 22 de 1650. 

- pág. 228/229 - Carta escrita ao superior da Aldeia do Camumu pelo 
Conde de Attouquia. O Conde informa ao superior que vai fazer uma entlada 
contra o gentio Bárbaro e como a principal fôrça da expedição são os Ind:os das 
Aldeias Obedientes ("e destas há hoje tão poucos"), foi obrigado a pedir 40 

índios ("que são os mesmos que se pode tirar desta Aldeia) para acompanharem 
a expedição. Bahia, 2 de outubro de 1655. 

- pág. 282/283/284 - Carta escrita ao capitão-mor de São Vicente, Gon
çalo Couraça de Mesquita, pelo Conde de Attouquia, na qual, entre outras coisas, 
êle se mostra irritado com o fato de ainda não estar pronta uma fortaleza que 
mandara construir e que "de tantos mil Índios que há nesta capitania só quinza 
mandou VM. aparecer, trabalhavam nela, e devendo os morado;es sustentá-los ... " 
Bahia, 2 de outubro de 1655. 

Doc. Hist- - Vol. IV Série E II - 1648 - 1672 - Correspondência dos 
Governadores (continuação) - Regimento~ - Rio, 1928. 

- pág. 37 a 42 - Regimento levado por Gaspar Roiz Adorno na jornada 
do ser:ão - 1654. Fala em indígenas Tapuias usados pela expedíção que tinha 
como finalidade de combater os "barbalOs" chegando a falar em "desbaratá-los 
totalmente usando para isso os tapuias como guias ... Bahia, 24 de dezembro 
de 1654. 

- pág. 49/54 - Regimento levado pelo Sargento-mor Pedro Gomes para 
abrir a estrada desde a Cachoeira até o Orobó 

Bahia, 3/10/1657. 

conferir o número de negros ... 

- pág. 103 - P.ovisão que se passou para os Superiores Jesuítas das Al

deias darem índio para o corte do pau-brasil que é do "donativo" (dote da 
Infanta e paz com a Holanda). Bahia, 31/5/1662. 

- pág. 192/193/194 - Regimento que levou Fernão Carr:Jho 



- 338 

- pág.202/203 - Ordem que levou o Capitão Manuel da Costa Ferreira 
sôbre a gente de S. Paulo que vai ao Se: tão (fala das farinhas e carnes, que 
devem ser conduzidas por cavalgaduras e negros ... ). Bahia, 27/7/1671. 

- pág. 211 - Ordem que levou o Sargento para levar os índios aos campos 
do Aporá. Ajustar os índios de cada Aldeia para a Jornada do Sertão. Bahia, 
21/2/1672. 
Doc. Hist. - Vol. - BN - 1650/1668. 

Regimento que levou o Capitaão-mor Gaspar Roiz Adorno ... 
- pág. 4 - Ca ta para o Governador do Rio de Janeiro a mando do 

Conde de Castelmelhor sôbre remessa de índios para essa capitania (Rio de Ja-o 

neiro) por conta pertubação da ordem na Capitania do Espírito Santo Bahia, 
28/3/1650. 

- pág. 62 - Carta para os oficiais da Câmara do Rio de Janeiro (falta 
de vinhos, navios e escravos). Bahia, 27/4/1655. 

- pág. 344 - Provisão que se enviou às Capi~anias deste Estado para 
se tira. nelas o dote da '" (ver na pág. 346 referência a negros vindos de 
Angola). 1662. 

- pág. 394 - Regimento que l:vou o Capitão Balthazar da Costa Cabo 
do socorro que se enviou ao Reino de Angola. 1664. 
Doc. Hist. BN - 1660/1670 Vol. VII - BN - Rio, 1929 - Regimento dado ao 
Governador Roque Barreto (conclusão). 

Portaria dos Governadores Gerais. 
- pág. 73 - Portaria para Francisco Dias levar consigo a gente que lhe 

for necessária em busca dos negros levantados, que se lhe tem encarregado que 
prenda. Bahia, 5/12/1661. 

- pág. 75/76 - Ordem para o Cabo que vai aos Mocambos da Capitania 
de S:rgippe Del-Rei, da gente que se lhe há de dar para isso, e do que ha de 
seguir. Bahia, 22/1/1662. 

- pág. 118 - Portaria que se passou a Franc:sco Rodrigues Capitão do 
Camro para dar em um Mocambo de que tem noticia. Bahia, 17/9/1663. 

- pág. 122/123 Potaria que se passou a Simão Fernandes Madeira Ca-
p;tão do Campo para ir aos Mocambos da Tabayana e Sergippe Del-Rei. Bahia, 
13/10/1663. 

- pág. 127/128 - Portaria para o Provedor da Fazenda Real mandar dar 
de vestir e sustento aos índ:os. Bahia, 8/11/1663. 

pág. 208 - Portaria para se darem vestidos e ferramentas para os índios, 
que desceram do Sertão. Bahia, 3/11/1665. 

- pág. 270 - Portaria, que se passou para mandar escravo a Fazendas e 
Engenhos de Marcos Fernandes Monsanto na Capitania do Espírito Santo. 
Bahia, setembro. 

- pág. 335/336 - Po taria que se passou para ir o Alferes Miguel Corrêa 
de Sand: com a mais gente que leva com sua companhia, em regimentos dos 
negros q:J.e 



- 339 

tenho cons~dido Ordem par ajuntar gente de que se lhe forme Companhia che
gando a número suficiente) vier trazendo. Bahia, 14/1/1668. 

- pág. 373/374 - Ordem que se deu a um ajudante para notificar as 
pessoas que tivessem negros pr:sos que vieram do Mocambo para os viem ti ar. 
Bahia, 16/10/1668. 

DOC. HIST. VOL. LIV. - BN - Rio, 1941. 

Portarias 17/5/1718. 
- pág. 14 - Ordem que levou o Capitão-mor das Entradas Comandante 

Antonio Vaz de Almeida para o Capitão-mor Manuel Dantas mandar ir para 
ante êle as pessoas que d:clara. Diz a ordem que se devem evitar loubos e 
insultos, que fazem os negros no Reconcavo ... Bahia, 4/6/1715. 

- pág. 17 - Instrução a Antonio Vaz de Almeida, Capitão-mor que terá 
plenos poderes para dar solução ao problema dos mocambos, cuidando de não 
causar danos e nem atirar nos negros quando êstes fizerem resistência, podendo 
ati;ar e matar quando não se lograr apaziguamento por outros modos ... Bahia. 
7/6/1715. 

- pág. 182 - Portaria e ordem que se remeteu ao Capitão-mor das Entradas 
de J aguaribe Antonio Pereira da Silva para fazer entradas aos mocambos de ne
gros fugidos ... Bahia, 15/10/1716. 

DOC. HIST. - VOL. LXIX - BN - Rio, 1943. 

Provisões - Patentes - Alvarás. 
- pág. 165 - Para o Provedor-mor mandar fazer 5 bandeiras para a 

feitoria de Jud{l ... Bahia, 13/5/1721. 
- pág. 61 - Portaria para comprar comprar rolos de tabaco, e ouro para 

levar para a Costa da Mina... 3/10/1720. 
- pág. 226 - Portaiia para o Provedor mandar tomar entrega de um 

negro que vem degredado de Cacheu ... Bahia, 30/7/1721. 

Doc. Hist. - Biblioteca Nac:onal - 1670-1678 - Voz. VIII - Rio, 1920. 
- Portarias e Cartas dos Governadores Gerais e Govêrnos Interinos. 
- pág. 73 - Portaria que levou o Ajudante Francisco de Negreiros para 

prender os índios fugidos da Jornada do Ser~ão - Bahia, 10/12/1671. 
- pág. 74 - Portaria que se mandou ao Capitão Francisco Barbosa Leal 

para prender os Índios que fugiram da Jornada do Sertão - Bahia, 10/12/1671. 
- pág. 236 - Portaria que se passou ao Juiz Ordinário sôbre tirar infol

mação jurídicas sôbre os índios Bárbaros - Bahia, 13/3/1676. 
- págs. 240/241 - Portaria que se passou ao Provedor-mor sôbre a carga 

das tiês naus ... para o Galeão São Pedro de ... e fragata que ve:o de Angola 
que é de Sua Alteza - Bahia, 30/5/1676 - Azev:do, Azevedo Guedes. 

- pág. 249 - Portaria que se passou ao Provedor-mor da Fazenda Real 
para mandar transladar por duas vias tôdas as provisões, e ordens sôbre os 
índios - Bahia, 9/7/1676 - Azevedo, Azevedo Guedes. 

_ pág. 288/289 - Portaria para o Provedor-mo~ mandar ao Tenente de 
Mestre de Campo General 60 
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- pág. 414 - Carta para o Coronel Affonso Barbosa de França sôb:e os 
negros fugidos - Bahia, 14/11/1674 - Affonso de Castro do Rio de M~ndonça. 

Doc. Hist. Biblioteca Nacional - 1663 - 1685. 
- Vol IX da série de VII dos Does. da Biblioteca Nacional - Rio, 1929. 
CorrespondÊncia do Vice-Rei Conde de Obidosj dos Governadores Gerais: 

Alexandre de Souza Freire, Affonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça, 
Antonio de Souza de Fenez:s, Ma:quez das Minas, e da Junta Trina. 

- pág. 18 - Carta que se escreveu ao Capitão-mor de Sergipe del-Rei 
João Munhós... "Somos informados que os negros que se prendem dos mo
radores dessa Capitania os levam à cadeia della contra a forma das ordens dadas. 
Vossa Mercê de nenhum modo consista que se reco'.bam la taes negros na cadeia 
dessa cidade, e mande que nenhum todos aos (à) desta por convir assim aos 
serviços de de Sua Alteza. Po:' Agostinho de Azevedo Mon:eiro, Alvaro de Aze
vedo, Antonio Guedes. 

DOC. HIST. - Vol. - BN - Rio de Janeiro., 1936. 
Pelo Estado do Brasil e Conselho Ultramarino. 
Pág. 249 - Carta de D. Rodrigo da Costa, sôbre a falta de escravos que 

cada vez póde ser maior para a cultura das cannas, tabacos e engenhos ... não 
houve, quem nelles quizesse carr:gar uma só cabeça. 

Bahia, 26 de junho de 1703. 
Pág. 126 - Carta de Antonio Luiz Gls da Camr" Coutinho, sôbre as náos 

da índia que viessem a este pôrto. 
Bahia, 15 de julho de 1693. 

pág. 183 - Carta de Antonio Luiz Gls da Camr" Coutinho, sôbre a liberdade 
dos índios da Villa de São Paulo ... para não serem captivos. 

Bahia, 27 de julho de 1693. 

pág. 116 - Car:a para sua Majestade sôbre os índios de São Paulo Ílem 
ao descobrimento das R..beiras do Ouro, que escreveram a Vossa Majestade os 
officiaes da Camara da Villa de São Paulo sôbre não ser conveniente que os 
índios das Aldeias de Vossa Majestade se abalass2m ao descobrimento dos Ribeiros. 

Bahia, 19 de julho de 1693. 
Antonio Luiz Gls. Camr" Coutinho. 

Pág. 177 - Carta para S. Majestade sôbre o papel qce rep:esentou o 
Padre Frei J oseph dos Martyres, acêrca de não morrerem os escravos sem os 
sacramentos como para terem sepultura. 

Bahia, 1693 

Pág. 202 - Carta de D. Rod:igo da Costa, sôbre o assento que se fêz 
da Comp. Real de Castella, e França, de 48.000 peças da índia introduzidas 
na América, de a~bos os sexos, por 10 anos a principiar em 20 de maio de 1702 

Pág. 110 - Carta para S. Majes~ade sôbre as preferências dos que levarem 
cavalos ao Reino de Angola. Bahia. 

Pág. 111 - Carta para sua majestade sôbre se sentenciarem os dois escravos 
Ab aão que matou seu Senhor e outro de Felix 
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pág. 145 - Carta a Sua Majestade sôbre os escravos que se não desobriga
rem pelo preceito da Igreja. Bahia. 

pág. 160 - Carta aS. Majestade sôbre os três navios franceses que vieram 
arribados a este pôrto. (Nela faz referencia a "gente quasi toda doente do mal 
de Loanda e dele mortos mais de cento e tantos homens". 

pág. 372 - Patente de Capitães de Infantaria da Ordenança dos homens 
pardos livres do distrito de Santo Amaro de Sergipe do Conde do Regimento 
do Est. do Br. e Reino de Portugal. 
Doc. Hist. - Provo de 1717-1718 - Port. 1711-1715. 
Vol. Llll BN - Rio, 1941. 

- pág. 102 - Ordem de Pedro de Vasconcelos e Souza Capitão Geral do 
Est. do Brasil, ao Provedor da Alfândega da Bahia, para que despache tôdas 
as fazendas que vêm de Portugal e escravos assim de Angola como da Costa 
da Mina forma do Regimento e como até agora se costumava sem a menor 
alteração. Bahia, 19 de outubro de 1711. 

- pág. 114 - Ordem do Gov. da Bahia - Marquêz de Angela a João 
Rodrigues Adorno, Gonçalo de Araújo e Manuel de A. Aragão, para que dêm a 
Antônio Veloso da Silva, capitão-mor das entradas dos Mocambos do disto da 
Freguesia de S. Pedro da Vila de Santo Antônio da Conquista, os índios das 
suas aldeias para acompanharem à entrada que há de fazer a um mocambo de 
negros fugitivos que está nas cabeceiras dos ditos distritos, causando prejuízo aos 
moradores daquêle reconcavo, pagando aos índios na forma de estilo. Bahia, 
23 de novembro de 1711. 

- pág. 148 - Ordem do Gov. da Bahia - Marquêz de Angela a Antônio 
Fe: nandes Passos, capitão-mor do Terço de que foi Mestre de Campo Henrique 
Dias, mande por dois capitães do mesmo têrço reconduzir os homens pretos 
forros, que houver no Recôncavo para se matricularem nas Companhias do dito 
Terço. Bahia, 11 de Março de 1712. 

- pág. 150 - Ordem do Gov. da Bahia - Marquêz de Angela ao Capi
tão-mor das entradas Antônio Veloso, que vá com a gente e índios que lhe 
mando dar prender os negros levantados nas Freguesias de S. Bartolomeu de 
Maragogipe e S. Pedro do Monte, e aprisionando-os trará para a cadeia de 
Salvador. 

- pág. 228 - Portaria do Gov. da Bahia, Marquêz de Angela - ordena 
ao Sargrnto-mor do Terço dos homens pretos destruir o mocambo... e prender 
todos os negros e negras que nêle estiverem - Bahia, 10 de maio de 1713. 

- 340 - Ordem do Governador da Bahia, Marquêz de Angela, pela qual 
o capitão das Entradas Domingos de Amorim ... teria tôda a ajuda para exe
cutar certa diligência - Bahia, 24 de Abril de 1715. 

Doc. Hist. - Vol. LX - Biblioteca Nacional - Rio, 1943. 
- Concessão de licença a Francisco Correia da Rosa, Mestre da Sumaca S. 

Antonio e Almas para levar carga para o pôrto do Cacheu, sem levar tabaco algum. 

pág. 214 - Concessão a Manuel C., Mestre da Sumaca Santa 
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- pág. 219 - A conc:ssão feita por D. João a Manuel Escobar Mestre 
de Sumaca Nossa Sra. da Conceição e Almas, para levar carga para o pôrto de 
Calabar, por ser das do n.o das que navegam para a costa da Mina. 

-pág. 225 - D. João concede a Manuel Pedro Valadão conduzir 
carga para o cabo de Lau, composta de Fazenda seca ... 

DOC. HIST. - VOL. XCVII - BN - Rio, 1952 
Consultas do Conselho UI:ramarino. 
pág. 114 - Sôbre naus da lndia que demandam os pôr tos do Brasil de 

Angola - Lisboa - 5/2/1718. 
pág. 131 - Carta a S. Mgde. D. João V informando que alguns particulares 

pedem licença para trazerem escravos por conta própria. Lisboa, 1718. 
- pág. 143 - Carta sôbre o comércio do tabaco entre a Bahia e a Costa 

da Mina - 1718. 
- pág. 175 - Carta a S. M,gde. informando que os engenhos e lavouras 

estão se estragando por falta de escravos. Bahia, 1718. 
- pág. 177 - Carta... que na Capitania de S. Paulo, perto de Sto. havia 

um patacho Francês com 116 negros e algum marfim ... Gov. do R. Janeiro, 1779. 
- pág. 241 - Carta a S. Mgde. dando conta ... que negocia com escra

vos na costa da Mina pede licença para embarcar açúcar para a dita Costa - 1721. 
- pág. 246 - Carta sôbre ordenar-se por uma lei que todo navio que 

houver de ir do Brasil à Costa da África e resgatar escravos, seja primeiro ar
queado na forma da lei da arqueação ... Lisboa, 10/7/1721. 

DOC. HIST. VOL. LXXXVII - BN - Rio, 
Portarias. 
- pág. 28 - ... para o juiz de fora fazer exame nas embarcações que 

vão para a Vila de Santos ... Bahia, 17/8/1699. 
- pág. 34 - ... para J. de fora executar sôbre o bando que se lhe 

remeteu inclusive que proibe levar negros novos para o Rio - Bahia, 30/9/1700. 
- pág. - Carta de Gov. Afonso Furtado de Mendonça autorizando princi

pes negros a ingressarem nos conventos ricos da Côrte e Reino. 

DOC. HIST. - VOL. XCIX - BN - Rio 
Consultas do Cons. Ultramarino. 
- pág. 23 - Ca:ta referindo-se a compra de escravos para os engenhos 

de açúcar... Lisboa, junho de 1717. 
- pág. 8S - Car~·a informando o lastimavel estado a que estão reduzidas 

as Capo por falta de escravos. Lisboa, julho de 1710 . 

• 
ARQUIVO NACIONAL (3). 

Caixa 495 - Alfândega do Rio de Janeiro. 
Alvará com fôrça de lei, no qual S. M. acha por bem cassar e anular tô

das e quaisquer compras, vendas e arremataçõrs que se fizerem de açucares 

(3) - Arquivo Público Nac·onal. Praça da Renúb'ica. nQ 26. Rio de 
Janei~o. 
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e tabacos do Brasil, assim, judicial como extrajudicialmente por preços menores, 
que o mais comum porque se venderem ao tempo da última frota, o qual s:rá 
declarado pelas Mesas da Inspeção às quais comete privativamente S.M. o 
exame e declaração do referido preço. 

Sumário de testemunhas sôbre a diligência da Guarda Costa que fêz a lan
cha de S. M. nos navios "São José" e "Santa Ana". 

Certidão com o teor de uma informação que deu Luís José de Carvalho e 
Mello sôbre o apresamento da "Galera Luisa" feita no Pôrto de Buenos Aires. 

Documento recomendando aos oficiais encarregados de sondar embarcações 
estrangeiras, a exercerem com eficácia as instruções recebidas, sobretudo em 
relação às embarcações inglêsas que vêm cometendo uma série de abusos. 

Documento recomendando vigilância na fiscalização de embarcações est an
geiras para evitar contrabando de gêneros. 

Outros documentos sôbre as embarcações estrangeiras (tratando de visitas 
fiscais) . 

Comunicado do Escrivão da Mesa Grande da Alfândega do Rio de Janeiro, 
ao governador e capitão-mor do Rio de Janeiro, de que alguns ouvidores das 
comarcas dêsse Estado do Brasil, alteram arbi~ràriamente os emol'~mentos dos 
ofícios e a estrutura dos mesmos. 

Registro de uma provisão que trata da maneira pela qual a Alfândega de
ve proceder enquanto não é expedido o foral ou regimento. 

Mapa da relação dos gêneros vindos dos pôrtos e de tôdas as vizinhanças, 
digo, fazendas nela declarados, que pela Alfândega da cidade do Rio de J anciro 
foram despachados - menciona os locais para onde foram despachadas as mer
cadorias. 

Registro de gêneros de várias fazendas que se despacharam nesta Alfândega 
e delas se tirou a dízima feita no ano de 1700. 

Registro de uma carta do Marquês de Angela, Vice-Rei e Capitão-Ge: aI 
dêste Estado do Brasil, ao Juíz da Alfândega desta cidade - conteúdo da carta 
versa sôbre o envio de uma relação com todo o rend;mento que tem a Alfândega 
desta cidade, com separação do que importa a dízima e o direito dos escravos 
que vão para as minas e outra com os oficiais que tem a dita Alfândega, a 
importância e ordenado de cada um e os prós e precalços que têm os mesmos 
com seus ofícios, solicita ainda a remessa de um extrato da Pauta por onde 
são despachadas as tais fazendas com o treslado do regimento e ordens que 
tiver recolhido sôbre êstes direitos e tudo com tal clareza e distinção que fique 
bem claro qual é o rendimento e qual é a despe.sa. 

Tabela do preço dos escravos vindos de Angola e da Costa da Mina e 
ordem para executar um levantamento de onde vem maior contingente de es
cravos para esta praça. 

Segis~ro 
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Informes detalhados sôbre as dízimas retiradas de tôdas as mercadorias 
sôbre o despacho de fazendas que entram no pôrto do Rio de Janeiro e em 
outros (Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, etc.); fala ainda da instituição 
da dízima que foi implantada há dois anos em Pernambuco e Paraíba. 

Informando que nenhum navio tem autorização para se dirigir a Cabo 
Frio, sem que receba auto:ização da Alfândega do Rio de Janeiro, o mesmo 
acontecendo com os navios que se dirigirem a Santos, srgundo as ordens reais. 
Fac. 3 - Livro de registro de Ordens da Alfândega do Rio de Janeiro (livro n.o 3). 

Registro do contrato da dízima da Alfândega do Rio de Janeáro concedido 
a Pedro Roiz Godinho. 

Registro do assento que se fêz na Câmara desta cidade sôbre os gêneros 
que deviam pagar para a imposição da nau guarda-costa. - (escravos, telhas 
de tijolo e couros a granel) trazidos pelas embarcações da costa do Rio de J a
neiro, banda do norte e do sul. 

Documento real solicitando a especificação mediante formulário, do tipo de 
embarcação que chega aos diversos pôrtos do Brasil, se são lanchas ou sumacas 
(?), para evitar fraúde no pagamento dos impostos. 

Registro de uma ordem de S. M. pro:bindo a descarga de navios do Boqueirão 
para fora, a fim de evitar prejuízos à Fazenda Real e ao contrato da dizima. 

Informe sôbre a cob: ança de direitos sôbre mercadorias e declaração dos 
termos de recurso ordinário que está pendendo sôbre a alfândega. 

Informação do escrivão da Mesa Grande sôbre a inexistência de um foral 
próprio à aliândega do Rio de Janeiro, e que as decisões tomadas o são em 
função do foral existente em Lisboa. Esclarece ainda de que maneira procede 
no tocante à lotação dos navios, fazendas, menciona a Carta Rég:a na qual 
S. M. ordena aos oficiais da alfândega que regulem suas atitudes e desfrutem 
das mesmas regalias da alfândega da Bahia. 

Relação de todo o rendimento da dízima da alfândega do Rio de Janeiro 
desde 20 e fevereiro de 1710 até 4 de setembro de 1714. 

Documento reafirmando a obrigação que tem a alfândega em examinar os 
navios e demais embarcações que vêm da Costa da Mina, despachados da ilha 
de S. Tomé e do Príncipe ou de Lisboa no sentido de velÍficar se os mesmos 
apresentam provisão de S.M. para no reino efetuarem os direitos das cabeças 
que tiraram da Costa da Mina, com certidão dos oficiais desta alfândega da 
quantia dos escravos que nela se despacharam e com o encerro no Livro de Re
gistro da Costa. :Este documento fala também das penalidades que os mestres 
sofrerão caso não verifiquem o disposto por S. M . 

Registro de uma carta de S.M. sôbre os direitos da ilha de S. Tomé. 
Carta do Reino acusando o recebimento de uma carta do juíz da alfândega 

do Rio de Janeiro e também o recebimento de uma letra no valor de 1.319$500r 
relativa ao desvio dos fundos alcançados com esta dízima em favor da Junta 
de Comércio, informa outrossim que o montante do recolhimento da dizima 
deve ser enviado ao Reino sob a forma de moedas ou barras ou então em açúcar. 

Regis:ro de uma carta de S.M. 
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ao Conselho Ultramarino, os regimentos, provisões ou ordens em que se baseia 
para a arrecadação dos direitos da dízima, porquanto S.M. deseja passar novas 
providências sôbre o assunto. 

Registro de um alvará em forma de lei, pelo qual S. M. ordena que todos os 
navios que se dirijam a Cacheu ou portos subordinados ao govêrno das ilhas 
de Cabo Verde, devem ir até aS. Tiago, antes de fazer neg4cio, para despacharem 
e pagarem os direitos que deverem das cabeças e fazendas que trouxerem. A 
transgressão desta ordem, ou seja se dirigirem os navios diretamente para o 
Brasil, implicará no pagamento dobrado de direitos em quaquelr dos postos que 
tocarem, além dos que, nele devem pagar, ficando os tais direitos de pena im
posta, pertencendo aos filhos da Fôlha da ilha de Cabo Verde. 

Mapa de carga dos navios. 
S. Francisco Xavier Rei despacho para Lisboa pela Alfândega do Rio de 
Janeiro 15/3/1790. 
N.S. de Belém e S. João Batista 
S. Francisco de Paula e Santa Rita 
N. S . da Piedade Thetis 
N. S. Madre de Deus e S. José Bolônia 
N.S. da Soledade e Santa Rita da EstrêIa 
N. S . da Piedade 
La Antigoua O) 
N. S. da Piedade e Corpo Santo 
N.S. do Pilar e S. João 
Santos Mártires e Almas 
Santíssima Trindade 
Europa 
N. S. da Conceição e S. Antônio 
Sultana 
N .S. do Loreto e S. José Viriato 
S. Francisco de Assis 
N.S. da Oliveira e Santo Antônio 
S. Antônio Voador 
N. S. do Bom Despacho 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Pôrto 
Pôrto 
Viana 
Pôrto 
idem 
idem 
idem 
idem 
Pôrto 
Pôrto 
Lisboa 
Pôrto 

idem 17/3/1790 
idem idem 
idem 26/3/1790 
idem 28/4/1790 
idem 5/5/1790 
idem 14/5/1790 
idem 28/5/1790 
idem 21/1/1790 
idem 3/2/1790 
idem 18/3/1790 
idem 16/3/1700 
idem 28/5/1790 
idem 21/1/1790 
idem idem 
idem 19/2/1790 
idem 22/4/1790 
idem 6/5/1790 
idem 15/3/1790 
idem 29/3/1790 

OBS.: êstes mapas contém a relação dos gêneros embarcados nos navios, quanti
dades e importâncias embarcadas, contudo não indicam a procedência das 
mesmas. 

Rendimentos da Alfândega, mapas demonstrativos especificando de onde 
provém tais rendimentos e enquanto importam - agôsto de 1790, novem
bro de 1790, fevereiro de 1791, março de 1791, abril de 1791, junho de 1701, 
setembro de 1791, maio de 1792, junho de 1792, agôsto de 1792, outubro de 1792, 
novembro de 1792 e dezembro de 1792. 

Mapa geral do ano de 1792, redimentos e observações dos direitos dos es
cravos da Costa da Mina, idem janeiro de 1793, idem 
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Relação das mercadorias apreendidas no período de 7 a 12 de fevereiro 
de 1791 - obs. o documento está incompleto, só podem ser consultadas as 
tomadas feitas a partir do dia 9. 

Extrato das despesas COm o feitor de escravos ano de 1701 - especificação 
dos meses do número de escra.vos, preço dos mesmos, soma particular do feitor 
e total. 

Códice 77 - Coleção dos Governadores. 
Livro I - 1675 - 1693. 

1 - Bando sôbre ninguém ir até ao lugar ocupado pelos negros vindos de 
Angola com bexigas (30/10/1685) folha - 217. 

2 - Bando sôbre negros encontrados armados ou descompostos (10/9/1686) 
fôlha - 254. 

3 - Bando sôbre providências contra os insultos cometidos pelos escravos; 
proibição de armas a estes - 13/2/1689 fôlha - 316 v. 

4 - Bando sôbre armado a noite; os negros e mulatos - 30/7/16&9 fôlha 325. 
5 - Alvará sôbre liberdade do comércio de Moçambique e Rios de Sofala 
24/3/1680 - fôlha 30. 
6 - Carta Régia sôbre o transporte de negros da Africa - 29/16&4 fôlha 355. 
7 - Lei sôbre transporte de negros Africa, e arqueação dos navios negrei-

ros - 28/3/16&4 fôlha 356 v. 

Livro 11 - 168& 1693. 
nada consta 

Livro IH - 16&& 1702. 
1 - Sôbre a proibição de aguardente para Angola - 1690 - fôlha 31. 
2 - Carta Régia sôbre a introdução de aguardente navegando para Angoli 
4/11/1690 - fôlha 14. 
3 - Carta Régia sôbre os navios de Angola e Costa da Mina, serem 

visitadas pelo médico e não os do Reino - 22/10/169& - fôlha 62. 
4 - Carta Régia sôbre a vinda de escravos mandados pela Companhia da 

Guiné, venda dos mesmos, vinda para S. Paulo - 9/12/1701 - fôlha 106 v. 

Livro IV - 1667 - 1699. 
nada consta 

Livro V - 1661 1700. 
- Têrmo de um ajuntamento que fizeram o Governador, o Governador 

do Bispado e o Provedor da Santa Casa da Misericórdia, o ex-Provedor de 
Nossa Senhora do Monte do Carmo, e J.P. de Carvalho e outros para resol
verem sôbre enterros de escravos - 17/5/1695 - fôlha 62. 

Livro VI - 1603 - 1699. 
- Bando sôbre a proibição de puxar espada dentro da cidade, de andar 

armado ou mascarado de noite e dos negros e carijós andarem armados: penas 
para êstes delitos - 2/7/1693 - fôlha. 

2- Bando sôbre o acolhimento dado pelos moradores aos escravos fugidos; 
castigos aos açoitadores - 10 de junho de 1695 - fôlha 30. 
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3 - Bando sôbre o uso de armas e máscaras dentro da cidade, especial
mente pelos escravos negros, mulatos ou carijós - 20/7/1695 fôlha 31 v. 

4 - Bando sôbre o uso de armas e máscaras dentro da cidade. 
5 - Bando sôbre a exploração dos índios pelos colonos proibição de casa

mento de índios com escravos - 14/8/1696 - fôlha 54. 
6 - Bando sôbre o asilo dado a escravos fugidos - 28/8/1697 - fôlha 79. 
7 - Bando sôbre os navios com escravos levarem capelão - 2/6/1698 -

fôlha 106 v. 

Livro - 1699 - 1702. 
1 - Bando sôbre os negros não poderem andar armados - 6/1/1700 

- fôlha 44 v. 
2 - Carta sôbre vários assuntos incluindo o seguinte - emprego de índios 

nas fortificações, e de escravos dos engenhos nas mesmas - 7/9/1801 - fôlha 99 v. 

Livro XII - 1696 - 1704. 
1 - Alvará Régio sôbre providências contra o descaminho do ouro das mi

nas de S. Paulo: proibição da ida de navios do Rio de Janeiro e mais portos 
do sul à costa da Mina a resgatar escravos - 27/9/1703 - fôlha 156 v. 

2 - Carta ao Rei sôbre a lei que obriga aos senhores a sustentarem os 
seus escravos ou a lhes darem um dia livre na semana - 11/8/1702 - fôlha 28. 

3 - Carta Régia sôbre a lei que obriga para S. Paulo e Minas - 7/0/1702 
- fôlha 56. 

4 - Carta ao Rei sôbre proibição dos escravos usarem sêdas e ouro -
29/1/1704 fôlha 136 v. 

5 - Carta Régia sôbre os senhores de engenhos darem o sustento aos escra
vos ou um dia livre na semana para o grangearem com a sua indústria 
16/11/1701 - iôlha 27 v. 

6 - Carta Régia sôbre as missões entre os negros e índios - 4/5/1703 -
fôlha 101. 

7 - Carta Régia sôbre as escravas não poderem usar sêdas e ouro ej repre
sentação do Bispo contra o vestuário das mullheres - 23/9/1703 - fôlha 136. 

Livro XIII-XIII-A - 1702 - 1705. 

1 - Carta a Câmara de Paraíba, sôbre a ajuda ao Provedor na arrecada
ção dos quintos, registros das fazendas e negros em viagem do Rio de Janeiro 
para o interior e do ouro vindo de Minas - 3/2/1705 - fôlha 437. 

2 Carta ao Capitão-mor de Parati - Miguel Tfilles da Costa, sôbre re-
messa de negros - 9/12/1702 - fôlha 76 v. 

3 - Carta ao Capitão-Mpr de S. Paulo sôbre diversos assuntos inclusive 
o que se refere à fragata francesa que levou os negros e castelhanos - 24/7/1703 
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5 - Carta ao Governador de Santos sôbre a ida de escravos para serem 
vendidos, pelo pôrto da Pedra, sem despacho - 8/5/1704 - fôlha 281 v. 

6 - Carta ao Governador de Santos - sôbre vários assuntos inclusive o 
que trata de lanchas sem licença e negros vindos pela barra da Bertioga e Rio 
das Contas- dezembro 1704 - fôlha 416. 

7 - Carta ao Governador de Santos sôbre a ida de negros sem lic:nça e 
além do número permitido, e sôbre os negros da junta do Cacheu - 5/3/1705 

fôlha 441 v. 

8 - Carta ao Governador de Santos sôbre vários assuntos inclusive o que 
trata da ida de neglos sem despacho - 5/3/1705 - fôlha 444 v. 

9 - Carta ao Governador Geral do Estado do Brasil, D. Rodrigo da Costa 
sôbre vários assuntos inclusive o que trata da ordem real sôbre a ida de negros 
para S. Paulo e Minas, sôbre a chegada de negros do Cacheu, sôbre a vinda 
de neglos sem despacho - 10 de março de 1703 - fôlha 100. 

10 - Carta ao Governador Geral do Estado do Brasil sôbre a observância 
da lei sôbre ida de negros para as Minas - 5 de outubro de 1703 - fôlha 221. 

11 - Carta ao Governador Geral do Estado do Brasil sôbre vários assuntos 
inclusive o que trata da ida de embarcações com negros da Bahia para Santos 
e São Sebastião, ordem para requestrá-las, desobediência das autoridades ba
seadas em pareceres de Letrados - 12 de fevereiro de 1705 - fôlha 429. 

12 - Carta ao Rei sôbre a lei limitando a venda de negros para São Paulo 
e Minas anualmente, impossibilidade de sua execução, e emigração dos lavradores 
e para as Minas, o tr áfico negreiro - 2 de agôsto de 1702 - fôlha 193v. 

13 - Carta ao Rei sôbre as respostas do Mestre de Campo Francisco de 
Castro Moraes a cartas de El-Rei sôbre a repartição de negros vindos de Guiné e 
Indias com senhores de engenho - 30 de agôsto de 1702 - fôlha 8 v. 

14 - Carta ao Rei sôbre a obra dos canos de água da Carioca; falta de 
trabalhadores livres para a mesma, necessidade da compra de negros - 16 de 
agôsto de 1703 - fôlha 149 v. 

15 - Carta ao Rei sôbre vários assuntos inclusive o da entrada de escra

vos - 11 de setembro de 1703 - fôlha 207. 

16 - Carta ao Rei sôbre a ida de navios à Costa da Mina a fim de 
não levarem 011ro em pó para a compra de escravos - tráfico de escravos 

da Mina, pelo Rio de Janeiro e Bahia - 8 de fevereiro de 1704 - fôlha 296. 

17 - Carta ao Rei sôbre os navios da Companhia dos Reis de França e 

de Castela, com escravos para serem vendidos em Buenos Aires - 10 de feve-
reiro de 1704 fôlha 320. 

18 - Carta ao Rei contendo diversos assuntos inclusive o que trata da pro
teção dos escravos contra a violência dos senhores - 20 de julho de 1704 -
fôlha 384. 

19 - Carta ao Rei sôbre a prisão de pessoas de passagem para as Minas sem 
licença e com negros sem despacho - 2 de dezembro de 1704 
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Livro XV - 1645 - 1709. 
1 - Provisão Régia concedendo licença a Antonio Roiz de Castro e Ma.

nuel Thomé Marques para mandarem um navio comerciar na costa da China 
e Guiné em negros - 14 de julho 1706 - fôlha 177 v. 

2 - Provisão Régia concedendo licença a D. Garcia para ir com o seu 
navio comerciar nas costas da China e Guiné resgatando negros - 15 de 
julho de 1706 - fôlha 179 v. 

Livro XIX - 1710 - 1713. 
- Bando sôbre o pagamento de despacho pelos negros vindos de fora e 

destinados às Minas - 18 de julho de 1711 - fôlha 44. 
2 - Despachos na Petição do Provedor da regulação dos Negros - sôbre 

a regulação dos negros vindos da Costa da Mina e Angola destinados às Minas 
- de abril de 1713 - fôlha 84. 

3 - Ordens a Antonio Machado para ir acompanhado dos rastejadores 
índios, atacar os quilombos de escravos fugidos do Distrito do Rio de Janeiro, 
não podendo ser prêso, pelos crimes a êle imputados, durante essa diligência -
sem data - fôlha 68. 

4 - Ordem a Antonio Machado para tirar sumário de testemunhas sôbre 
a compra e desembarque clandestino de negros do navio inglês, por André de 
Caldas Pereira e Manoel Roiz Cardoso, moradores na Bahia - 23 de abril de 
1713 - fôlha 86 

Livro XX - 1644, 1689, 1709-1710. 
1 - Carta Régia ao Governador do Rio de Janeiro sôbre a representação 

do Bispo contra o rigor dos castigos sofridos pelos escravos, encarregando o 
Procurador da Co:oa e um solicitador, de defender e solicitarem as causas dos 
escravos requerendo mudança de cative:ro perante o seu juizo privativo - 5 
de novembro de 171 - fôlha 33. 

2 - Ordem Régia ao Governador do Rio de Janeiro sôbre navios negreiros 
procedentes de Loanda levando pala o Brasil negros além da arqueação, e mor
tandade nos mesmos - 20 de janeiro de 1719 - fôlha 381 v. 

3 - Provisões Régias e do Conselho Ultramarino - sôbre a concessão de 
negros ao Meirinho Manuel da Rocha Pereira, para homens de vara - 25 de 
fevereiro de 1717 - fôlha 250. 

4 - Vice Rei do Brasil, D. Pedro Antonio de Noronha, Marquês de 
Angela, etc. provisão sôbre a cobrança de direitos impostos nos escravos ven
didos da Bahia para as Minas - 17 de agosto de 1715 - fôlha 163. 

C6dice 184 - Junta do Comércio - supressão do tráfico (1819-1840). 
VoI. 1 - Comissão mista brasileira e inglêsa para a supressão do tráfico da 

Escravatura - Registro de ofícios e ordens 1819/40. 

VoI. 2 - Protocolo das Conferências da Comissão da dita supressão - 1819/38. 
VoI. 3 - Escravos emancipados da escuna "Emília" - 1818/21. 
VoI. 4 - Cartas de emancipação de aLicanos - 1839/40. 
C6dice 
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Códice 703 - Carta de Lei de 13 de maio de 1888 sôbre a extinção da escra
vatura no Brasil com a assinatura da Princesa Imperial Regente-1888. 

Códiu: 1215 - índice alfabético das leis alvarás, cartas régias, decretos e mais 
ordens do Arquivo da Provedoria da Fazenda Real (Documentos no 
Códice 60 - vide volume 21 das Publicações do Arquivo Nacional). 

Códice 242 - Provedoria da Fazenda Real - Têrmos de Contagem de escravos 
vindos da costa da África - 1795/1811. 

Códice 385 - Receita dos bilhetes de correção de escravos (Polícia) - 1826. 
Códice 338 - Imposto de escravos na Intendência da Polícia - 1831/33. 
Códce 389 - Polícia - Leg:timações - Passaportes - 1834/42. 
Códice 390 - Receita dos dir-eitos de despacho de escravos para portos do 

sul - (seis volumes - 1815/26). 
Códice 397 - Têrmo de exames e averiguações feitas nos escravos vindos de 

várias localidades - 1852. 
Códice 421 - Registro de tropeiros de várias localidades (23 volumes - 1809/31). 
Códice 424 - Lançamento dos atestados e remessa de escravos para várias lo

calidades (nove volumes - 1826/33). 
Códice 425 - Despacho de escravos para várias localidades (5 volumes -1822/33). 
Códice 4215 - Relação de pessoas que apresentam escravos vindos do interior, 

mostrando passaportes e guias - 1835/42. 
Códice 572 - Ofícios e outros papéis da Casa Imperial sôbre diversos assuntos 

inclusive o que trata dos escravos que foram libertos para servirem no 
Exército - 1801-1868. 

Códice 1.000 - Provedoria da Fazenda Real do Rio de Janeiro - Relação das 
pessoas que vão para as minas levando escra,vos - 1762/3. 

Códice 359 - Polícia - Suprimento de despesas com escravos fugidos - 1826. 
Códice 360 Lançamento de escravos fugidos - 1826/7. 
Códice 363 Despesa da administração dos escravos libertos da escuna "Emí-

lia 1821. 

• 
ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO (4). 

C oleção Colonial. 

Cód. - 1720-1731 - Averiguação dos escravos das minas para lançamento 
dos quintos - Listas e matrícula. Casas de fundição - sôbre escra
cravos sem dono. 

Papéis avulsos - Relação do número de escravos ... conforme tabela. Seco XIX 
- Justiça, etc. 

Cod. n.o 2 - 1702-1751 - Registro de alvarás, regimentos, cartas, patentes, 
sesmarias, doações, etc. - (capitação). 

Cod. 22 - 1720-1721 - Ordens e cartas V. 13 Registro de avisos, cartas, 
ordens, instruções e provisões. 

Cod. n.o 3 - Seção I - 1708-1788 - Coleção sumária e sistemática de Leis, 
Ordens, Cartas e mais atos concernentes à administração da Capitania. 

(4). - Avenida João Pinheiro. 
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Cod. n.o 2 - Seção I - 1702-1751 - Registro de alvarás, registro, cartas, 
patentes, etc. 

Coleção Delegacia Fiscal 

Cod. e 2 - não encontrados. 
Cod. n.o 3 - 1710-1714 - termo de pagamento de impôslo sôbre o gado. 
Cod. n.o 4 - Seção 1- 1710-1717 - Termo de pagamento do quinto do ouro 

na Comarca do Rio das Mortes. 
Cod. n.o 5 - Lançamento de dízimos de Serro Frio. 
Cod. nQ 5 - 1'1- seção - 1700-1721 - rendimento dos quintos de ouro. 
Cod. n.o 6 - 1712-1713 - lançamento do quinto do ouro contém rol de es-

cravos - arrematação de escravos. 
Cod. n.o 8 - Registro de cartas patentes e provisões. 
Cod. n.o 10 lançamento dos quintos de ouro. 
Cod. n.o 11 - Têrmos de lançamento de impôsto sôbre o gado. 

Co.t. n.o 12 - 1175-1720 - lançamento de dízimos e quintos de S. João 
deI Rey. 

Cod. n.o 16 - Têrmos de arrematação de contractos de dízimos de camihnos 
das Minas. 

Cod. n.o 17 - 1716-1717 - Livro das Paragens do Rio Grande. 
Carregação de escravos e cargas. 

Cod. n.o 7 - 1712-1729 - Registro de Provisões. 
Cod. n.o 9 - ídem - reproduz o de n.o 7 e acrescenta outros. 

Cod. n.o 29 - Livro do ouro, contas do dízimo desde agôsto de 1751 até 
janeiro de 1756. 

Cod. n.o 31 - 1756? - Livro do ouro, contas do dízimo da comarca de 
Vila Rica e freguezias. 

Cod. n.o 32 - Livro do ouro, contas do dízimo de diversas freguezias. 

Cod. n.o 33 (?) - 1750 - 6.° contracto - 2.° Livro do Distríto de Mariana 
e freguezias. 

Real Contracto dos Diamantes - 1772-1788 - 30/4/1772 - Díário de despezas 
e de lançamentos - compra de mantimentos, fazendas e mais gê
neros - até 21/12/1788. 

Cod. n.o 13 - Livro 1.0 da I" de 38 (1738?) - Listas de escravos,como 
nome do dono e a origem dos escravos. 

D.F. - cod. 29 - 1718-1719 - S.1. - Matrícula de escravos matriculados 
na numeração da Sumidouro. 

D.F. 

D.F. 

cod. 33 ídem. 

- cod. 34 - ídem. 

D. F. - cod. 35 - lançamento de escravos para a cobrança do quinto - 1720. 

D.F. - cod. 108 - arrecadação do subsídio voluntário - S. José Rio das 
Mortes - 1756. 

D.F. - cod. 106 - carga e descarga - Serro 
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Cod. n.o 34 - Seção I - 1718-1720 - Livro de lançamento para a cobrança 
dos quintos em Brumado - têrmo da vila do Carmo (Mariana) dá 
o nome do dono, o nome do escravo e sua origem. 

Cod. 95b. - 1710-1722 até 1753 - Livro de contas - Livro caixa com lan
çamento do quanto devem as pessoas ou do quanto têm a haver: por 
ouro, por escravo, por objetos, por serviços (jornais) etc. 

Cod. n.o 4 - s. 6 - 1709 a 1722 - administração das aldeias de índios
pagamento dos quintos, arrematação dos contratos. Taxas de escravos 
e gados. 

Cod. n.o 12 - 1715-1720 - lançamentos dos dizimos de S. João deI Rey, total 
de negros e oitavas. 

Cod. n.o 36 - 1752-1758 - Tejuco - Intendência dos Diamantes - Livro des
tinado a matrícula de escravos citados no contrato dos diamantes -
escravo, nome, procedência, valor. 

Cod. n.o 33 - 1718-1720 - Seção I - lançamento para a cobrança do quinto 
do ouro da V~. do Carmo - n.o de escravos. 

* 
Museu Recreativo - Coleção da Imprensa Industrial Estatísticas de indústria e 

profissões exercidas no Rio de J ane:ro . 

* * • 
INTERVENÇOES. 

Da Proflol Marilda Corrêa Ciribelli (ICHF jUFF. Niteroi. Rio de 
Janeiro) . 

Louva o trabalho de pesquisa da Autora e da sua equipe, real
çando a boa impressão causada pela exposição dos documentos 
através de projeções, permitindo assim aos simposiastas o acesso 
direto às fontes primárias consu~tadas, além de fornecer indicações 
seguras onde os mesmos se encontram. 

• 
Da Proflol Belga I. L. Piccolo (ICHLjUFRS. pôrto-Alegre. Rio 
Grande do Sul). 

Faz a sugestão no sentido de serem anexadas à cópia do tra
balho que irá à impressão para os Anais, dos documentos mostrados 
em epid:ascópio. 

• 
Da Profa. Ana Maria de Almeida Camargo (FFLCHjUSP. São Paulo), 
e do ProL 
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* * 
* 

RESPOSTAS DA PROFESSORA LUCINDA COUTINHO DE 
MELLO COELHO. 

À Prof~ Marilda Corrêa Ciribelli. 

Inicialmente agradece às gentis referênc:as ao seu trabalho e 
declara que está empenhada na divulgação dêsses preciosos docu
mentos acompanhando, sempre que possível, de reproduções autên
ticas dos mesmos. 

• 
À Prof~ H elga I. L. Piccolo. 

Diz que é seu desejo que êsses documentos exibidos sejam re
produzidos nos Anais do Simpósio, porém, caberá ao Prof. Eurí
pedes Simões de Paula, presidente da ANPUH decidir, tendo em 
v:sta o encarec:mento da impressão. 

• 
À Prof~ Ana Maria de Almeida Camargo. 

Informa que poderá analisar vários aspectos do tema "escra
vidão" nos códices com pulsados . Outros serão ainda estudados em 
fúturo próximo. Acredita ser de grande interêsse para a interpelante 
a informação de podem ser encontrados nos livros de registro de 
passagens para as minas dados precisos, pois neles foram anotados 
os nomes dos mercadores, as mercadorias as&:m como os escravos 
que os acompanhavam. 

• 
Ao Prof. Amo Wehling. 

Diz que chama atenção do colega sôbre os dados que poderá 
encontrar na documentação manuscrita existente no Arquivo Públi





A QUESTÃO SERVIL NA FALA DOS PRESIDEN
TES DA PROVÍNCIA DO PIAUÍ (*). 

MIRIDAN BRITTO KNOX. 
Do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Uni

versidade Federal do Rio de Janeiro (GB). 

INTRODUÇÃO. 

A presente Comunicação é uma tentativa inicial de divulgar 
conhecimentos adquiridos pela leitura das "Falas" dos Presidentes 
da Província do Piauí, à Assembléia Legislativa (1), no que diz 

respeito à questão servil e a possível relação entre o deficit orçamen
tá;rio da Província e o problema da mão-de-Qbra. 

O atual Estado do Piauí fêz parte da capitania de Pernambuco 
até 1695, passando à capitania do Maranhão, sendo elevada a ca
pitania autônoma em 1758. 

A sua caracterização histórica como região dependente é fru
to, primordialmente, das suas condições geográficas. Sem barreiras 
de grande importância, as grandes extensões de campinas propor
cionaram o desenvolvimento da pecuária, com passagens utilizadas 
pe'as "estradas de tropa". Numa fase inicial os currais eram como 
que "quintais dos engenhos". Numa fase posterior as fazendas se se
pararam dos engenhos, e os fazendeiros, em geral, eram pecuaristas. 

Observe-se que a exploração das riquezas extrativas vegetais 
(babaçú e carnaúba) não representaram, como no caso da Amazô
nia, com as "drogas", o motivo econômico da expansão e a impor
tância dessa extração só se delineou no início do século XX. 

(*). _ Comunicação apresentada na 3' sessão de estudos, Equipe C, no 
dia 8 de setembro de 1971 (Nota da Redação) . 

(1). - A documentação aludida consta de 53 volumes, veja-se sob os 
títulos "Falas, Mensagens, Relatórios dos Pres;dentes da PlOvíncia do Piauí". 
- Seção de Publicações 
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o condic:onamento geo-economlco, além de provocar uma ati
vidade econômico exclusiva, proporcionou também fàcilmente o êxo
do do excedente da mão-de-obra livre ou escrava para outras pro
víncias do Império e uma exportação maciça de cabeças de gado. 
É de tal significação essa evasão da riqueza da Província que se 
nota, a partir de 1870 nos "Relatórios dos Presidentes da Província" 
a preocupação de uma taxação elevada sôbre a exportação de escra
vos e de gado. 

A expansão territor~al do Brasil originou, segundo os historia
dores da economia (2), a atomização, ou seja, a criação de núcleos 
econôm~cos isolados, a grandes distâncias e com dificuldades de trans
portes. Daí, a reduzida divisão de trabalho e o mercado atrofiado. 
Originou também 

"a fraqueza de economia destinada ao mercado interno, o in
centivo para a cultura extensiva e o desincentivo para os investi
mentos ag ícolas" (3). 

A êsse respeito observa-se que de 1835, data da primeira "Fa'a" 
do Presidente da Província, Barão de Parnaíba, no ato de instala
ção da Assembléia Leg,slativa, até 1870, são pouquíssimos os exem
plos de propostas para a fundação de colônias agrícolas, estímulo ao 
plantío, construção de obras públicas, que minorassem os efeitos da 
sêca sôbre a agricultura. 

A expansão da população por grandes áreas territoriais pro
voca também, segundo os economistas, a ausênc~a de incentivos pa
ra o esfôrço produtivo (4) e a introdução de ideologias e atitudes 
negai. vas para o desenvolvimento econômico (5). 

Esse quadro de condicionantes econômicos de História Brasi
leira apresentado por Mircéa BllCSCU a adapta-se em tôda a sua reali
dade à estrutura p.auiense e é partindo dessa compreensão que va
mos analisar as "Falas" dos Presidentes da província do Piauí. 

Esperamos que esta aná'ise possa ser continuada e elaborada 
para outras Provínc:as. Agradecemos a colaboração e o estímulo dos 
Pro~essôres Arthur Cézar Ferreira Reis e Célia Freire d'Aquino 
Fonseca, e de nossa aluna Zenith Rodrigues Mendes de Souza. 

(2) - Buescu, (Mircéa), História E~onômica do Brasil - pesquisas e 
análises. APEC. Rio de Janeiro, 1970, pág, 223, 

(3) - Vem, op, cit" 
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A fim de padron:zar as referências, usaremos sempre o têrmo 
"Fala", embora a partir de 1870 elas sejam des· gnadas como "Rela
tórios" . 

* * 
* 

Da leitura das "Falas" constata-se: 

A. - O que se informa sôbre a questão servil. 

A - Aspectos quantitativos: 

A "Fala" apresentada à Assemblé:a Letslativa do Piauí, em 
1 de julho de 1870 pelo Dr. Manuel José Espinola Júnior, apresen
ta um "Mapa da popu·ação livre e escrava existente na Província", 
àquela data. 

Contam-se apenas 19. O 15 escravos, numa população total de 
163.653 habitantes (Anexo A). Observe-se que esta estimativa é 
anterior ao primeiro recenseamento oficial, que data de 1872. Com 
os devidos cuidados, podemos comparar com as populações escra
vas de outras Províncias do Império, em 1874: 

Província de São Paulo 156.602 escravos 
Província do Rio de Janeiro 270.726 escravos 
Província de Minas Gerais 366.574 escravos 
Província de Pe;nambuco 89.028 escravos 
Provincia do Piauí 23.795 escravos. 

Trata-se, como se vê, de uma dim:nuta quantidade de escravos 
explicada pela pouca utilização da mão-de-obra, numa área de pre
dominância pecuarista. Na "Fala" de 1873 há um levantamento do 
número de braços empregados na lavoura com a sua distribuição 
por Municípios. O levantamento está incompleto, pois o total de 
18.486 escravos se refere apenas a 15 dos 22 Municípios existentes 
na Província. 

A "Fala" de 1883, apresenta, à pág;na 43, o "Quadro da po
pulação da Província do Piauí e dos fi'hos livres de mulher escrava" 
até 30 de junho de 1882, o que se verifica também na "Fala" de 
1884, referente à 1883. Observa-se em 1882 a cifra total de 17.441 
escravos e em 1883 a de 17.307 escravos existentes na Província 
(Anexo B). Para os mesmos anos o número de escravos matricula
dos 
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Província de São Paulo 
Província do Rio de Janeiro 
Província de Minas Gerais 

173.277 escravos 
263.755 escravos 
255.888 escravos. 

Observe-se a pouca variação quantitativo do escravo num pe
ríodo de 10 anos na Província do Piauí, a diminuição nas do Rio 
de Janeiro e Minas Gerais e o aumento na de São Paulo, provoca
do pela expansão do café. 

• 
B. - A importância do escravo para a Receita da Província. 

A avaliação quantitativa da contribuição do escravo para a R~· 
ceita da Província foi feita pela análise dos orçamentos previstos ou 
melhor dizendo, pela análise da previsão orçamentária para os anos 
financeiros posteriores à "Fala". São dados que não apresentam uma 
sequência cronológia e às vêzes se trata de estimativas de arrecada
ção. No entanto, na comparação numérica entre os anos de 1870 e 
1880, do impôsto sôbre a exportação de escravos da Província, vê-se 
o enorme êxodo da Reg:ão (motivado pela procura de braços nas 
regiões su'inas cafeeiras) e o valor dessa exportação para a receita 
ProvíncIa. Ao lado do Impôsto sôbre exportação, o de meia siza 
de escravos era outra fonte considerável de renda (Anexo C e D). 

Nas "Falas" dos Presidentes durante os anos citados, nota-se a 
constante preocupação de onerar êstes impostos, regulamentá-los, pa
ra evitar-se a fraude, ou criarem-se novos impostos sôbre os escra
vos. Assim, vejamos na "Fala" de 1870, pág. 24: 

... " o impôsto de meia siza de que trata a Resolução n.o 230 
de 19 de setembro de 1848 é um dos que mais sofre na sua arre
cadação". Diversos são os meios utilisados para a fraude: 

" . .. a preocupação autorizando a venda e as doações são de 
todos - os meios mais poderosos, e debalde tem contra êles lutado 
a Fazenda, porque é mesmo impossível fazer-se prova contra um 
ato lícito que, embora mau em sens fins, é todavia protegido pelo 
direito, que dá ao cidadão a faculdade de dispor do que é seu 
como melhor lhe aprouver". 

O Presidente prossegue, sugerindo: 

". .. elevar o impôsto de exportação daqueles escravos cuja 
venda foi autorizada por procuração, como já anteriormente expuz, 
e sujeitar as doações ao impôsto de meia siza". 

" . " 
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1. - a facilidade do contribuinte falsificar o preço do escravo 
sendo o impôsto propo: cional como é: 

2. - a faculdade de poder ser pago dentro do prazo de 10 
anos observadas as condições da lei". 

Na mesma "Fala" o Presidente declara ser a Resolução n'> 
657 de 4 de dezembro de 1869 que votou a quantia de 10 contos 
de réis para alforria de escravos, "de grande prejuízo para a Pro
víncia", e propõe: 

" elevar a 100$000 réis o impôsto sôbre escravos (era de 
50$000 ré:s) que sair da Província a ser vendido por procurador, não 
tendo pago o impôsto de meia siza, ou o havendo pago a mais de 
dois mêses, a contar do dia da venda" 

" . " substituir o impôsto de meia siza de escravos pela taxa 
fixa de 20$000réis sôbre os que tiverem até a idade de oito anos 
e mais de cincoenta, e, quarenta mil réis (40$000 réis) sôbre os 
que tiveram de nove a cincoenta anos. No caso de dúvida o com
prador é obrigado a apresentar certidão de idade dos escravos". 

o item D do presente trabalho mostra a legis'ação que regulou 
a renda proveniente dos escravos. 

Na sessão extraordinária de 13 de abril de 1877 da Assembléia 
Legislativa o Presidente da Província, após expôr a situação finan
ceira precária daquela, propõe a criação de vários impostos, dentre 
êles: 

um mil réis anualmente por cada escravo residente nas 
cidades, vilas e povoados da Província não compreendo os que 
pagarem o impôsto geral ou provincial ou pelo menos metade dessa 
imposição" ; 

" . .. o impôsto de cincoenta mil réis sôbre cada procuração 
para venda de escravos fóra da Província - de modo a evitar-se 
a fraude que tem aparecido, importando grande diminuição no im
pôsto da siza que em tais vendas é cobrado". 

É ainda de 1877, em outra "Fala" de 1Q junho, a advertência 
do Pres:dente quanto ao 

"estado de abatimento da agricultura causado não só pela sê
ca, má qualidade dos produtos agricolas, indolência de maior par
te da população e diminuição de braços devido à enorme exporta
ção de escravos". 
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Três anos mais tarde, lembra o novo governante da Província: 

" . .. a conveniência da supressão do impôsto de um mil réis 
sôbre cada escravo residente fora das cidades e vilas cuja arreca
dação não excedeu de 6: 7119300 réis no ano anterior". 

Em 1884 afirma o Presidente da Província ser o estado finan
ceiro daquela de completa ruína, causado por: 

" . .. decréscimo e desaparecimento de impostos, dentre êles o 
de meia siza de esc: avos". 

Em 1886 comenta o Presidente em sua "Fala": 

" . .. esta magna.questão que nestes últmos anos tanto tem agitado 
o pais, trazendo sobressaltada a classe agrícola pela exageração das 
idéias apregoadas, foi, como era de esperar, satisfatoriamente re
solvida pela Lei n.o 3270 de 28 de setembro do ano findo". 

A preocupação da falta de braços na lavoura não atingiria di
retamente a Província pois, ainda segundo o seu Presidente: 

" . .. sendo a nossa Provincia mais criatória do que agrícola, 
a população empregada naquela é mais livre do que escrava". 

Para aval'ar-se melhor a importância do escravo na receita da 
Província compare-se os quadros apresentados nos Anexo C e D. 

Para sua elaboração escolhemos os seis impostos de maior ren
tabilidade. Observe-se que no Anexo C 1 só pudemos dispôr de im
postos previstos enquanto no Anexo C 2 temos o valor da arrecada
ção efetivamente efetuada. 

• 
c. - O emprêgo da mão-de-obra e a figura do agregado. 

O ideal por nós procurado, de encontrar uma estimativa da mão
de-obra empregada nas fazendas de criação não foi conseguido atra
vés das "Falas". Um documento de grande valor constante da ''Fala'' 
de 1870 - "Mapa 
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na matança do gado, no extirpagem do seu couro, no preparo de 
sola e da "carne de sol". 

Tôdas essas atividades nada significavam como fôrça de traba
lho produtivo dentro do complexo da nação e em relação às zonas 
de exploração intensiva da agricultura, mas são explicativas da pre
sença da população escrava na reg:ão. 

Não podemos deixar de registrar a existência na Província do 
Piauí dessa figura singular de mão-de-obra denominada de "agre
gado". A êle se refere Bugyja da seguinte maneira: 

" . .. a ação do trabalhador na terra do proprietário o consen
timento dêste em acolher o agregado, e a posição dêsse inquilino 
sui-generis revestem-se de um pacto original nas relações de ambas 
as partes. 

". .. É obvio que até 1888 não se trata de braço escravo, ou 
seja de elemento vinculado pelo direito de propriedade ao senhor, 
e depois de abolido o cativeiro êle não é um empregado, um do
méstico, um assalariado ou coisa semelhante recebendo estipêndios 
do patrão. A sua dependência ao proprietário da terra existe ficti
ciamente antes e depois de 1888, mas as obrigações resultantes da 
mOladia e do cultivo do solo apresentam-se com originalidade, afas
tando-se do legítimo instituto de locação, tanto quanto se afastam 
do trabalho servil" (6). 

* 
D. - Legislação que regula a renda proveniente dos escravos. 

(in Fala ... Presidente, 1883). 

lQ). - Impôsto sôbre escravos exportados: 

a). - L.P.P. números 331 de 4 de julho de 1853, 878 de 
24 de julho de 1874 e 950 de 26 de maio de 1877. 

b). - O impôsto é regulado do seguinte modo: 

sexo masculino -
de 15 a 30 anos 
de 10 a 15 e 
de 30 a 40 anos 
de menos de 10 
e mais de 40 a 

100$000 réis 

60$000 réis 

45 anos .............. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40$000 réis 

(6) - Britto (Bugyja), ltains (uma critica à obra de Bilac e Cr6nicas) 
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sexo feminino -
de 15 a 30 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60$000 réis 
de 10 a 15 e 
e de 30 a 40 anos 
de menos de 10 
e de 40 a 45 anos 

São isentos de impôs tos : 

40$000 réis 

30$000 réis. 

.. . .. os escravos maiores de 45 anos, os que saírem em com
panhia de seus senhores ou possuidores, no caso de mudança ou 
ausência temporária dêstes para fora da província a razão de um 
escravo por cada pessoa da família, prestando fiança". 

" . .. os indivíduos que de nôvo voltarem a província são obri
gados apresentar os mesmos escravos ou certidão de óbito sob 
pena de pagar o impôsto e mais 10%". 

c). - A quota atual fixa é de 25 $000 réis. 

2Q). - Meia siza de escravos. 

a). - Alvará de 3 de junho de 1809 e Resolução nQ 716 de 
2 de setembro de 1870 (in Relatório do Presidente da Província 
de 1880). 

b. - "São sujeitos a este impôsto: a compra, venda, permuta, 
adjucação, arremetação, doação, alienação em virtude da renúncia 
ou da ação insolutum ou a qualquer outra transação eqüivalente 
à compra, venda ou outra; a remissão passada o tempo de remir, 
como nas vendas à retro, de que trata a Ord. Livro 4.°, tit. 4.°". 

"O i~pôsto é cobrado do seguinte modo: sendo os escravos 
menores de 12 e maiores de 50 anos - 20$000 réis; de 12 a 50 
anos 50$000 réis". 

São insentas as alforrias onerosas ou gratuitas. 

3Q). - Impôsto sôbre escravos artistas ou ganhadores. 

a). L.P.P. nQ 800 de 14 dezembro de 1872. 

b) . Os escravos artistas ou ganhadores nas vilas e cidades 
estão sujeitos a êste impôsto. 

c). - A quota atual é de 2$000 réis. 

4Q). - Notícias diversas: 

~ 
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para o município de União. seguiu, ultimamente, uma es
colta com o fim de capturar diversos escravos que se acham reu
nidos em quilombos". 

• 
lI. - Relação entre o "deficit" orçamentário e a mão-de-obra. 

Observe-se o Quadro Um do Anexo D e o Quadro 2 do Anexo C. 

a). - a maior arrecadação corresponde aos anos 1879-1880, épo
ca em que o impôsto arrecadado sôbre o escravo atingiu mais alto 
valor. 

b). - a despesa dos anos 1879-1880 é superior à arrecadação. 

c). - a arrecadação da cobrança do dízimo decresce a partir de 
1880. 

a). - Em 1840. 

- São Paulo apresentava uma despesa superior à receita o que 
lhe dava deficit,' 

- A Província do Rio de Janeiro apresentava uma receita sete vê
zes superior à do Piauí mas a despesa também era superior à re
ceita; 

b). - Em 1888. 

- a receita da Província do Piauí ainda que bastante ampliada em 
relação à de 1840 é inferior à despesa; 

- as Províncias do Rio de Janeiro e São Paulo dispararam na pre
dominância econômica. 

* * • 
CONCLUSOES. 

A advertência sôbre o estado deficitário da Província está pre
sente na grande maioria das Fa'as desde 1835 a 1889. 

O êxodo do excedente da mão-de-obra por si só não justifica 
êsse deficit. Numa determinada época, como vimos, êle é a primeira 
fonte de renda da Província (1879-1880). 

Os fatôres do deficit podem ser encontrados nos condicionamentos 
geo-econômicos da província e a análise das Falas dos Presidentes 
representa um excelente estudo sôbre êsses condicionantes. 

* * • 
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MAPPA DA POPULAÇÃO PA PROVINCIA DO PIAUHY. 

TERMOS N aturaUdades Religião Idades Estados Sexo Condições 
., 
.B 

'" "3 ., o 
'" 

'-' 
o .~ o 

'" 
., 

'" 
VI 

'" ~ 

~ 
., ., .. 

bIJ o .. ., o o I'i .. o 
~ I'i ., .. o .. ., .. ., > 
'Ü\ 0:1 

o .. o .... '01 "tl o .. 
::5 .. 0:1 -; '" .. oS .. I'i "3 .... 0:1 > 8 .. .. 0:1 0:1 .... .~ .. '" ::I ::I 

~ 
'-' .... ., .. ., 0:1 

~ 
"tl Õ 0:1 :> 

o 
~ 

., o 0:1 !:Q ~ u Q < Cfl u tI: ~ E-o u 

Batalha 3,487 8 3,495 1,595 1,900 2,495 880 120 1,759 1,736 2,993 502 3,495 550 
Pedro 29 4,609 4,610 2,415 2,195 2,159 1,996 455 1,909 2,701 4,327 283 4,610 950 
Piracuruca 4,575 4,575 1,935 2,640 3,2()~ 1,230 143 2,334 2,241 4,026 549 4,575 792 
Parnahiba 8,473 54 8,519 8 4,335 4,192 4;/36 3,507 284 4,183 4,344 7,784 743 8,527 1,522 
Campo maior .... 8,750 5 8,755 2,077 6,678 4,123 
Marvão 4,520 4,520 1,082 3,438 3,458 932 130 1,791 2,729 3,098 1,422 4,520 1,002 
Independencia .... 8,256 19 8,275 2,449 5,826 4,345 3,736 194 4,700 3,575 7,621 454 8,275 1,038 
Picos .......... 6,813 1 6,814 3,818 2,996 4,830 1,770 214 3,205 3,709 6,556 658 6.814 1,063 
Jaicós .......... 11,370 22 11,392 5,926 5,466 5,886 4,912 594 5,326 6,066 9,118 2,374 11,392 752 
Bom Jesus ...... 4;920 2 4,922 3,463 1,459 2,951 1,788 183 2,353 2,569 4,341 281 4,922 1,348 
Therezina 15,401 15,401 7,692 7,709 7,524 7,465 412 7,490 7,911 13,733 1,668 15,401 
União ......... 4,367 9 4,376 2,288 2,088 2,720 1,480 176 2,025 2,351 3,925 451 D,376 
Barras ......... 8,197 28 8,255 4,271 3,954 3,387 2,553 285 3,991 4,234 6,784 1,441 8,225 1,754 
PlÍncipe Imperial . 5,401 5,402 2,697 2,705 2,308 2,890 204 2,576 2,826 5,259 143 5,402 1,381 
Valença 10,310 10,310 4,599 5,712 5,424 4,428 459 5,159 5,152 8,868 1,443 10,311 1,683 
S. Gonçalo 10,637 23 10,660 5,105 5,555 6,556 3,728 376 5,035 5,625 9,322 1,338 10,660 
Oeiras 9,864 40 9,904 2,508 7,39F 4,932 4,664 308 4,580 5,324 8,671 1,233 9,904 1,154 
S. Raimundo Nonnato 7,022 4 7,026 3,523 3,503 4,087 2,557 382 3,492 3,~34 5,970 1,056 7,026 
Jeromenha 9,200 16 9,216 4,295 4,921 4,901 3,920 395 3,500 5,716 7,991 1,225 9,216 1,521 
Parnaguá 17,227 20 17,247 8,365 8,882 10,308 6,765 174 6,823 .. 10,424 16,385 862 17,247 1,274 

Somma ...... 163,399 254 163,644 9 74,438 89,215 92,332 63,314 6,007 76,512 87,141 144,638 19,015 163,653 

Secretaria do Governo do Piauhy, 21 de junho de 1871. Secretario 
in "Relatório do Presidente da Província do Piauí, ano 1871". Pedro 



ANEXO B 

QUADRO DA POPULAÇÃO DE ESCRAVOS DO PIAUí EM 1882 (1) e 1883 (2) 

ESCRAVOS ESCRAVOS MANUMITIDOS 
MATRICULA-
DOS ATÉ O 
ENCERAMEN-
TO DA 
MATRICULA 

.g ·t 
r:: I'l 

.9 ~6 .90 ::s ~::s.~ 
,~ o '~.a 
E-< .9'~ E-< ~ 
-< ~.g ~ -<e,:, ~ 

(1) 
24.637 231 342 1.449 2.022 

(2) 
24.391 473 1. 828 2.502 

IMPORTÂNCIA ESCRAVOS 
DAS QUOTAS EXISTENTES 
DlSTRIBÚIDAS 
PORTRÉS 
VÉZES 

., 
~ e 
o 

== 

g 
:a 
~ 

'3 
~ 

FILHOS DE MULHER 
ESCRAVA 

., 
~ 

~ 
~ ., 

.<:: 

~ 
'3 
~ 

161: 102$491 8.293 9.148 17.441 3.653 3.565 7.218 

8.139 9.168 17.307 3.819 3.991 .. 7.810 

(1) -- In "Relatório com que o Exmo. Sr. Presidente da Província do Piauí - Dr. Miguel de Almeida Castro - Passou a 
administração da mesma Província ao Exmo. Sr. Dr. Fi-mino de Souza Matins no dia 5 de abdiJ de 1884, "Pág. 43. (2). in "Re
latório apresentado à assembléia Provincial do Piauí pelo Presidente da Província, o Exmo. Sr. Dr. Emigdio Victorio da Costa, em 7 
de junho de 1884," Pág. 
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ANEXO - C - QUADRO 

QUADRO COMPARATIVO DOS IMPOSTOS PREVISTOS NA ARRECADAÇÃO 
DA PROVíNCIA DO PIAUí PARA OS ANOS DE: 

1870-1871 1874-1875 
1) Dízimo de gado .................. 119:811$444 130:094$018 
2) Impôsto sôbre gado vacum de consumo, 

venrido verde ..................... 14:755$333 25:196$500 
3) Impôsto sôbre arrôba de algodão ex-

portado (5%) ................... 20:499$970 26:902$644 
4) Impôsto sôbre couro, pele e seJa 

exportados ............ 6:500$375 9:879$000 
5) Impôsto sôbre escravo exporta-
do (50 mil réis) ..................... 6:783$333 5:100$000 
6) Impôsto de meia siza de escravos 6: 146$597 9:350$000 

ARRECADAÇÃO TOTAL PREVISTA ... 297 :811$444 352:240$305 

ANEXO - C - QUADRO 2 

QUADRO COMPARATIVO DOS IMPOSTOS ARRECADADOS NA PROVíNCIA 
DO PIAUí NOS ANOS DE: 

IMPOSTOS 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1887-1888 
1) Dízimo do gado vacum, 

cavalar ou muar 
(quota proporcional, 10%). 80:024$944 64:296$930 65:484$499 49:306$947 

2) Impôsto sôbre algodão ex-
portado 
(quota atual, proporcional 
S%) ................... 8: 191$807 17:007$383 20:161$906 15:790$118 

3) Impôsto sôbre gado vacum 
do consumo, ven<Ldo verde 21$984$000 22:494$000 21:741$000 24:390$500 

4) Impôsto sôbre escravo ex-
portado .................. 78:734$300 28:625$800 2:3lO$000 

5) Meia siza de escravos ..... 5: 736$857 5:581$772 3:850$888 380$000 
6) Impôsto sôbre escravos 

artistas e ganhadores 52$000 34$000 36$000 
7) Impôsto sôbre os couros ex-

portados ................ 22:842$706 12:621$200 10:411$000 
8) Mil réis sôbre cada escravo 

que não estiver coletado na 
coletoria geral do município 2: 161$560 

ARRECADAÇAO TOTAL: .... 415:151$lO6 293:675$566 224:281$612 

Obs: só foram copiados os impostos de maior rentabilidade para a Província. 
in "Relatório do Presidente da Província do Piauí, ano de 1883". 
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ANEXO - D - QUADRO 1 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA NA PROVíNCIA 

DO PIAUí NOS ANOS FINANCEIROS DE 1873 a 1884. 

ANOS FINANCEIROS RECEITA DESPESA 
ARRECADADA EFETUADA 

1873 - 1874 289:845$022 399:198$038 

1874 - 1875 256:798$491 304:451$707 

1875 - 1876 255:066$569 269:627$653 

1876 - 1877 340:708$038 302: 794$339 

1877 - 1878 392 :099$739 330:039$366 

1878 - 1879 343:817$446 308:212$932 

1879 - 1880 415: 151$106 415: 722$684 

1880 - 1881 293:675$566 407:379$067 

1881 - 1882 224:281$612 270:258$654 

1882 - 1883 332:490$165 324:354$818 

1883 - 1884 240: 152$489 227: 262$468 

in "Relatório do Presidente da Província do Piauí no ano de 1886'" 

ANEXO E 

QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA DE TR~S PROVíNCIAS 

DO IMPÉRIO. 

1840 - 1841 

Província do Piaui 

Província do Rio de Janeiro 

Província de São Paulo 

1888 - 1889 

Provincia do Piauí 

Província do Riode Janeiro 

Província de São Paulo 

RECEITA 

130:961$959 

855:100$000 

200$848$000 

RECEITA 

236:579$093 

4.399:256$284 

4.149:000$000 

DESPESA 

130:961$395 

903:168$332 

290$848$000 

DESPESA 

244:410$091 

4.399:256$284 

4.089:318$200 

in Amaro Cavalcanti 

Nacional. 1896. 

"Elementos de Finanças". 
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• • 
• 

INTERVENÇÕES 

Do Prof. Sérgio Paulo Moreyra (ICHL/UFGo. Goiânia. Goiás). 

Solicita da Autora uma visão mais detalhada da relação existente 
entre o agregado e o proprietário da terra, e também desde que épo
ca essa figura do agregado é encontrada nas fazendas de criação do 
Piauí. 

Pede ainda esclarecimento sôbre a estagnação e o esvaziamento 
do Piauí, assIm como um estudo da mão-de-obra escrava durante o 
Império nessa Província. 

• 
Da Prof~ Marilda Corrêa Ciribelli (ICHF /UFF. Niterói. Rio de Ja
neiro) . 

Disse que lhe pareceu muito original o fato da Autora da Co
municação ter se baseado na Fala dos Presidentes e especificamente 
da Província do Piauí. Parece-lhe também que a Comunicação foi 
um ponto de partida para futuros trabalhos em outros Estados bra
si'eiros, e desperta também os estudiosos para uma visão nova da 
história do Piauí. 

Entretanto, indaga da Autora até onde essa fonte primária é 
digna de crédito, pelo teor político que certamente pode encerrar. A 
Autora teria completado a sua pesquisa com a consulta a outras 
fontes primárias relativas ao Piauí, que permitissem testar a veracida
de das fontes estudadas e fazer uma análise crítica e redigir sua sín
tese histórica? 

• 
Da Prota Lucinda Coutinho de Mello Coelho (IFCS/URFJ. Rio 
de Janeiro. Guanabara). 

Inicialmente, apresenta congratulações à Autora pela brilhan
te exposição de sua Comunicação, que julga de grande interêsse para 
a pesquIsa em tôrno da mão-de-obra na Província do Piauí, porque 
permite a visão de tôda uma região. No entanto, observa a caracte
rística do elemento criatório. 

Pergunta: teria sido, na atividade criatória, aproveitada a mão-de-obra 
indígena? 

Com relação à saída da mão-de-obra do Piauí para a reg~ão 



- 369-

Moreyra, na sua intervenção acaba de provar a sua possibridade) do 
êxodo na direção da bacia araguarina, pois que, segundo trabalho 
apresentado no Simpósio de Campinas pela Prof. a Dalísia Elizabeth 
Martins Doles, havia uma importante rota pelo Araguaia. No tra
balho da Autora há referências a quilombos no Piauí. Indaga: os 
escravos fugidos poderiam aproveitar essa rota? 

• 
Do ProL Arno Wehling (IFCS/UFRJ. Rio de Janeiro. Guanabara). 

Solicita informações sôbre fontes primárias disponíveis acêrca 
do trabalho livre no Piauí. 

• 
Da prof.a Maria de Lourdes Amaral Maciel (FFCH/UFS. Aracajú. 
Sergipe) . 

Sugere que se envie o trabalho da Autora aos professôres do 
Piauí, com a finalidade de servir de estímulo a futuras pesquisas. 

* * • 
RESPOSTAS DA PROFESSORA MIRIDAN BRITTO KNOX. 

Ao Prof. Sérgio Paulo Moreyra. 

D:z que a figura do agregado nas reglOes setentrionais e suas 
relações com o proprietário da terra está estudada por Bugyja Britto 
em seu livro Itains (citado na Comunicação), embora nele se trate 
sómente de um estudo no tocante ao "instituto" do agregado no sen
tido jurídico. 

Quanto à mobil:zação do excedente da mão-de-obra que, após 
>lo queda da mineração em Goiás teria saído em busca das reg'ões do 
Piauí, êsse fato pode então explicar essa mão-de-obra abundante na 
Província no início do século XIX. Excessiva se analisada com a 
sua necessidade dentro de uma atividade econômica pecuarlsta. 
Observe-se a êsse prop&sito a comparação quantitativa do elemento 
escravo, dentro das várias regiões do Brasil, feita pela Profa. Célia 
Freire d'Aquino Fonseca, em sua comunicação ao Simpósio. 

O estudo da mão-de-obra livre, durante o Império no que diz 
respeito à região pecuarista, não foi o objetivo da comunicação, 
julgamos de grande importância o seu estudo e notamos que, embora 
o tema do Simpós:o seja mão-de-obra livre e escrava a temática dos 
trabalhos é, na maioria dêles, relativos à mão-de-obra escrava . 

• 
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À Prof.a Marilda Corrêa Ciribelli. 

Declara que o estudo das "Falas" por si só não pode representar 
um valor definitivo; trata-se de uma fonte primária que deverá ser 
entrosada com várias outras. No caso em pauta, in:ciou o trabalho 
por elas, mas não fêz ainda a síntese histórica sôbre o elemento es
cravo na Província. Como diz o título da Comunicação, "A Questão 
Servil nas Falas dos Presidentes", se ateve a essa questão e a êles 
limitou o seu trabalho. 

• 
A Prof.a Lucinda Coutinho de Mello Coelho. 

Agradece as suas boas palavras e diz que não teve conhecimen
to do trabalho da Prota Da'ísia Elizabeth Martins Doles, pois não 
compareceu ao Simpósio de Campinas. 

• 
Ao Prol. A mo Wehling. 

Diz que outras fontes disponíveis para o estudo das diversas 
formas de trabalho livre seriam assim: Irmandades, Milícia, Serviço 
Público, Livro de Registro de Fazendas, assim como o trabalho do 
Prof. Lycurgo Santos Filho Aspectos da vida patriarcal no sertão da 
Bahia nos séculos XVIII e XIX (Editôra Nacional. Coleção Bra
siliana); levantamento das fazendas dos jesuítas no Piauí e ainda o 
levantamento feito por Odilon Nunes da documentação encontrada 
no Arquivo do Estado. 

Se essa proporção se refere ao sentido numérlco poder-se-ia 
fazer uma analogia entre o trabahador livre hoje em dia nas fazen
das de criar como do século XIX, que aliás não difere muito, cal
culando o seu possível número. 

• 
À Prata 



NOTA PRÉVIA SÓBRE O "ARROLAMENTO DE 
FONTES PARA A HISTÓRIA DA ESCRAVIDÃO'.' 
NA CORRESPONDÊNCIA DOS PRESIDENTES DA 

PROVíNCIA DO PARANÁ (*). 

JAYME ANTONIO CARDOSO, 
SÉRGIO ODILON NADALlN 

e 
CARLOS ROBERTO A. DOS SANTOS 

do Departamento de História da Universidade Fe
deral do Paraná. 

O. - INTRODUÇÃO. 

O presente trabalho, integrante do Projeto "Levantamento e 
Arrolamento de Arquivos" (1), desenvolvido pelo Departamento de 
Histór:a da Universidade Federal do Paraná, objetiva o arrolamento 
da documentação relativa à escravidão negra, existente na correspon
dê~cia recebida pe'os Pres~dentes da Província do Paraná, anos de 
1853 a 1856, ou seja na conjuntura da instalação dessa Província 
(2). Trata-se, pois, da correspondência recebida pelos Presidentes Zaca
rias de Goes e Vasconcelos, Teófilo Ribeiro de Rezende, Henrique Beau
repaire Rohan, Vicente Pires da Motta, e José Antônio Vaz de Car
valhaes. 

• 
l. - DOCUMENTAÇÃO. 

A documentação resultante da correspondência mantida pelos 
Presidentes da Província do Paraná, constitui a mais preciosa co
leção do Arquivo Público do Estado do Paraná. 

(*). - Comunicação apresentada na 3" sessão de estudos, Equipe B, no 
dia 8 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

( 1) - O Projeto "Levantamento e Arrolamento de Arquivos" tem a di
reção das Professô-as Cecília Maria Westphalen e Altiva Pilatti Balhana, e as 
expe:iências já realizadas foram publicadas no Boletim do Departamento de His
tória, n.Os 6, 8 e 9. 

(3) - A província do Paraná foi criada pela Lei n.O 704, sancionada a 
29 de agôsto de 1853, tendo sido instalada a 19 de dezembro do mesmo ai o por 
Zacarias 
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Essa documentação está reunida em livros, sendo uma série relati
va aos copiadores da correspondência expedida, cuja encadernação da
ta da época, e outra relativa à correspondência recebida. Esta última re
sume tôda a correspondência recebida, quer de autoridade imperiais, de 
outras Províncias, de funcionários da própria Provínc:a, enfim, de 
todos quantos se dirigiam ao Pres:dente. 

A série da correspondência receblda, por sua vez, compreende 
duas categorias de livros: aquela relativa aos Ofícios, que congrega 
cartas, ofícios, avisos, comunicações, relatórios, e outros; e aque
la relativa aos Requerimentos, pelos quais eram solicitados nomea
ções, isenções, e outros. 

A encadernação desta série data dos anos de 1930, quando 
a Imprensa do Estado do Paraná funcionava junto ao Arquivo, e 
obedeceu a uma ordenação cronológica e alfabética. Assim, a cor
respondência está agrupada por ano, e dentro do ano por meses, e 
dentro dos meses pela primeira letra do nome de batismo do reme
tente. Ex.: Ofício de Caetano José Munhós dirigido ao Presi
dente Zacarias de Goes e Vasconcellos, em 21 de julho de 1854, 
é encontrado no livro correspondente ao mês de julho de 1854, 
na letra C. Entretanto ocorre muitas vêzes que os documentos não 
obedecem à ordem alfabética, ou à cronológica mensal, dificu:tando 
a pesquisa. 

Os primeiros anos da Província, comportam apenas 7 a 10 
livros, porém, com o passar do tempo, e já na década de 1860, os 
anos comportam 20 ou mais livros. Em média, cada um dos livros 
contém cêrca de 400 peças. 

A série da correspondência recebida durante o período provin
cial, é constltu:da de 876 volumes ou livros. 

O estado de conservação dos livros, embora os percalços so
fridos pelo Arqu:vo, é bom. 

Como o arrolamento é uma atividade analítica morosa e que exi
je tempo, não foi possível completar tôda a série, razão pela qual é 
ap~esentada ao VI Simpósio Nacional de Professôres Universitários de 
H:stória, apenas nota prévia acêrca do curto período de 1853 a 1856, 
para o qual foram arrolados 37 livros, sendo 28 de Ofícios e 9 de 
Requerimentos, num total de 139 peças principais, havendo algu
mas com vários anexos. 

Os 
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cravo, posturas diversas onde se incluem normas para pumçao por 
infrações ou para aprisionamento dos fugitivos, referências a navios 
traficantes, atividades de escravos, morte de escravos durante ataque 
de índios, recolhimento de meia-siza, suicídio de escrava, oferecimento 
de colonos estrangeiros para substituir escravos, epidemia, roubo de 
escravo, e outros. 

* 
2. - A METODOLOGIA. 

A metodologia segu'da no presente trabalho foi a do Projeto 
"Levantamento e Arro'amento de Arquivos". Assim. foram utiliza
das fichas modêlo C., relativas ao arrolamento (3). Esta ficha com
preende, na sua face, o registro do assunto do documento arrolado, 
o livro ou volume em que se encontra, a data do documento, locali
zação do livro no arquivo e do documento no livro, natureza do 
documento, seu estado de conservação, condições de legibiEdade, 
nome do remetente e seu cargo, o tipo do documento e indicação 
de sua provável utilização como fonte histórica. Procura-se aí for
necer uma descriminação sumária da peça arrolada, havendo ainda 
lugar para uma breve apreciação crítica do documento. No verso 
da ficha reg'stra-se o conteúdo do documento por um resumo do 
mesmo e também por observações que forem necessárias ao caso. 
:E: onde se registram ainda, indicações relativas ao arquivo 'evantado, 
sua localização, data do arrolamento e responsável pelo mesmo. 

* 
3. - O ARROLAMENTO. 

Foram os seguintes os livros e peças arrolados: 

3.1. - "OFFICIOS. REQ.tos. etc. - 1853 - v. I" 

3.1.1. - A fôlha 102 consta de documento original, perfeito e completo, 
de boa legibilidade, datado em Guarapuava, aos 20 de maio de 1853, assinado 
por Fi ancisco Ferreira da Rocha Loures e outros vereadores que compunham a 
Câmara Municipal de Guarapuava. Trata-se de Posturas da Câmara Muniçi
paI e o artigo 16 é do teor seguinte: "Por cada Escravo que for preso pela Pulicia, 
pagará seo Senhor p. a o cofre da Camara 4$r. s, se aplisão for feita com 
escolta - 8$r. s, e em ataque de quilombo 12$r.s, os Escravos ass:m presos não 
Sahirão da Cadêa, Sem asatisfação previa destas impos:çõens". 

3.1.2. - A fôlha 130, com data de 19 de agôsto de 1853, consta de um 
documento perfeito e completo, de ótima legibilidade, que no original deve estar 

(3) - A metodologia do Projeto "Levantamento e Arrolamento de Arqui
vos" está descrita pelas diretoras do mesmo, na introdução do Boletim n. o ) O 
"Pesquisas em cu.so", 
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acompanhando um relatório do Sub-delegado de Policia de Tibagi conforme o 
indicado no início da cópia, sôbre um testamento, e que é portanto uma cópia, 
autografada pelo Oficial Maior Francisco Ignac:o dos Stos. Cruz, de um parecer 
de Costa Cabral, da Secretaria da Tezouraria da Província de São Paulo, a 
l'espeito da necessidade de impor a Antonio Francisco de Mattos, da Freguezia 
de Tibagi, testamenteiro de Mariana Bueno de Almeida e Pedro Antonio dos 
Santos, para que desse andamento ao inventário arbitràriamente cerceado. No 
primeiro ponto da exposição expõe: "Que Mariana Bueno deo em seu testa
mento liberdade a alguns escravos, e que o testamenteiro acima, por inconve
niencia não se appazel a aquem quis annular o testamento, e reduzir a escravi
dão os escravos". Mais adiante declara que o Coletor declarou " que não foi 
julgado nulo o testamento, não sofrendo por isso os escravos em sua liberdade; 
e como este facto (o mais revoltante) da escravidão não teve lugar, tudo mais se 
pode remediar". 

3.1.3. - Da fôlha 153 a 161 trata-se de um processo com oito requerimentos 
de Caetano Joze Mendes, dijgidos ao Juiz Municipal de Direito, ao Delegado 
de Polícia, datados em setembro, outubro novembro e um último (e arquivado 
por primeiro) de dezembro de 1853 ao Presidente da Provincia. Contém o au
tógrafo de Caetano J oze Mendes e outros, com informações de funcionários, 
juizes e outros. São de legibilidade de regular a boa, completos e perfeitos, e todos 
originais. Em todos êles, o suplicante alega a ilegalidade de sua prisão desde 
agôsto, em virtude de denúnc:a contra êle formulada por Maria Francisca Xavier. 
De acôrdo com as petições, Caetano J. Mendes diz que um escravo da denun
cian!e, em sua companhia numa canoa e durante um temporal próximo à Ilha 
do Mel, no lito:al paranaense, havia caido ao mar sem que êle notasse. Solicita, 
reiteradamente, a sua liberdade em virtude da falta de provas. No despacho 
último do requerimento ao Presidente da Província, Zacarias de Goes e Vascon
cellos declara "que se lhe não fes justiça" (datado de 22.1.1853). Todos os 
requerimentos são datados em Paranaguá. 

3.2. - "OFFICIOS - 1854 - V. 1". 

3.2.1. - Em ofício de 5 de janeiro de 1854, fôlha 28, o Chefe de Polícia 
Antonio Manoel Ferdandes Junior solicita ao Presidente da Provincia autorização 
para fornecer alimentação a um grupo de presos, entre êles um escravo fugido, 
cujos alimentos deverão ser pagos por seu senhor quanto do livramento. É 

um documento o:iginal, de boa legibilidade, perfeito e completo. 

3.2.2. - A fôlha 87 é um ofício da Câmara Municipal de Curitiba, com 
data de 3.1 de janeiro de 1854, rubricado por Joaquim Jose Pinto Bandeira e 
outros vereadores da Câmara, documento original, de legibilidade ót:ma, perfeito e 
completo, encaminhando cópia das diversas Posturas da Câmara. O artigo 1.0 

das Pos:uras de 3.1.1832, detelmina: "Todo 
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ba disso lucro, quer não será advertido pelo fiscal, para não continuar tal 
procedimento, e não se abstendo será multado por cada vez que de um tal 
abuzo for convencido em 4, a 8$000 réis, e em 4 a 8 dias de prisão". O 
artigo 6.° das Posturas de 7.3.1836 determina: "Por qualq~er escravo fugido 
que for preso por gua: da policial pagará seu Senr. para dispesa da Camara na 
forma determinada pela resolução de 25 de junho de 1834 - 2$000 réis quando 
for preso sem escolta; 4$000 réis se com eIla; 5$000 réis sendo um ataqlle a 
quilombos" . O artigo 1.0, das Posturas de 6.2.1839, determina as proibições 
às lavagens de qualquer natureza nas fontes de beber do uso público. Se os 
contraventores forem escravos serão punidos com 25 açoites no pelourinho da 
Vila caso o seu senhor não pague a multa pecuniária. O Artigo 2 das mesmas 
Posturas determina que ficam proibidos os batuques e os fandangos sem autori
zação do Juíz de Paz, que só poderá conceder licença a pessoas de "reconhe
cida proibidade" ou por ocasião de casamento. O dono da casa que consentir 
a presença de filhos famílias e escravos, sem a a,utorização dos pais ou senho
res respectivos, sO'frerão multa de 5 a 10$000 réis. Tais multas também serão 
aplicadas aos que fizerem tais divertimentos sem a licença acima declarada. O 
artigo 1.0, das Posturas de -6.3.1839, determina que todo aquêle que sendo devi
damente notificado, não comparecer no dia marcado para ser vacinado na Casa 
da Câmara, sofrerá a pena de 1 a 3$OOOréis, e a mesma pena sofrerá aquêle 
que tiver filhos, tutelados, escravos ou quaisquer outros individuos em seu 
poder por cada um dêles que não comparecer sendo notificado. Os documentos 
vão da fI. 87 a 96, com legibilidade regular nas cópias, perfeitos e completos. 

3.2.3. Com data de 23 de janeiro de 1854, assinado por J osino do 
Nascimento Silva, Presidente da Provincia de São Paulo, há um ofício, fôlha 
181, em que o govêrno paulista notifica ao govê' no paranaense o possível trá
fico de escravos realizado por vários navios que demandavam ao sul. Sugere 
ainda que o govêrno paranaense fique alerta e tome as providências que jul
gar acertadas para prevenir a realização de tais tentativas. O documento é 
original, está perfeito e completo e é de legibilidade regular. 

3.3. - "OFFICIOS - 1854 - V. 2" - neste livro nada 'foi encontrado que 
dissesse respeito a escravos. 

3.4. - "OFFIClOS - 1854 - V. 3". 

3.4. 1. - Ofício do Chefe de Polícia da Província, datado em Curitiba aos 
20 de março de 1954 e ass:nado por Antonio Manoel Fernandes Junior, de boa 
legibilidade, perfeito, completo, original, em que relata os resultados de suas 
investigações determinadas pelo Presidente da Piovíncia, em Campo Largo, acêr
ca da prisão do alemão Guilherme Fausto. Seu relatório coincide com o arrazoa
do do alemão e o favorece. Em anexo a êsse ofício há dois outros documentos. 
O primeiro é uma declaração de 17 de março, datada em Campo Largp e assi
nada por Manoel João da Fonseca, 1.0 Cadete e 2.° Sargento Comandante do 
destaca,mento 
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sem passaporte ou título de residência, amarrou-o por segurança. O segundo 
é uma expoS:ção de Guilherme Fausto, "Prusso", negociante em Campo Largo. 
Narra que na volta de Ponta Grossa, juntou-se no caminho a Jose de Quadros 
e depois a Francisco Pinto d'Azevedo Portugal Junior, êste acompanhado de 
um escravo-Bento. Durante ·uma parada o escravo foi repreendido pelo alemão, 
tendo aquêle, como resposta, ameaçado sacar sua arma, e instigado por Fran
cisco Pinto, mas demovido por José de Quadros. Em Campo Largo entra 
em contato com o dono do escravo e pai de Francisco para fo:mular queixa, o 
qual prende seu escravo. Mas como o filho, ao chegar, afirma que o escravo 
agira paro impedir que o alemão assassinasse Francisco, êle denuncia Guilherme 
que é preso e sofre sevícias durante a prisão de 24 horas. Neste documento 
não há data, a não ser a do despacho do Presidente Zacarias ordenando as 
investigações, e que é de 15 de fevereiro de 1854. Os três vão da fôlha 22 a 
27, or:ginais, completos, perfeitos, de boa legibilidade, exceto a do cadete que 
é de legibilidade regular. 

3.4.2. - Com data de 4 de março de 1854, as fôlhas 58 a 72, eassinado 
por David dos Santos Pacheco e outros vereadores, são ocupados por um do
cumento contendo pos'uras da Câmara Municipal da "VilIa do Principe" 
(Lapa), de boa legibilidade, original, perfeito e completo. O artigo 11 do Ca
pítulo 1Q determ:na que "por cada escravo fugido que por prezo por Guardas 
Policiaes, pagará o seu Senhor ao cofre da Camara quatro mil réis, se a pri
são for sem escolta, oito mil reis, se com escolta, e doze mil reis se em 
ataque de Quilombos". No artigo 21, capítulo 2.°, consta: "O Escravo que 
for prezo por. Guardas PoliC:aes, não será entregue a seo Senhor, sem que pague o 
imposto do artigo 11, com salarios que tiverem ganho os ditos Guardas". No 
artigo 76, Capítulo 2.°, diz que "O Dono ou Caxeiro de caza de negocio, onde 
se vendem bebidas espirituozas, e de jogos, que admitir escravo, e filho famí
lias, e menores, jogar em suas cazas será condenado em quatro a oito dias de 
prizão, e na multa de quatro a oito mil reis". No artigo 103 do Capítulo 2.° 
determina "Quando o condenado em pena pecuniaria for escravo, será a dita 
pena comutada em prizão, na razão de mil reis por cada dia, ou assoutes, à 
e~colha do Senhor ... " 

3.5. - "OFFICIOS - 1854 - V. 4". 

3.5. 1. - A sétima fôlha é 'um ofício assinado pelo Administrador do Cor
reio, Augusto Lobo de Moura, com data de 28 de abril de 1854, de ótima le
gibilidade, original, perfeito e completo, e com o teor seguinte: "Levo ao co
nhecimento de V. EX.a que já dei as providências necessárias afim de que a 
mala do Correio da Palmeira não seja mais conduzida por escravo; certificando 
a V. Ex.a que d'ora em diante será fielmente cumprida tal recomendação". 
~ste doct.lmento foi datado em Curitiba. 

3.5. 2. - Datado em Palmeira, aos 10 de abril de 1854, êste ofício, da 
fôlha 50, original, e assinado pelo Subdelegado de Polícia Felisberto Mar.no J. 
Olivr.a Ribas, tem o seguinte conteúdo: "Participo a V. 
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xegou ao Conhecimento que O Correio de esta Freg.a há com dusido por um 
Escravo de José Caetano d'Olivr.a, e como ignoro que seja posivel Ser con~uzido 
por semelhante cIaçe de gente; por quanto V. Ex. ca me dirá se esta em ordem" . 
Documento perfeito, completo, mas de má legibilidade. 

5.5.3. - A fôlha 90, datado em 8 de abril de 1854, é uma ofício de 
ótima legibilidade, perfeito, completo e original, assinado por J oãó Caetano 
da Silva, Inspetor interino da Tezouraria da Fazenda, em inspeção na Alfând~ga 
de Paranaguá, onde estava seguindo determinação do Presidente da Província 
para apurar os fatos relativos à matriciJla ou não de escravo fugido na embar
cação Boa Nova. O encarregado das matrículas afirmara que se tinha passado 
a matrícula pela Alfândega, mas tinha sido substituido por outra após a pri
são do escravo. O inspetor conclui que houve pouco cuidado no exame das 
provas para a matrícula, que rasgaram a primeira e não a registraram e regis
traram a segunda, extinguindo as provas de sua falta. 

3.5.4. - As fôlhas 228 e 229 constam de dois documentos, uma cópia e 
outro original, iguais, com data de 4 de maio de 1854, assinado pelo Inspetor 
da Tesouraria, João Caetano da Silva, de legibilidade regular, perfeito e com
pleto, contendo informação a respeito de contas prestadas, e pedido de pagamento 
por Francisco de Paula Xavier, Inspetor da Estrada de Campo Largo a S. 
Luiz, no total de 653$520. Segundo informação de uma 2" secção, a conta estava 
"conforme, menos em duas addições sommando 8$800 reis". O inspetor dá 

parecer que tal soma podia se pagar '-'por dizer o suplicante ser proveniente 
de ferias pagas a seus escravos", mas pede que se comprove, por não ter apre
sentado provas, e sugere que se coteje as datas dos processos. 

4.5.5. - A fôlha 230 trata-se de um ofício pelo qual o Inspetor interino da 
Tesouraria da Fazenda, João Caetano da Silva dirige-se ao Presidente da Pro
víncia para que sejam exigidos esclarecimentos de Escrivões e Curadores, de 
contas apresentadas, assim como de Juízos de Úrfãos e Ausentes. Neste ofícIO 
pede que sejam solicitadas informações do Juízo de Úrfãos e Ausentes da ci
dade de Paranaguá, "a respeito do destino que teve a quantia de 1:445$045r.s, 
producto liquido de 4 escravOs pertencentes à herança jacente de Francisco da 
Costa Maia, que a requerimento de Francisco de Paula e deprecata d'aquelle 
Juizo, forão arrematados em hasta publica do Juizo d'esta Cidade em 13 de 
Dezembro de 1840 ... " É um documento original, de boa legibilidade, perfeito 
e completo, datado em Curitiba, aos 12 de maio de 1854. 

3.5.6. - Com data de 23 de maio de 1854, a 'fôlha 267 é uma cópia 
de "conhecimento em forma passada" pelo Coletor de Paranaguá, sendo o do
cumento de ótima legibilidade, perfeito e completo, assinado pelo Escrivão de 
Ausentes, Simão José Henriqlue Deslandes, e que declara que no livro próprio 
estava o registro de "fica debitadas ao Coletor João Gonsalves Guimarães e 
quantia de hum conto quatro centos trinta mil quinhentos e quarenta e hum reis 
recebidos do Juizo de Úrfãos d'este termo por ~ão do Snr. 
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do falecido Francisco da Costa Maia ... " "liquido producto de quatro Escravos 
pertencentes ao finado Francisco da Costa Maia". 

3.5.7. - Ainda com a data de 23 de maio de 1854, a fôlha 296, trata-se 
de um ofício de ótima legibilidade, original, perfeito e completo, assinado pelo 
Juiz Municipal e de Órfãos de Paranaguá, Manoel Leocádio d'Oliveira, em que 
informa que a quantia de 1:445$045r.s, produto, líquido de quatro Escravos per
tencentes à herança jacente de Francisco da Costa Maia, foi recolhida ao cofre 
respectivo, em 4 de setembro de 1843, tendo-se feita a despesa de 14$504 r.s im
porte das custas do processo. 

3.6. - "OFFICIOS - 1854 - Y.5. 

3.6.1. - A fôlha 24, trata-se de oficio com data de 22 de julho de 1854, 
de legibilidade regular, original, perfeito e completo, assinado pelo Juiz de Di
reito Antonio Francisco de Azevedo, da Comarca de Curitiba, comunicando ao 
Presidente da Província sôbre a execução (no dia 20 em S. J. dos Pinhais), de 
pena de morte imposta ao "reo Joaquim, escravo dos herdeiros de Bento Alves 
Fontes, que não foi julgado digno da Imperial Clemencia", sendo mandado exe
cutar pela portaria de 12 de abril, de conformidade com a do Ministério da Jus
tiça, de 21 de fevereiro do ano corrente. 

3.6.2. - A fôlha 28 consta de oficio, com data de 3 de julho de 1854, 
assinado por Antonio Francisco de Azevedo, Juiz de Direito da Comarca de 
Curitiba, sendo documento original, perfeito e completo, de legibilidade regular, 
e que é um translado do processo pelo qual foi condenado o "reo Pedro, pardo, 
ter morto ao Senhor Ignacio Maximo de Olíveira, e ao menôr Vidal, no dia 
8 de julho do anno passado, e isto com as circunstâncias aggravantes do Art. 
16 §§ 4.°, 6.°, 79 do Codigo Criminal, sendo imediatomente prezo com o escra
vo João, que sendo cumplice, assim foi condenado à açoites". 

3.6.3. - Com data de 21 de julho de 1854, a fôlha 33 consta de um ofício 
do Juiz Municipal 2.° suplente, Caetano José Munhós, em que comunica ao Pre
sidente da Província a execução da pena de morte contra o escravo Joaquim, 
pertencente ao finado Bento Fontes. A pena foi executada às quatro horas da 
em São José dos Pinhais. Consta que foram ministrados ao escravo "todos os 
socorros espirituais e praticadas as formalidades recomendadas por lei". Consta 
também no documento que "voltando hoje para essa cidade o algoz Silverio 
acompanhado da força que veio em tal diligencia, cujo commandante é digno 
de elogio pela pontualidade com que cumpre seus deveres". É um documento 
original, perfeito, completo e de boa legibilidade. 

3.6.4. - A fôlha 178 consta de um ofício datado de 5 de agôsto de 1854, 
e assinado por Francisco Machado Fagundes, de boa legibilidade, original, per
feito, completo, em que o signatário comunica ao Juiz Municipal sôbre os 
gastos com a "Forca para o réo Joaquim (escravo)" que -custou a importância 
de "30$180 como consta da conta que junto remetto cuja Forca mandei fazer 
por Ordem do Senhor Juiz Municipal primeiro suplente". 
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3.7. - "OFFICIOS - 1854 - V. 6". 

3.7.7. - As fôlhas de 20 a 22 tratam de documento datado de 6 de se
tembro de 1854, com legibilidade regular, original, perfeito, completo, assinado 
por Antonio Manoel Fernandes Junior, Chefe de Polícia, da Secretaria da 
Polícia do Paraná, em Curitiba, em que apresenta seu relatório após investigações 
determinadas pelo Presidente da Província e conforme representação de Fran
cisca Placidina, e que trata do seguinte: em Castro, Francisca era uma escrava 
que tinha escritura de liberdade passada por Rita Florinda. Mas, na execução 
do testamento de Rita Florinda, Francisca e seus quatros filhos foram "depo
sitados" e depois partilhados pelos herdeiros, sendo uma filha "lançada em conta" 
para "pagamento da Decima", e depos tomada por um dos herdeiros que defl o 
dinheiro correspondente. Francisca propôs ação de liberdade ao seu senhor, 
ação que teve embargos dos interessados (improcedentes segundo o Chefe de 
Polícia) e prontamente aceitos pelo Juiz, sem que o curador de Francisca fi
zesse apelação. O Chefe de Polícia aponta as irregularidades havidas durante o 
processo e seqüências, dá a localização dos filhos de Francisca, dois já encami
nhados para Guarapuava. 

3.7.2. - As fôlhas 84 e 85, constam de dois ofícios do Juiz Municipal e 
de Órfãos de Paranaguá, de legibilidade boa, originais e perfeitos. No primeiro, 
de 11 de setembro de 1854, o Juiz encaminha participação do delegado (não 
estando a mesma em anexo) e em adendo a ofício anterior, a respeito de morte 
de escravo de José Pereira de Azevedo, por ferimento. No ofício segundo, 
de 6 de setembro de 1854, (estão encadernados nessa ordem)" participa que o 
ferimento feito no escravo de J oze Pereira de Azevêdo causou-lhe a morte, e 
que fôra sepultado antes de 24 horas e sem all.itorizaão da Polícia, o que le
vou-o a exigir a exumação do cadáver para autópsia. Ambos estãos assinados 
por João Ladislau Japi-Assú de Fig.do e Mello. 

3.7.3. - Com data de 6 de setembro de 1854, a fôlha 86 trata-se de um 
ofício do Juiz Municipal e de Órfãos de Paranaguá, João Ladislau Japi-Assú de 
Fíg. do e Mello, documento original, de boa legibilidade, perfeito, completo, em 
que êle comunica que nas proximidades do ponto denominado Barreiros, desapa
receu "um preto do Cidadão Corrêa Jr. que, em uma canôa, com o feitor An
tonio Manoel Severo da Silva, e mais um parceiro escravo do mesmo Corrêa, 
navegava de Morretes para esta Cidade". Comunica ainda que procedeu às in
dagações e que estão presos o feitor e o outro escravo, sem que isso os 
tornem culpados. 

3.7.4. - As fôlhas 87 e 88 constam de um oficio do Juiz Municipal e 
de Órfãos de Paranaguá, João Ladi'slau Japi-Assú de Fig.do e Mello, datado 
de 5 de setembro de 1854, original, perfeito, completo e de boa legibilidade, 
em que comunica ao Presidente da Provincia que na noite do dia 3 um es
cravo de J ozé Pereira de Azevêdo 'ferira gravemente a um seu parceiro es
cravo do mesmo senhor, provocando-lhe a morte. Comunica que tomou pro
\li.dências junto ao Subdelegado de Polícia 
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o qual conseguiu apriSionar o assassino que se escondera no porão de um 
hiate. Em vista disso tomara a atitude de proibir que à noite houvesse co
municação de terra para o mar e vice-versa. 

3.7.5. Com data de 4 de setembro de 1854, a fôlha 152 trata-se de 
um ofício do Delegado de Polícia Suplente, de Paranaguá, de legibilidade re
gular, original, perfeito e completo, dirigido ao Juiz Municipal João Ladislau 
Japi-Assú de Figueiredo e Mello, participando, em resposta a solicitação dês
te acêrca do ferimento causado em um escravo de Jozé Pereira d'Azevedo, que 
dirigiu à casa do dono do escravo. Ali foi informado de que o ferido estava 
na chácara e que logo viria à cidade a tratar-se; após esperar até 2 horas, 
não chegando o ferido, participa que iria ter onde o mesmo se achasse para 
"proceder corpo de delito". 

3.7.6. - A fôlha 272 trata-se de ofício original, perfeito, completo, de 
legibilidade regular, assinado pelo Juiz Municipal de Castro, João Miguel de 
Mello Taques com data de 30 de outubro de 1854, em que o Juiz dirige-se ao 
Presidente da Proví~cia, de maneira veemente, relatando os acontecimentos que 
seguem, mas antes pedindo "hua energica pulicia no lugar que se ocupe exc1u
s;vamente empl'evenir, enão punir de lictos". Relata que "foi atirado" Manoel 
Jose Borges e Silva no quintal de America Pacheco, sca amásia. Que as auto
ridades recolhem à cadeia a dona da casa, duas irmãs e um irmão, isso na 
noite de 27 para 28. E que no dia seguinte fol descoberto o autor e cumpli
ce do crime, "hum mulatinho denome Thmas escravo do Francez Jose Maijer 
jue atirou por mandado do Francez Augusto Naret socio de seu senhor". 
Comunica que foi apresentada queixa pelo pai do "offendido" e que se iniciará 
o processo. 

3.7.7. - Com data de 17 de outubro de 1854, a fôlha 273 trata-se de 
ofício do Julz de Úrfãos 19 Suplente, de Morretes, João Coelho Guedes, em 
q~e o mesmo recorre ao Presidente da Província para orientá-lo quanto à de
cisão do seguinte caso: uma pr~catória do Juizo de Úrfãds de Paranaguá pedia 
o encaminhamento para lá de "uma menor liberta que estava em poder de 
João Antonio dos Santos Souza" para "ser entregue a seo Pai libertador". 
Quando dava cumprimento à precatória recebeu de Santos Souza embargos por 
um documento de doação passado por sua sogra à sua mulher. O Juiz de 
Morretes encaminha então "os embargos ao Juizo deprecante". Como Santos 
Souza pedia as providências constantes da petição, o Juiz recorre à orienta
ção do Presidente. O documento é original, completo, está perfeito e é de 
boa legibilidade. 

3.8. - "OFFICIOS - 1854 - V.7". 

3.8. 1. - A fôlha 97 trata-se de documento original, perfeito, completo, de 
boa legibilidade, datado em 4 de novembro de 1854, e assinado por Manoel Ri
cardo do Nascimento, Delegado Suplente de Morretes, em que solicita ao Presi
dente da Província o aumento da Guarda Nacional "em 
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official inferior" a fim de capturar alguns criminosos que "sabendo que as Au
toridades não tem sua força disponível para lançar mão de momento paselao nas 
ruas desta viJIa". Segundo o delegado, esta Guarda teria também de policiar 
grande número de escravos que "muito convém policialos". 

3.8.2. - Em oficio de 21 de dezembro de 1853, o Juiz de Direito de Curi
tiba, Antonio Francisco de Azevedo informa ao Presidente da Província que se 
encontra legalmente prêso de acôrdo com certidão levrada, Caetano José da Sil
va, pela morte de um escravo pel tencente a Maria Francisca Xavier. O documen:' 
to, fôlha 147, é original, de legibilidade regular, está perfeito e completo. 

3.8.3. - A fôlha 148 consta de um ofício do Juiz de Dil'eito da Comarca de 
Curitiba, Antonio Francisco de Azevedo, datado de 22 de dezembro de 1853 
em que notifica ao Presidente da Província acêrca do processo pelo qual foi 
condenado à morte o réu Joaquim escravo, por ter assassinado com . "dezoito 
ferimentos mo:tais" ao seu senhor Bento Alves Fontes, a 21 de. julho de 1853 
em sua fazenda, em São José dos Pinhais, e em virtude de diversas testemunhas 
e da própria confissão do réu. Documento comple,to, perfeito, or:ginal, de legi
bilidade boa. 

3.8.4. - A fôlha 150 com data de 26 de dezembro de 1853, trata-se de 
um ofício do Juiz de Direito da Comarca de Curitiba, Antonio Francisco de 
Azevedo, de boa legib:Iidade, perfeito, completo e original, em que determina 
ao Juiz Municipal que fizesse executar a pena de morte imposta ao reo Joaquim, 
escravo de Bento Alves Fontes, na forma do artigo 408 do Regulamento de 
31 de janeiro de 1842. 

3.8.5. - A fôlha 153 trata-se de ofício em que o Juiz Municipal Antonio 
Candido Ferreira de Abreo, em data de 30 de dezembro de 1853, comunica que 
;'não existe em toda a Provincia reo algum setenciado que possa servir de al
goz na execução da pena ultima que me cumpre fazer ao Réo Joaquim, es
cravo do fallecido Bento Alves Fontes". O documento é oliginal, de legibilidade 
boa, perfeito e completo. 

3.8.6. - A fôlha 230 consta de oficio com data de 27 de dezembro de 
1854, do J\.iiz de Direito de Castro, José Antonio Vaz de Carvalhaes, que está 
perfeito, completo, é orig:nal e de boa legibilidade, onde acusa o recebimento 
de uma portaria que trata "dos documentos relativos ao liberto Candido, con
siderado escravo pela viuva e filhos do finado Claudio Forquim". 

3.8.7. - Com data de 23 de dezembro de 1854, a fôlha 240 consta de um 
ofício da Sec:etaria da Polícia da Côrte, assinado por Jeronimo Fartins de 
Mello, em que envia ao delegado da Polícia de Paranaguá o africano livre de 
nome Pedro, Congo, "para que de lá o faça seguir para seu destino". O docu
mento é original, de boa legibilidade, está perfeito e completo. 

3.9. - "REQUERIMENTOS - 1854 - V. 1" 

3.9.1. - A partir da fôlha 4, e com data de 28 de janeiro de 1854, há 
um requerimento assinado por Antonio Francisco Nobrega, datado em Rio de 
São 
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matriculado um escravo fugido na escuna "Boa Nova", de Paranaguá, sem 
exigência e verificação dos documentos pessoais do respectivo negro, de nome 
Quintino, como exigia a lei. O requerente relata a fuga dos dois escravos, J oa
quim e Quintino, do "Pataxo Nacional Valente Americano" que se achava no 
Pôrto de São Francisco, Santa Catar;na, e de como Joaquim pediu proteção a 
José Antonio Pereira Maya, em Palanaguá. Anexo ao processo formado para 
apurar as responsabilidades, de acôrdo com despacho do Presidente da Pro
víncia do Paraná, uma carta remetida por José Antonio Pereira Maya a An
tonio Francisco Nobrega, de Paranaguá, 14 de janeiro de 1854, relatando ao 
proprietário dos escravos como entrou em contato com êles, como fez Joaquim 
ficar em sua casa e sua atuação para fazer o mesmo com Quintino que se ma· 
triculara numa escuna, pois ambos queriam permanecer em Paranaguá. Também 
anexo está o infOlme do Inspetor da Alfândega Caetano de Souza Pinto, de 
25.2.1854, sôbre interrogatório e declarações (anexas) do funcionário da al
fândega encarregado de matrículas, o qual refutara as acUsações do requeren
te. No mesmo informe há o despacho do Pres;dente da Província indeferindo 
o reque,imento como infundado. O último documento anexado ao processo é 
uma cópia com o título "Meza do Consulado da Cidade de Paranaguá", n.o 62, 
mostrando lista da escuna "Boa Nova" provando que Quintino não estava 
matriculado nela. Os documentos estão perfeitos, completos, e de legibilidade 
regular, e vão da fI. 4 à f. 12. 

3.9.2. - A fôlha 20 consta de um requerimento não datado, e cuja um
ca referência para isso é a do Presidente, de 10 de janeiro de 1854, sendo 
que no requerimento, Caterina de Jesus pede justiça em vista de violências 
cometidas em tÔI no do pagamento de dívidas após a morte de seu marido, 
Antonio Correia Sampaio, no "termo da VilIa de Castro", inclusive que "ten
do os escravos da Sup.e abandonado sua caza, em consequencia que se tinha 
praticado, ficou o citio em completo abandono, a caza com as portas abertas ... " 
Em anexo vários documentos referentes ao processo instaurado. 

3.10. - "REQUERIMENTOS - 1854 V. 2" - nada relativo a escravos foi 
encontrado neste volume. 

3.11 - "REQUERIMENTOS - 1854 V. 3" - idem. 

3.12 - "OFFlCIOS - 1855 - V. 1". 

3.12.1 - Com data de 20 de janeiro de 1855, a fôlha 21 consta de um 
ofício do Juiz de Direito Substituto, de CUlÍtibo, Antonio Candido Ferreira 
de Abreo, em que comunica ao Presidente da Província a respeito de quatro 
julgamentos realizados na primeira sessão judiciária do ano de 1855. Dois 
dêsses processos envolveram escravos. Registra ter sido "o primeiro no dia 
16 do corrente do escravo Joaquim, de Tobias Pinto Rebello, pronunciado 
por ferimentos graves, em um seu parceiro; foi absolvido". O outro está assim 
registrado: "a 19 foi julgado o escravo Ignacio, de João Silveira de Miranda, 
pronunciado como auctor 
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condenado a quatrocentos e cinquenta açoites". O documento é original, per
feito e de legibilidade regular. 

3 .12.2 - Com data de 4 de janeiro de 1855, a fôlha 160 trata-se de um 
ofício do Juiz de Direito de Castro, Jose Antonio Veas de Carvalhaes, em que 
relata a situação em que encontra a J usliça na Vila de Castro, solicitando al
gumas providências que ulga indispensáveis, e entre os problemas que levanta 
fala da marcha demasiado lenta dos processos, como "o da escrava Ambrosina, 
indiciada como autora da morte de Antonia J oaquina Fernandes, mulher do 
administrador da Fazenda em que morava. O corpo do Delito é datado de 
9 de janeiro de 1852, em março do mesmo anno foi a Ré recolhida a Cadêa 
desta VilIa, aonde ainda se acha, estando o seu processo apenas com a pro
nuncia sustentada. Ponto em que que parou pelas dificuldades de vir de Pal
mas as testemunhas de que se carece para o final julgamento". Mais adiante 
fala de abusos já cometidos e que tem tentado corrigir "como já corrigi o que 
até aqui se dava com a escrava Ambrosina, de quem já falei, indiciada em 
crime de morte, no serviço de corregar agua para a cadêa ... ". Documento 
original, perfeito, completo, legibilidade regular. 

3 .12 .3. - Com data de 13 de janeiro de 1855, a fôlha trata-se de do
cumento de legibilidade boa, original, perfeito e completo, assinado pelo escri
vão Manoel Alves da Silva em que apresenta uma relação nominal dos presos 
no cadeia de Paranaguá, no mês de janeiro; entre êstes estão relacionados 
dois escravos, sendo um de nome João, escravo de José D'Azevedo, prêso de 
Pllranaguá, e acusado do crime de estrupo e com observação que "tem de 
ser julgado pelo Juiz". Outro de nome Vicente, escravo de Antonio José 
Massanero, pleso de Paranaguá, acusado do crime de "offenças phizicas", e 
com a observação que "tem de ser julgado pelo juiz". 

3.12.4. - De 14 de janeiro de 1955, a fôlha 216 consta de um ofício 
assinado por Joaquim Canctdo Correia e outros vereadores da Câmara Muni
cipal de Paranaguá para nomear e fazer entrar em exercício os Guardas Mu
nicipais mediante gratificação para melhores condições de cobrança de im
postos, evitar o contrabando, infrações contra as Posturas, policiamento dos 
mercados e dos fontes "onde escravos vão tirar agua, e lavar roupa ... ". O 
documento é oriinal, de legibilidade regular, perfeito e completo. 

3.12.5. - A fôlha 311 consta de um ofício do Delegado de Polícia de 
Paranaguá, Manoel Leocádio D'Oliveira, datado de 6 de janeiro de 1855, em 
que acusa ter recebido o africano livre "de nome Pedro, nação Conga, pelo 
Vapor, para colocá"lo à disposição de V. Excia.; e pela escolta que hoje 
faço seguir athe Antonina, o envio ao respectivo Delegado para que remeta 
accompanhado athe essa Capital". O Documento é original, de legibilidade 
regular, perfeito e completo. 

3.13. - "OFFICIOS - 1855 - V. 2". 

3.13.1. - De 7 de fevereiro de 1855, a fôlha 70, trata-se de um oficio, 
legibilidade regular, perfeito e completo, assinado pelo Subdelegado de Polí-
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da de Palmas, Pedro Ribeiro de Souza, em que relata um ataque de índios 
à fazenda do Capitão Hermogens Carnr.o Lobo Ferr.a, resultando a morte 
de um seu escravo e "hum indio manço", as providências por êle tomadas, so
licitando ainda munição e ajuda. 

3.13.2. - Com data de 23 de fevereiro de 1955, a fôlba 113 trata-se de 
um ofício do Juiz de Direito da Comarca de Castro, José Antonio Vaz de 
Carvalbaes, em que encaminha ao Presidente da Província o ofício do De
legado de Guarapuava (não está anexo) em que participa o ataque de índios 
à Fazenda do Capitão Hermogenes Carneiro Lobo, ca'usando a morte de "um 
escravo, e um indio piá". O documento é original, perfeito e de legibilidade 
regular, 

3.13.3 - Com data de 12 de fevereiro de 1855, a fôlha 241 trata-se de 
um ofício de legibilidade regular, original, perfeito e completo, do Subdelegado 
de Polícia de Palmas, Pedro Ribeiro de Souza, em que relata os acontecimen
tos do ataque de índios à Fazenda do Capitão Hermogenes Carneiro Lobo 
Ferreira, resultando a morte de um escravo e um índio manso, relata as pro
vidências tomadas e, pede auxílio. 

3. 13.4. - A fôlha 242, consta de outro oficio do Subdelegado de Polí
cia de Palmas, Pedro Ribeiro de Souza, datado de 7 de fevereiro de 1855, de 
legibilidade l'egular, perfeito, completo e original, em que comunica o ataque 
dos índios na madrugada de 4.2.1855 à casa do Capitão Hermogenes Carneiro 
Lobo Ferreíra, causando a morte de um seu escravo e um índio manso. Re
lata a dificil situação da região e pede socorro ao Presidente da Provincia. 

3.14. - "OFFICIOS - 1855 - V. 3" 

3. 14. 1. - As fôlbas de 62 a 64 constam de um oficio do Coletor interino de 
Paranaguá, Bernardino José Borges, encaminhando o requerimento anexo, de 
Manoel Maria de Bulhões Ribeiro, Capitão do Porto, datado de 10 de março 
de,18gg, em que êste pede reembôlso de impôsto que êle fôra obrigado a pagar pelo 
Delegado de Polícia e pelo Coletor, na quantia de 20$000 para fazer regressar 
ao Rio de Janeiro uma sua escrava de nome Margarida. Documento original, 
perfeito, completo e de ótima legibilidade. 

3.14.2 - Com data de 22 de março de 1855, a fôlha 162 consta de um 
ofício do Delegado Suplente de Paranaguá, atentendo a despacho do Presiden
te, em que encaminha o requerimento original do Capitão Tenente Manoel 
Maria de Bulbões Ribeiro, que se trata da fôlha 163, onde solicita passaporte 
para uma escrava sua ser encaminhada ao Rio de Janeiro. Como o Capitão 
pedia reembolso do impôsto que lbe fôra cobrado para tal, o Delegado informa 
que as razões apontadas pelo peticionário não valiam. Documento original, 
perfeito, completo, de legibilidade regular. 

3.14.3. - As fôlhas de 166 a 182 tratam de documento, com data de 7 
de março de 1855, em que o Juiz de Direito de Castro, José Antonio Vaz 
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Carvalhaes encaminha ao Presidente da Província um relatório descrevendo os 
processos corridos e a situaç.ão da vila. São quatro fôlhas manuscritas, mais 
duas fôlhas manuscritas em impresso próprio para "estatística criminal". com 
igual conteúdo e mais dez impressos com estatísticas dos processos. Nas duas 
manuscritas, 166 verso e 168 verso, lê-se (relacionando os processos): "No 
4Q hé a Justiça A. por desistência do offendido, e Reo o escravo Thomaz, 
accuzado de tentativa de morte, defende-se dizendo que mandando-lhe o so
cio do seu Senhor dar um tiro no quintal para espantar os ladroens, disparara
se a espingarda por si mesma, ferindo casualmente o offendido, que estava 
nos fundos do quintal, por decisão do Juri foi condenado á duzentos açoutes 
e á trazer um ferro ao pescoço durante um anno. - No 5Q he A. Civino 
Jose Gomes, e Reo Antonio de Souza Gonsalves, vulgo o - Secretario -
acc'uzado de ter furtado um escravo do A., o Reo nega o facto, e he absol
vido". Documento original, perfeito, completo e de boa legib:Iidade. 

3.14.4 - Com data de 31 de março de 1855, a 'fôlha 231, consta de um 
ofício do Capitão do PÔ. to de Paranaguá, Manuel Maria de Bulhões Ribeiro, 
de legibilidade boa, perfeito, completo e original, e em resposta a ofício re
servado da Presidência da Província, o qual encaminhará o Aviso Reservado 
nQ 42 de 15.2.1855 do Ministro dos Negocios da Marinha, dizendo ignorar a 
existência de uma circular de 20 de agôsto de 1851, anterior ao estabelecimento 
da Província, e info: mava que tinha admitido matrícula de escravos africanos à 
vista de dooumentos de legítima posse de seus senhores, de certidões da matrí
cula da Recebedoria, ou de terem matriculado para viagens antes da existência 
da Capitania do Pôrto de Paranaguá. Declara-se ciente das novas informações 
e pede que lhe sejam dadas instruções convenientes do Ministro da Marinha. 

3.14.5. - De 3 de março de 1855, as fôlhas 250 e 251, tratam-se de ofí
cio do Subdelegado de Policia da Povoação de Palmas, Pedro de Souza, de 
legibilidade regular, perfeito, completo e original, em que relata acontecimentos 
envolvendo ataques de índios e solicita material, ferramenta e vestimentas 
para "índios mansos" que ali vivem e os auxiliam. Inicia o ofício relatando a 
perseguição infrutífera aos índios do "Pay que ré" que assassinaram ao "Es
cravo do Cap.m Hermogenes e hum indio manço". 

3.15. - "OFFlCIOS - 1855 - V. 4" 

3.15.1. - A fôlha 17 consta de um oficio de 21 de abril de 1855, assinado 
pelo Juiz de D:reito de Paranaguá, Antonio Francisco de Azevedo, de legibili
dade regular, otiginal, perfeito e completo, em que "declara não poder averiguar 
as causas que fizerão suicidar-se a escrava Delf:na de Thiago Agnes". 

3 .15.2. - De 12 de abril de 1855, as fôlhas 34 e 35 constam de um 
"f'rio de Fajor Comandante interino do Corpo Provisório da Província, Cae
tano M.el de Fada e Albuquerque, de legibilidade boa, perfeito, completo e ori
ginai, pelo qual encaminha ao Presidente da Província uma carta de Izabel 
M;auricia da Silva, 
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pelo Cabo Inacio Pessoa da Motta que usava entrar em sua casa com chaves 
falsas, desrespeitando sua família e acabando por levar sua escrava Manoella a 
quem seduzira. Essa carta é da mesma data do' ofício. 

3.15.3. - Com data de 8 de abril de 1855, a fôlha 40 consta de um ofi
cio do vigário da vila de Cas:ro, Damaso José Correia, com outras assinaturas, 
em que comunica que "reunimos para tractar-mos de dar começo a obra da 
Matriz ... ", que ella deve necessariamente começar em principios do mez pro
ximo vindouro, pala o que passamos a convidar a todos os freguezes desta 
Paroch;a para coadjuvarem-nos com escravos, bois, carros, mantimentos, dinhei
ro". A seguir pede ajuda de "dois contos deréis". O documento é original, 
perfeito, completo e de ótima legibilidade. 

3 .15.4. - As fôlhas de 182 a 185, constam de um ofício original do Che
fe de Pohcia da Provínc..a, Teeofilo Ribeiro de Rezende, em que encaminha, a 
4 de abril de 1855, cópias de outros ofícios sôbre o inqué.ito a respeito da 
morte da escrava Delfina, de Thiago Agnes, atribuida como suicidio, e decla
ra-se sem au',oridade para ex.gir esclareCilIlentos do Juiz de Direito, a fim de 
informar-lhe. Na primeira cópia anexa, trata-se de ofIcio do delegado suplente 
de Paranaguá, Joaquim Feliz da Silva, di.igido ao Chefe de Polícia, em que 
fala da morte da dita escrava que teria se precipitado ao mar para fugir a 
cas.igos rigor050s impostos por sua senhora, COnlorme boato. Informa que pou
co pode informar porque o auto de averiguação estava de posse do Juiz de 
Di.eito. A data deste é de 24.3.1855. A segunda cópia, de 22.3.1855, é de 
Antonio Pereira da Costa, da Sub delegacia de Paranaguá ao Delegado suplente, 
informando que os esclarec..mentos es~ão em poder do Promotor Públíco. Na 
terceira cópia, o Promotor Públíco Francisco Ferrer Pinheiro, em 23.3.1855, 
ao Delegado suplente, diz que dirigiu-se ao subdelegado enca.regado das ave
rig,;.rações e remeteu os esclarecimentos ao Juiz de Dãeito. Os documentos estão 
perfelLOs, completos e de boa legibilidade. 

3.15.5. - As fôlhas 191 a 193 constam de oficio do Chefe de Polícia da 
Província pelo que encaminha, em 4 de abril de 1855, cópias de ofícios em que 
trata do inquérito' sôbre a constatação de boato de um navio naufragado nas 
imediações do Pôrto de Paranaguá, suspeito de empregar-se ao tráfico de afri
canos. Na p.imeira cópia, do Delegado Suplente de Paranaguá, Joaquim Feliz 
da Silva, em 24 de março de 1855, êste afirma que, pela informação do Inspetor 
da Alfândega, e após inquér;to, verificou-se não passar de boato e que se propu
nha a descobrir o autor. Na segunda cópia, também transcrita e autenticada 
pelo amanuense Joaquim José Ferreira Bello, dirigida ao Juiz M\inicipal em 
12.3.1855, por F.ancisco Gonçalves de Araujo, da Alfândega, êste informa que 
o funcionário encarregado do inquérito voltara do Superagui, sem encontrar ves
tígio de naufrágio. 

3.15.6. - A fôlha 229, com data de 14 de maio de 1855, trata-se de 
um ofício do Chefe de Polícia interino, José Antonio de Carvalhaes, encami
nhando cópia do ofício do Delegado de Paranaguá, 
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de Paranaguã em 26.4.188$, autenticado pelo amanuense Joaquim José Fer
reira BelIo, em que comunica que se fez seguir no Vapor Paranaense "a cre
oula de nome Rita, ou Maria... a ser entregue ao Delegado de Polícia de 
Santos", no que dispendeu doze mil trezentos e vinte reis. O primeiro docu
mento é original, e ambos são de legibilidade boa, perfeitos e completos. 

3.15.7. - Com data de 30 de maio de 1855, a fôlha 420 trata-se um ofí 
cio do Capitão do Pôrto de Paranaguá, Victor S. Tiago Subrá, de legib:Iidade. 
boa, original, perfeito e completo, em que denuncia o Vapor Palaense de na
vegar livremente do Rio de Janeiro à Santa Catarina, com escalas em Santos, 
Paranaguá e São Francisco, sem se prestar às forma};dades prescritas pelos re
gulamentos e polícia dos portos, aportando duas vêzes por mês sem se sujeitar 
à visita da Fortaleza, resultando em abusos o que "dá-lhe a regalia de gosar 
da Faculdade inaudita de traficar impunem.te com Africanos buçáis, de trans
portar desertores, malfeitores, criminosos ... ". 

3.16. - "OFFICIOS - 1855 - V. 5". 

3.16.1. - De 8 de junho de 1855, a fôlba 46 consta de um o'fício de Ber
naldino Per.a de Castro, procurador da viuva "Ignacia Anna de SO\.lza, na 
constituição do inventário de seu marido Angelo Maxado Lima. Solicita que 
o Pres;dente da Província interceda junto ao Juiz de Órfãos do Têrmo de Pa
ranaguá para êste dê inteiro cumprimento, e com brevidade, à precatória re
querida por êle. Solicita, ainda, brevidade no inventário, pois "já tem morrido 
dois escravos e ocorrido circunstancias que trazem por fim notavel prejuizo aos 
interessados do inventario". O documento, indeferido pelo Presidente, é ori
ginal, de boa legibilidade, perfeito e completo. 

3.16.2. - Com data de 7 de junho de 1855, o Juiz Munic:.pal da Capital, 
Caetano José Munhós, encaminha ao Presidente um processo, constando de 
três documentos, fôlbas 79,80 e 81, e que envolve o escravo Manoel da Costa .• 
sendo o último cópia e outros originais; de legibilidade boa, perfeitos e completos. 
O prime;ro é uma informação do 1uiz Municipal de que o processo "se acha 
no estado que consta das informações do escrivão" e que seguem. O segundo é 
a informação do Escrivão Francisco Antonio da Costa que cita as testemunhas 
através da solicitação feita pelo Juiz Funicipal. O terceiro é a cópia dos autos 
do processo que o Escrivão envia ao Juiz Municipal, constando que o réu Ma
noel, esc. avo dos herdeiros do falecido Francisco Aires, era acusado de crime 
de morte contra Serafim Ferreira. Justilica também o atraso do andamento 
do processo. 

3.16.3. - As fôlhas de 118 a 120, constam de um ofício, datado de 27 
de junho de 1855, assinado por Francisco Ferrer Pinheiro, Promotor Público 
da Comarca de Paranaguá, encaminhando uma relação de "cr:minosos" da Co
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escravos que juntos foram pronunciados a 21 de junho de 1836, pelo crime de 
furto de "maçames appa:elhos e carga de uma embarcação". b) Joaquim, escra
vo de Antonio José de Carvalho, pronunciado a 16 de dezembro de 1838 pelo 
crillle de homicidio. c) Francisco, escravo de Tristão Alves Freire, pronunciado 
a 16 de junho de 1846 pelo crime de "offensas physicas". Na relação dos cri
minosos evadidos da cadeia consta o nome de Antonio, escravo de Hipolito José 
Alves, "condennado em 17 de julho de 1850 a duzentos açoites e um mês 
de ferro ao pescoço". Legibilidade boa, perieito e completo. 

3.16.4. - A fôlha 167 consta de ofíc:o com data de 22 de junho de 1855, 
do Juiz Municipal de Pa,anaguá, João Ladislau Japi-Assú de Figueiredo e Mel
lo. encaminhando uma relação de "Criminosos" da Comarca de Paranaguá, 
enviada pelo Juiz Municipal ao V;ce-Presidente da Província, Theófilo Ribeiro 
de Rezende a pedido dêste. Entre a relação dos criminosos evadidos da prisão 
constam os nomes de: a) Antonio, escravo de Hipolito José Alves, condenado 
a 17 de julho de 1850 a duzentos açoites e um mês de ferro ao pescoço. b) 
Ignacio, escravo de João Bapt:Sta, pronunciado em 21 de junho de 1836 por 
furto. c) Joaquim, esc. avo de Antonio José de Carvalho, pronunciado em 16 
de dezembro de 1838, por homicidio. d) Francisco, escravo de Tristão Alves 
Freire, pronunciado em 16 de julho de 1846, "por danno". 

3 .16.5. - A fôlha 248 trata-se de um ofício do Juiz Munic;pal Suplente 
de Morretes, Manoel Gonsalves Marquez, datado de 25 de junho de 1855, en
caminhando relação dI' elementos processados e que ainda não foram presos, 
ent. e os quais se encontra "Antonio crioulo, pronunciado pelo Juiz M.micipal 
aos 11 de janeiro, acusado de roubo". 

3.16.6. - A fôlha 254 consta de um ofíc;o de 29 de junho de 1855, do 
Juiz Municipal, 3.° suplente, de Castro, Modesto Antonio de Otveira, em que 
apresenta uma relação de inventários, cujo andamento estava atrasado e que 
deu prosseguimento, citando ainda que "existe huma Precatoria do Ju;so a 
perto de hum anno para a prehenção de escravos existentes em poder de Dona 
Catharina viuva de Antonio Coneia de Sampaio, os quais haviam S:do inventa
riados e achando:se deliberada a partilha não pode ser concluido tal Inventá
rio ... " De boa legib:lidade, documento origianl, perfeito e completo. 

3.17. - "OFFICIOS - 1855 - V. 6". 

3.17.1. - Ofício do Vice-Presidente da Provincia de São Paulo, Antonio 
Roberto d'Almeida, datado de 21 de julho de 1855, original, perieito, completo 
e de ótima legib;Jidade, fôlha 12. Encaminha informações de seu Chefe de Po
lícia e do Delegado de Polícia de Taubaté, a pedido do Paraná em que "pede 
esclarecimentos a respeito do cab: a João, que se dis livre, e natural de Tabau
té, e não escravo de Manoel de Paula Teixeira, que dis ser seo senhor". 

3.17.2. - Ofício do "Ju:z d'ÜI'phãos" de Curitiba, Ignacio José de Mo
raes, da~ado em 31 de julho de 1855, de legibilidade regular, perfeito, completo, 
original fôlha 43, informando ao Presidente que pelo Juiz Municipal de Castro 
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foi remetida precatória para apreensão dos escravos que se achavam em poder 
de Dona Catharina, viuva de Antonio Correa, mas que não pôde executar por 
não estarem relacionados os ncmes dos escravos. 

3.17.3. - A fôlha 69 consta de um oficio em língua francesa, datado 
em Genebra a 26 de julho de 1855, original, completo, perfeito e de ótima le
gibilidade, assinado por Jules Bry. Há um carimbo no documento que diz: "Co
lonisation :tu Bresil/ J . Bry Quai des Bergues 35 /Geneve". Afirma que~ após
o império Brasileiro ter abolido o trálíko de negros, a Europa interessou-se pelo 
nosso país, e que algumas pessoas desejam se estabelecer e trabalhar no Brasil 
em colônias ou estradas. Afirma que propõe, nome de "un bon nombre de 
colons tout de braves gens" para saber do interêsse e da disponibilidade de 
remeter a êle, através do Cônsul Geral da Suíça no Rio de Janeiro, a quantia 
de 53.333 réis (f. 160) para ajudar nas despesas de transporte. 

3.17.4. - A fôlha 105, consta de cópia de ofício, com data de 12 de 
julho de 1855, com legibilidade boa, perfeita e completa, executada pelo ama
nuense Luis Correa, contendo duas informações: a primeira onde o Delegado 
de Polícia de Taubaté informa que "indagando à respeito dos factos à que ella 
(Uma por~aria de 4. jul) se refere verifica-se completamente que o cabra João 
he livre de nascimento bem como todos os irmãos mais velhos, não obstante 
o conhecimento pessoal que eu disso já tinha". A segunda informação fala Sô
bre outro assunto, referente a um "José Cardoso/José Albano Cardoso", prêso, 
entre outros motivos por haver "vendido um preto furtado", denunciado na 
Vila de Jaguary, Província de Minas. 

3. 17.5. - As fôlhas de 130 a 144 constam de oficio do Capitão do Pôsto 
de Paranaguá Victor S. Tiago Subrá, datado de 7 de julho de 1855, perfeito, 
completo, original e de boa legibilidade, no qual defende-se de uma acusação 
de que a Capitania do Pôrto concedia matriculas com fim de subtrair pessoas 
da Guarda Nacional. Apresenta então duas relações da "Gente do Mar" ma
tril\ulada na Capitania. Numa relação não constam escravos, apesar do infor
mante dizer que das 18 pessoas matriculadas um seja escravo; no segundo re
laciona os "pescadores, carpinteiros e calafates", matriculados de 27 de abril 
a 6 de julho de 1855, destacando-se: Candido, escravo de Manoel Antonio Gui
marães, brasileiro, 38 anos, matriculado em 4 de julho; Manoel de Souza, bra
sileiro, 40 anos, matriculado em 15 de maio, com a seguinte observação: "Li
berto; apresentado pelo M.e constructor". tsses são destaques referentes aos 
carpinteiros; no registro dos calafates: Pedro, escravo de Manoel Nunes Bar
bosa, brasileiro, 28 anos, matriculado a 19 de maio; Adão, escravo de Manuel 
José Lopes Maravalha, africano, 40 anos, matriculado a 22 de maio. 

3.17.6. - A fôlha 320, com data de 13 de agôsto de 1855, trata-se de 
artigos de posturas que a Câmara Municipal de Paranaguá remete ao Presidente 
da Província; a legibilidade é regular, o documento está perfeito, completo e é 
orig;nal. O artigo l Q determina: "Todos 
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obrigados amandarem vaccinar seos filhos e escravos, famulos e agregados, tantas 
Vt:zes quanta~ forem precizas athe que se verifiquem e peque a vacina". 

3 .18. - "OFFlCIOS - 1855 - V. 7u 

3.18.1. - As fôlhas 104 e 105, constam de ofício de 23 de setembro de 
1855. de boa legibilidade, original, perfe:to e completo. assinado pelo Adminis
trador das obras do Lazareto da Ilha das Cobras na baía de Paranaguá, Fran
cisco José Pinheiro relatando o andamento inicial das obras e as dificuldades por 
ser ilha d:stante de Paranaguá e difícil é conseguir pessoal por ser pouco o 
pagamento que não inclui alimentação. "Úra no estado presente de carestia de 
todos os generos alimenticios ninguem sequer sujeitar, fóra da Cidade, a co
mer a sua custa, e o senhor do escravo o aluga sem ,onus algum, visto que 
hoje n'esta Cidade já se está pagando 800 r.s diários a qualquer jornaleito que 
se di~Donha a trabalhar pela falta de escravos que se sofre". 

3.18.2. - com data de 14 de setembr de 1855, a ifôlra 127 consta de um 
ofício de ótima legibilidade, perfeito, completo, original, assinado pelo Inspetor 
da Tesouraria, João Caetano da Silva, que encaminha o Balanço do mês de agôs
to exercício de 1855-1856. O Balanço está anexo e tem oito fôlhas, sendo que 
no verso da tercei~a fôlha, item 4Q da Receita, consta: "Meia Siza de Escravos 
238$ 7 50", arrecadada pela Coletoria da capital. 

3.18.3. - Com data de 11 de setembro de 1855, a fôlha 186 consta de 
,um ofício assinado por Francisco de Paula Guimarainz, datado em Curitiba, 
em que, como testamenteiro de Maria Clara do Nascimento Guimarães, di
rige-se ao Vice-Presidente expondo que Maria Clara havia deixado libertos os 
seus escravos e a êles dera metade de sua fazenda de Santa Cruz, com animais 
e gado, e que o Subdelegado da Freguezia de Palmeira havia constrangido a 
quatro dêles a trabalhar na estrada Palmeiras-Palmas, abandonando se'us afa
zeres, e que não podiam ser considerados jornaleiros e sim fazendeiros, e assim 
solicitava sua dispensa. No verso o Subdelegado de Palmeira alega que eram 
quarenta escravos ao todo e que, como viviam juntos, quatro não fariam falta 
nos seus negócios da fazenda. 

3.19. - "OFFICIOS - 1855 - V. 8". - neste volume não foi encontrado nada 
relativamente a escravos. 

3.20. - "O,FFICIOS - 1855 - V. 9". 

3.20.l. - A fôlha 86, com data de 17 de novembro de 1855, trata-se de um 
ofício de ótima legib:lidade, original, perfeito e completo, assinado pelo Inspetor 
da Tesouraria, João Caetano da Silva, encaminhando o Balanço do mês de ou
tubro, que se acha anexo e tem dez fôlhas. No verso da terceira, no item 4Q 

da Receita consta: "Meia Siza de Escravos 809$400". Na quinta e sexta. fôlha, 
no quadro demonstrativo das coletorias e barreiras, consta a discriminação: 
Coletoria da Capital = 125$800; ColetOlia de Paranaguá 684$400. 
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3.20.2. - As fôlhas de 145 a 147, com data de 5 novembro de 1855, legi
bilidade regular, original, perfeito e completo, consta de ofício do Juiz de Di
re;to de Curitiba, Luiz Francisco da Camara Leal, onde informa sôbrr os jul
gamentos de processos. Na fôlha 146 está "o em que foi a Autora a Justiça e 
Réo o Africano Manoel, escravo dos herdeiros de Francisco Alves d'Araujo 
accusado de haver môrto a Serafim Ferreira Moreira em 27 de Novembro de 
1842. Foi cúndennado a cento e cincoenta açoutes, e a trazer ferro ao pescôço 
nor espaço de um anno". 

3.21 --- "OFFlCIOS - 1855 - V. vJ". 

3.21.1. - A fôlha 22 consta de oficio do Juiz Municipal Suplente, de 
Cast: o, Alberto Marques d'Alm.da, datado de 24 de dezembro de 1855, de boa 
leg;bilidade, onginal, perfeito e completo, em que responde à solicitação da pre
sidência, dando amplas informações sôbre o têrmo que reune Castro, Pontagros
sa, Guarapuava, cujos limites iam até Sete Quedas. Entre outras informações 
fornece o da população: 16.490 "almas", sendo 13.053 livres e 3.437 escravos 
assim distlibuídos = Castro, com Tibagy e Jaguariahiva, 8.057 tvres e 804 
escravos; Ponta-Grossa, 2.054 livres e 1.080 escravos; Guarapuava, 2.831 r 
1. 084 escravos. 

3.21.2. - A fôlha 191 consta de um oficio de 2 de dezembro de 1855, 
as~inado pelo Chefe de Polícia da Província, José Antonio Vaz de Carvalhaes, 
de boa legibilidade, original, perfeito e completo, em que remete o mapa dos 
crimes havidos na Província desde 24 de outubro de 1855, constando quI' "no 
dia 4 de novembro enforcou-se na estl ada do Distrito da Freguezia da Palmeira, 
um preto já de idade chamado Manoel, pertencente ao fazendeiro Tristão Cardo
so de Meneses ... ". A informação ainda esclarece que o senhor desconfiava rle 
que êsse escravo era responsável por um atentado contra êle, sendo "que o 
escravo acostumado a governar a 'fazenda", pr~curava intimidar o senhor, e não 
conseguindo, suicidara-se. 

3.21.3. - A fôlha 218, com data de 16 de novembro de 1855, consta de um 
ofício de boa legibilidade original, perfeito e completo, assinado por José Dias 
Ba: bosa, da Comissão extraordinária de saúde pública, que apresenta relatório e 
solicita medidas para o combate à cólera em Antonina. Entre as sugestões que 
apresenta, solicita que os pais de famílias e possuidores de escravos os alimen
tem com carnes frescas, boa farinha, batata, e feijão em menor quantidade, 
alimentos bem cozidos e evitar frutas. Aconselha que "hé de reconhecida iQtili
dade q'qualquer pessoa, especialmente os Escravos sejão bem vestidos e o 
ventre bem agazalhado". 

3.21.4. - A fôlha 247, consta de ofício datado de 26 dedezemb:o de 1855, 
de Raymundo João dos Reiz, da Tesouraria da Provincia, de boa legibilidade, 
original, perfeito e completo, em que apresenta o Balanço de novembro de 1855. 
No item 49 sõbre a receita consta a meia siza de escravos no valor de 1:059$200, 
e no quadro demonstrativo das coletorias e 
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da Capital, 120$000 j Coletoria de Paranabuá, 50$000 j Coletoria do Príncipe; 
55$000; Coletoria de Castro. 293$050; Coletoria de Antonina. 50$000j Coletoria de 
Morretes. 491$150. 

3.21.5. - A fôlha 348 trata-se de um ofício de 31 de dezembro de 1855, 
original, perfeito, de boa legibilidade, assinado por Manoel Alves dos Santos e 
no q1lal recorre ao Presidente da Província contra multa imposta a êle por ter 
sido considerado cuLpado de fabricar erva-mate fóra de época. Arrolando tes
temunhas, alega que "tinha seos escravos no serviço da estrada de que é o 
Inspetor e na Construção de hum engenho de her\>'as", sendo a estrada de Mor
retes e o ellll:enho no "Curral Falso", e que "fez herva para o seu uso particUlar". 

3.21.6 - A fôlha 403, trata-se de ofício datado de 28 de dezembro de 
1855, perfeito, completo, original e de boa legibilidade, do Capi:ão dos Portos, 
de Paranaguá, Victor S. Tiago Subrá, em que explica que multou Manoel José 
Lopes Maravalha e prendeu seu escravo Adão porque êste, calafate, trabalhava 
a bo:do de um hiate sem ter matricula para isso. 

3.22. - "REQUERIMENTOS - 1855 - V. 1". 

3.22.1. - A fôlha 23 consta de um requerimento datado de 29 de janeiro 
de 1855, de Paranaguá, original, perfeito, completo e de boa legibilidade, assi
nado por João Bittencourt, por Manoel Maria de Bulhões Ribeiro, pedindo 
passaporte para uma escrava de nome "Margarida" de nação Benguella, que 
seria enviada ao Rio de Janeiro. 

3.23. - REQUERIMENTOS - 1855 - V.2" 

3.23.1. - A fôlha 11 consta de 11m requerimento de João Miguel de Mel
lo Taques, residente em Castro, que se oferece para construir uma casa pela 
"aqual foi dada a quantia de quatro contos de réis, e como tem escravos que 
ganhão jornal, e tem aptidão p.a administrar a obra sob a planta q.e lhe for 
o: denada". Na informação dada pelo Inspetor da Tesouraria diz que "a cir
cunstância que allega o Supp.e de ter escravos seus palla aplicar ao serviço é 
vantajosa para a casa de arrematação e não para a de alliministração". No 
requerimento não há data, e só há na informação referida, que é de 25 de maio 
de 1855. 

3.24. - "REQUERIMENTOS - 1855 - V. 3" - neste volume nenhum do
cumento relativo a escra,vos foi encontrado. 

3.25. - "OFFICIOS - 1855 - V. 1". 

3.25.1. - De 23 de janeiro de 1856, fôlha 220, um oficio do Inspetor 
da Tesouraria, João Caetano da Silva, de ótima legibilidade, original, perfeito 
e completo, encaminhando o Balanço do Mês de dezembro de 1855, com doze 
fôlhas. No da 3" fôlha item 4Q da Receita dá o total de 333$9$$ relerente a 
meia siza de escravos, e ria 4a. e 5a. fôlhas a discriminação: Coletoria da Capital, 
306$4COj Coletoria de Paranaguá, 27$500. 
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3.25.2. - A fôlha 394 consta de ofício com data de 9 de janeiro de 1856, 
do Subdelegado l Q Suplente, de Campo Largo, Antonio Pinto de Azevedo Por
tugal, encaminhando um mapa dos crimes e infrações de posturas naquela fre
guezia, de 1848 a 1854. Trata-se de um mapa estatístico especialmente dividido, 
sendo que no item "escravos", está o número um, indicando que o subdele
gado proferiu o julgamento. Apesar de boa legibilidade e completo, êste do
cumento está danificado por ter a tinta dos riscos corroído o papel, que pa
rece cortado. 

3.26. - "OFFIClOS ~ 1855 - V. 2" 

3.26. 1. - A fôlha 120 consta de um "Mappa da vaccinação praticada 
no município da capital, no segi.mdo semestre do anno de 1855", rubricado 
pelo "Comissario Vaccinador Provincia!", José Candido da S.a Murici, datado 
de 1.0 de janeiro de 1856, de ótima legibilidade, original, perfeito e completo, 
remetido por ofício de 4 de fevereiro de 1856. Na relação dos vacinados cons
tam os totais, sexo, condição, resultado da vacinação e observações, sendo 
registrados nesse mapa 354 livres e 73 escravos. 

3.26.2. - As f'ôlhas de 124 a 133 constam de um relatório do Chefe de 
Polícia, José Antonio Vaz de Carvalhaes, datado de 19 de fevereiro de 1856, 
completo, de ótima legibilidade e original, dirigido ao Ministro e Secretario de 
Estado dos Negócios da Justiça, Thomas Nabuco d'Araujo, relatando as ativi
dades da Secretaria na Província. Entre os casos relatados alguns referem-5€! 
a escravos: a fôlha 128 tem o registro de que o soldado de linha Antonio 
Francisco de Souza, "despeitado contra Manoel Gonsalves dos Santos" que con
servara presa uma escrava com quem o soldado mantinha relações amorosas "dis
parou uma clavina contra a ,porta de sua loja". A fôlha 129 tem a informação 
de que em Guarapuava um escravo de Verissimo Ignacio Marcondes esbordoou 
e enforcou uma mulher, queimando-lhe ainda a casa. A fôlha 130 diz que o 
negociante português Antonio Pinto Porto apresentou queixa por roubo de 
"um mil réis em onças de oiro", contra um seu escravo que servia de caixeiro e 
outro hóspede, nada se provando. A fôlha 132 informa que em Jaguariahiva 
Leonel Cardoso de Lima opuzera-se à "prisão de um preto fugido, que estava 
perto de sua casa ferio a c;nco pessoas d'uma escolta dirigida pelo próprio Subde
legado". A fôlha 132 informa. que "derão-se na provincia tres suicidios e duas 
tentativas delle, sendo estas e um d'aquelles praticados por pessoas livres, e 
os outros dous por escravos". A Ifôlha 133 informa sôbre os "conflictos havidos 
com o gentio que existe", havendo ataques as duas fazendas; em uma delas, 
em Palmas, pertencente a Hermogenes Carneiro Lobo, "forão mortos tlm es
cravo e um peão da Fazenda". 

3.26.3. - As fôlhas 180 a 182 constam de ofício datado de 12 de feve
reiro de 1856, com boa legibilidade, original, perfeito e completo, do Procurador 
Fiscal Interino da Província, Lurindo Abelardo de Brito, relatando "como se 
acha o expediente da Secção do Contensioso... e igualm.e a um inventário dos 
papeis e afazeres relativos a mesma". 
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"existem noventa e seis certidões de divida a Fazenda provenientes de impostos 
sobre lojas-escravos e barcos". 

3.26.4. - As fôlhas 214 e 215 constam de um ofício datado em Morretes 
ao 27 de fevereiro de 1856, de José M. de Freitas, de ótima. legibilidade, ori
ginal, perfeito, e completo, em que o negociante fala "da decadencia d'agr;cul
fura pela :falta de braços productores" e fala, por eltperiência, da vantagem 
e superioridade do trabalho livre, sôbre o trabalho escravo; sugerindo coloni
zação agrícola na Província, para o que se propõe introduzir colonos açor;anos 
se puder contar com auxílio do govêrno e mediante bases que propõe. 

3.26.5. - As fôlhas de 408 a 410 constam de um ofício datado de 9 de 
fevereiro de 1856, de boa legibilidade, perfeito, completo, original, assinado pelo 
Juiz de Direito de Castro, Vicente Ferr.a da S.a Bueno, em que relata inspeção 
feita na cadeia, em virtude de reclamações dos presos sôbre falta de acomoda
ção, ouvindo os presos, e informa que "n'esse tão acanhado im mundo, ehumido 
espassos existem aglomerados 12 presos, brancos, alguns libertos escravos, setenciados, 
pronunciados, recrutas, desertores, esimplismente indic;ados; na prisão das m!u
lheres existe huma escrava". 

3.26.6. - As fôlhas de 430 a 436, com data de 10 de janeiro de 1856, 
consta de um ofício do Capitão do Pôrto de Paranaguâ, Victor Subrâ, original, 
de ótima leg:bilidade,. perfeito, completo, em que fala sôbre diversos assuntos, 
como condições gerais do porto, madeiras da região, população maritima, melho
ramentos do pôrto. Com o sub-título "Dis:inctivo para os Navios desta Pro
vincia", fala da utilidade de sinais particulares para navios de guerra se corres
ponderem com as capitanias em ocasiões em que haja inconveniente, "especial
mente se se repitirem os casos de desembarque de africanos". No item sôbre 
pessoal fala de "dous escravos da nação, ou africanos livres serião aqui de 
muita utilidade para curar do asseio da capitania, como varrer, lavar, e vas
culhar a caza - limpar vidraças carregar agua". 

3.27. - "OFFICIOS - 1856 - V. 3". 

3.27.1. - Com data de 27 de maio de 1856, a fôlha 213 trata-se de um 
ofício do Inspetor da Tesouraria, João Cesario d'Abreu, de legibilidade boa, 
original, perfeito e comple:o, em que considera "que é muito pequena a renda 
proveniente da taxa dos escravos, talves por que sendo a matricula feita por 
quinquenios não tem à elIa addicionados os escravos que então na Cidade de
pois de encerrada" . 

3.27.2. - A fôlha 247 trata-se de um ofício datado de 20 de marso de 
1856, de regular legibilidade, original, perfeito, completo, em que o signatârio, 
João Cypriano da Rocha Loires, Diretor interino da aldeia de Nonohay leva 
ao conhecimento do Presidente um ataque de "dés Indios Capitaneados por um 
malvado Manoel Grande", morrendo seis pessoas, entre elas um escravo. 

3.27.3. - Com data de 26 de março de 1856, a fôlha 254 consta de 
um ofício de João José Coutinho, do govêrno de Santa 
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munica ter sido aquela província também atingida pela epidemia que "tanto 
tem flagelado a outras do Império", relatando que "no dia 8 cahio huma das 
serventes do Hospital, e seguirão-se depois, já em pessoas do Hospital doentes, 
escravos, e serventes ... " O documento é original, perfeito, completo e de óti
ma legibilidade. 

3.27.4. - De 15 março de 1856, na fôlha 267 há um oficio de legibili
dade regular, original, pedeito e completo, assinado pelo Juiz Municipal 1.0 

Suplente, de Curitiba, Joaquim Jose Pinto Bandeira, acusando o recebimentõ 
de portaria que recomeridava a execução de sentença (não especificada) conde
natória contra o escravo Manoel, e que iria cumprí-Ia. 

3.27.5. - A {'ôlha 359 consta de um ofício de 19 de março de 1856, 
original, perfeito e completo, de legibilidade de má a regular, do missionário 
F. Tomotheo da Castelnuovo, responsável pelo aldeamento indígena de S. Pedro 
de Alcântara, na margem esquerda do rio Tibagi, relatando a situação do aldea
mento onde afirma: "Já officiei a V. E. que por acharse este lugar muito 
novo, porque ainda não conta bem um anno d'esistencia, se acha privo de tudo; 
alem disto o anno passado por falta de sostento quasi não fiz roça, e o pouco 
que colhi não chega nem q\iase pelo sostento dos Afflicanos". 

3.28. - "OFFICIOS - 1856 - V. 4". 

3.28. 1. - Com data de 14 de abril de 1856, a fôlha 62 consta de um 
ofício do Capitão Comandante da Fortaleza, D. Carlos Balthazer da Silveira, 
comunicando que na averiguação sôbre os possuidores de armas de fogo, cons
tatou que os mesmos "obHverão no tempo do contrabando de Africanos, com
prando aos marinheiros dos navios que se empregavão nesse illicito commercio 
porem creio que essa é a desculpa que buscão para justificar talvez a subtração 
das armas pertencentes aos Corpos de Guarda Nacional". O documento é ori
ginal, perfeito, ,completo, e de boa legibilidade. 

3.28.2. - A fôlha 331 consta de ofício do Chefe de Policia da Provín
cia, Jose Antonio Vaz de Carvalhaes, datado de 14 de abril de 1856, de legibili
dade regular. perfeito, completo, original, em que pede que seja indenizado o 
Delegado Suplente de Paranaguá da despesa que o mesmo fez para encaminhar 
para a Província de Santa Catarina o "criminoso de morte Vicente, escravo 
de Gregorio, Antunes Ferreira Maciel". 

3.28.3. - A fôlha 435 consta de ofício do Vigário de Antonina, Pedro Do
miciano da S.a, encaminhando ao Presidente da Província um documento, fô
lha 436, ambos originais, perfeitos, completos e de ótima legibilidade, constando 
o "Mappa dos obitidos do anno de 1855", com registro de idade, condição, e 
total. No que se refere a escravos consta: até 5 anos, 9 do sexo masculino e 
11 do sexo femino; até 30 anos, 1 do sexo masculino e 3 do femino; até 
40 anos, 1 de cada sexo; até 50 anos, um de cada sexo; até 60 anos, 1 do 
sexo masculino; até 70 
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culino e 20 do sexo feminino, para um total de óbitos na freguezia, de S8 
homens e 80 mulheres. 

3.28.4. - A fôlha 437 consta de dodumento do Vigário Pedro Domiciano 
da S.a de Antonina, datado em 21 de abril de 1856, de ótima legibilidade, per
feito. completo e or;ginal, apresentando relação dos casamentos realizados em 
1855. e para as 62 pessoas que se casaram nesse ano, consta que nenhum de 
escravo foi realizado 

3.28.5. - A fôlha 438 trata-se de documento do mesmo Vigário Pedro 
Domiciano da S.a, de Antonina, datado em 21 de abril de 1856, de ótima legi
bilidade, original, perfeito e completo, em que apresenta a relação dos batisados 
no ano de 1855. constando 185 batisados de livres e 32 escravos, 17 do sexo 
masculino e 15 do sexo feminino. 

3.29. -- "O'FFIClOS - 1856 - V. 5". 

3.29.1. - A fôlha 9~ trata-se de ofício de Francisco Delrió Cardenás, De
legado de Policia de Paranaguá, datado de 24 de maio de 1856, de boa legibili
dade, orginal, perfeito e completo, em que acusa recepção da Portaria do Pre
sidente e informa "que o preto morphetico de nome João já se acha fora d'esta 
Cidade ficando por esta forma saptisfeito o ordenado do V. Excia". 

3.29.2. - A fôlha 96 consta de oficio do Delegado de Polícia de Parana
guá, Francisco Delrió Cardenás, datado de 10 de maio de 1856, perfeito, comple
to, original, de ótima legibilidade, em que pede ajuda do Presidente da Pro
víncia para solucionar o problema constituido em virtude de um escravo "por 
nome João escravo de Raphael Dias que se acha acomettido de Morphea" que 
precisa ser transferido para hospital na Côrte, mas que ning.uém aceitava 
conduzí-Io. 

3.29.3. - De 11 de maio de 1856, a fôlha 335 trata-se de um relato do 
missionário F. Tomotheo, da Castelnuovo, do Aldeamento Indígena de S. Pedro 
d' Alcantara; é um documento original, de legibilidade regular, perfeito e com
pleto, em que relata que recebeu do Barão de Antonina o encargo de formar o 
aldeamento, escolher o lugar de instalação, tendo recebido para êste fim, 12 
negros. Diz que com a ajuda dêste principiou a tarefa, e relata que "chegarão 
mais 40 negros, dos quais vinham do Arsenal da Marinha", "pelas maior parte 
velhos e sem servintia", e que logo teve de remetê-los para a colônia militar e 
outra parte para um outro aldeamento que ia iniciar-se. Narra a sitolação do 
seu aldeamento e pede ajuda para o seu pessoal. 

3.30. - "OFFlClOS - 1856 - V. 6. 

3.30.1. - A fôlha 141 consta de ofício do Juiz Municipal 1.0 Suplente, 
de Curitiba, datado em 21 de junho de 1856, original, perfeito, completo e de le
gibilidade de rel!;ular a boa, acusando recebimento de Portaria provincial que 
remetia aviso circular do M;nisterio da Justiça, de 20.5.1856, "resolvendo 
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negaUva aquestão proposta pelo Presidente da Relação sobre deverem ounão 
serem conservados em escravidão redidentes empais estrangeiros, eentrados no 
Império ... ". 

3.30.2. - As fôlhas 154 a 157 constam de ofício do Juiz de Direito de 
Cur:tiba, Luis Fran.co da Camara Leal, datado de 20 de junho de 1856, em que 
encaminha cópia anexa 'de informação do escrivão Antonio da Costa, da Vila 
do Príncipe, datado de 10.6.1856, onde relata o processo contra Manoel Igna
cio Diniz por furto, em 1842, de um escravo de Carlos Coimbra Lisboa, em 
que. foi julgado e considerado inocente em 1843 e mesmo quando houve abertu
ra do processo. O juiz trata do caso e apresenta as razões jurídicas para si
tuar sua posição e pede decisão sôbre a "competência do Juiz Municipal pala 
julgar a desistência do Queixoso por sentença, depois dejá ter sido affecto o pro
cesso a Juizo Superior". Tanto o documento original como a cópia estão em 
perfeito estado e completos, sendo de legibilidade boa. 

3.30.3. - De 25 de junho de 1856, a fôlha 165 consta de ofício do Juiz 
de D:reito de Curitiba, Luis Fran.co da Camara Leal, documento original, per
feito, completo, de boa legibilidade, em que acusa o recebimento de Aviso sô
bre "negativa soble a escravidão dos captivos que vão a paises estrangeiros, 
onde não ha escravatura, ao serviço de seus senhores". O Aviso é de 20.5.1856. 

3.30.4. - A fôlha 314 consta de ofício datado em 19 de julho de 1856, 
or:ginal, perfeito, completo e de boa legibilidade, em que a Câmara Municipal 
de Guaratuba informa a respeito de boatos sôbre "desembarque de Africanos" ali 
ocorrido, asseverando nada ter oco:rido e que tal não poderia passar desaperce
bido porque a vigilância era boa. 

3.30.5. - A fôlha 453 consta de ofício do Chefe de Polícia da Província, 
Jose Antonio Vaz de Carvalhaes, datado de 1f de julho de 1856, original, 
perfeito, completo, de ótima legibilidade, em que encaminha ao Presidente as 
contas das despesas com presos pobres, nos meses de abril, maio, junho, num 
total de 399$600, pedindo o pagamento, descontada a parcela de 3$800 dispen
dida com o escravo João, de Anna Estevão Carneiro, da Vila de Castro, que 
na ocas:ão da soltura restituiu tal quantia. 

3.30.6. - As fôlhas de 454 a 471 constam de processo encaminhado pelo 
Chefe de Polícia, Jose Antonio Vaz de Carvalhaes, em 22 de julho de 1856, em 
que relata as investigações a que procedeu relativamente ao boato sôbre desem
barque de escravos em Guratuba. Carvalhaes afirma que, com auxilio de outros, 
examinou a "extenção da Costa (dose leguas) e na Vi1la de Guaratuba", e que 
ninguém sabia com antecedência da sua chegada, tirando a poSS:bilidade de 
poder-se "dar imediato consumo aos 180 escravos que se disião desembarcados 
nella", pois não havia importantes fazendas: o Municipio todo pela estat:stica 
deste anno tem dusentos escravos!" j relata ainda que mandou o Alferes Ma
noel Eufrasio d' Assumpção ir até os limites com S. Francisco em Santa Cata
rina o qual nada achou. Conclui ser falsa a notíC;a, 
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sem que os moradores vissem ou tivessem noticia. Ainda assim anexa nove có
pias de declarações das testemunhas arroladas. Tanto o original quanto as 
cópias são de legibilidade ót;ma, perfeitos e comp!etos. As cópias das declara
ções são as seguintes: 1) De Manoel Antonio de Souza, coletor, que declarou 
que nos trinta e seis anos que ali mora nunca viu desembarque de africanos, 
e que antigamente faziam o tráfico por S. Franc;sco, chegando depois aqui 
por terra. 2) Do Reverendo Manoel Joze de Souza, também negando a pos
sibilidade do desembarque. 3) De Fernando Antonio de Miranda, Sargento-Mór, 
Presidente da Câmara Municipal da Guarda Nacional, que afirmou não ter 
notícia de desembarque de escravos nos dezesseis anos que mora ali. 4) De 
Joaquim Antonio da Costa, Juiz de Paz, o qual informou que no tempo em 
que a Comarca era de São Paulo havia ouvido falar de desembarque de escra
vos em São Francisco e que de lá eram introduzidos aqui, no Paraná. 5) De 
Felisberto J oze de Miranda, que fornece a mesma informação e declara ainda que 
possuia dezesseis escravos, e quem os tinha em maior número era o Major Can
dido Joze de Miranda, num total aproximado de "vinte e tantos a trinta". 6) 
De Antonio de Souza Nunes, informando que de nada sabe sôbre o boato, e 
que desde 1836 "não tem havido desembarque em S. Francisco, de africanos". 
7) De Antonio Joze da Rocha, vereador e Subdelegado de Polida em exer
cício, informando que desde a elevação da Comarca a Província tem certeza de 
que nunca houvera passagem de escravos após desembarque em S. Francísco, e 
que o desembarque em Guaratuba não era possível. 8) Dionizio da Silva Barros, 
de São Francisco, que levava quatro romeiros para festa de Iguape, informou 
que nada sabia e mesmo em São Francisco há muito não havia desembarque. 
9) De João Baptista da Costa, de São Joze, em Santa Catarina, que afirmou 
não ter visto sinais ou sabido de notícias de desembarque. 

3.30.7. - A fôlha 538 consta de ofício do Juiz Municipal Suplente, de 
Paranaguá, Ricardo G. Cordeiro, de 23 de julho de 1856, documento original, 
perfeito, completo,. de ótima legibilidade, em que acusa o recebimento do "Aviso 
Circular do Ministério da Justiça de 20 de Maio do corrente anno, resolvendo 
pela negativa a questão proposta pelo Presidente da Relação da Côrte, se um 
escravo residente em Paiz estrangeiro póde entrar no Imperio, e ser, não só 
conservado em escravidão, mas até mandado entregar a seo Seiír pelas Justiças 
do' Paiz". 

3.31. - "OFFICIOS - 1856 - V. 7". 

3.31.1. - A fôlha 126 consta de oficio do Inspetor da Tesouraria da Fa
zenda da Província, João Cesario d' Abreu, datado em 11 de agôsto de 1856, 
documento original, perfeito, completo e de boa legibilidade, em que se nega 
a aceitar os documentos sôbre despesas feitas pelo Delegado Suplente de Para
naguá na importância de 14$000, em virtude de uma série de dúvidas que êle 
relaciona. Argumenta o Inspetor que não existe verba destinada a esta Provín
cia, pelo Ministério da Justiça, para as despesas com "repressão do tráfico 
d'africannos" 
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3.31.2. - A fôlha 156 consta de ofício do Juiz de Direito de Curitiba, 
Luis Francisco da Camara Leal, em 17 de agôsto de 1856, original, perfeito, 
completo, de boa legibilidade, pelo que informa ao Presidente da Província que 
t:rou cópias do processo instaurado na Vila do Príncipe contra Manuel Ignacio 
Diniz pelo crime de furto de uma escrava de Carlos Coimbra de Souza, con
forme solicitação do Presidente da Província, Vicente Pires da Motta. 

3.31.3. - De 5 de agôsto de 1856, a fôlha 163 trata-se de ofício do Juiz 
de Direito de Cur;tiba, Luis Francisco da Camara Leal, documento original, 
perfeito, completo, de boa legibilidade, em que apresenta lista de processos jul
gados no período de 21 de julho até o dia 29 do mesmo mês, num total de 7 
processos, havendo um contra escravo acusado de estelionato, tendo sido con
denado a cento e cincoenta açoites e a trazer ·um Iferro ao pescoço pelo tem
po de um ano. 

3.31.4. - A fôlsa 235 consta de um ofício do Capitão dos Pôrtos, de Pa
ranaguá, datado de 25 de agôsto de 1856, assillado por Victor S. Tiago Subrá, 
original, perfeito, completo, de boa legibilidade, em que leva ao conhecimento 
do Presidente da Província, as providências que tomou ao exigir que Antonio 
José de Carvalho tirasse licença e pagasse taxa dos barcos conforme as exigên
cias legais, para que pudesse efetuar transportes e comércio de gêneros diver
sos. Relata que o interessado recusou-se alegando que sua canoa não podia ser 
assim classificada, mas no que é contestado pelo Capitão dos Pôrtos, o qual 
afirma que é de conhecimento público que o interessado fornece ao mercado 
local e que seus escravos vendem na praia e nas ruas os produtos por êle 
transportados. 

3 . 31. 5. - A fôlha 382 consta de ofício do Juiz de Direito de Curitiba, Luis 
Francisco da Camara Leal, de 15 de setembro de 1856, original, perfeito, com
ple:o e de boa legibilidade, em que informa ao Presidente a respeito de proces
so-crime movido contra Carlos Coimbra de Sduza, aausado de furto de uma 
escrava. Tal processo, por desistência da parte, não teve prosseguimento, e como 
já eram decorridos dez anos do crime, solicitava informações se deve ou não 
dar cont;nuidade para então seguir os trâmites legais. 

3.31.6. - A fôlha 470 consta de ofício do Major Diretor da Colônia Mi
litar do Jatahy, de 2 de setembro de 1856, documento original, perfeito, com
pleto, de boa legibilidade, em que comunica sôbre a chegada de catorze africanos, 
dez homens e quatro mulheres, mandados do Arsenal da Marinha da Côrte, con
f;rmando o número de catorze chegados, e não dezoito como consta da ordem do 
Presidente, "do que se conclue, que quatro estarião em poder Sr. Fr. Timotheo 
de Castelnuovo, digno Director do Aldeamento Indigena de São Pedro d' Alcan
tara". Há um anexo a êsse documento constando a relação dos escravos entregues. 
3.32. - "QFFICIOS - 1856 - V. 8". 

3.32.1. - A fôlha 60 
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feito, completo, original, datado na Freguezia de Rio Negro, o qual relata "que 
nenhum jorneleiro quer mais concorrer para os trabalhos da estrada", que nin
guém atende às notificações ordenadas pelo Subdelegado, e que só ficou para o 
serviço com o "Feitor, o Rancheiro, e Hum escravo cuzinheiro". 

3.32.2. - As fôlhas de 74 a 78 constam de ofício do Administrador Geral 
dos Correios da Província, Francisco da Silva Perreira, 17 de outubro de 1856, 
tratando da situação do correio e encaminhando em anexo cópia de contrato 
com Mathias Lucas para o transporte das malas do correio extraordinário da 
Vila de Antonina para a capital e vice-versa, celebrado em 17 de outubro de 
1856. O AI tigo 2.0 determina que "o contractante se obriga a condusir ou faser 
condusir as malas sempre por pessoas livres, e entregaI-as em perfeito estado". 
Tanto o documento orig:nal como a cópia estão perfeitos e completos e são de 
ótima legibilidade. 

3.32.3. - A fôlha 100 consta de oficio datado em Antonina a 1.0 de outu
bro de 1856, assinado por Domingos Corr.a Pinto, de ótima legibilidade, or:gi
nal, perfeito e completo, dirigido ao Administrador do Correio da Provincia, 
afirmando "que uma vez menão pague sessenta mil réis pelIa condução da malIa 
extraordinaria uma vez mensal eoduplo çendo duas vezes por mez não mefaz 
conta por menos arrematalIa enconsequençia da época prezente comprar ani
maes p. r alto pl eço pagar aestafeta para amalIa vantajozo alIugel, enquando 
propuz a V. S., a condição por cativos héra para não faltar ameus deveres ... ". 

3 . 32.4. - A fôlha consta de alfício da "Mesa da Irmandade de S. Be
nedicto" da Vila de Antonina, datado em 11 de outubro de 1856, assinado por 
Francisco Rodrigues, Jordão Homen Pedroso, Joaquim Leite Mendes, que "em 
nome de seus confrades quasi todos miseros captivos vem perante V. Ex.a expor 
seu estado de miseria, e implorar uma esmola dos cofres da Provincia", por
qUe a capela achava-se em mau estado, com o telhado ameaçado desabar, e 
como é a "Irmandade composta de captivos pobres faltão-lhe os meios pecuni
arios com que possão concluir aquelIa obra". 

3.32.5. - De 26 de outubro de 1856, a fôlha 268 trata-se de ofício do 
Juiz Municipal 1.0 Suplente, de Paranaguá, Manoel Leocadio d'Oliveira, docu
mento or:ginal perfeito, completo, de boa legibilidade, em que fornece as in
formações solicitadas sôbre requerimento "do réo Manoel Monjólo, escravo que 
foi de D. Anna Gonsalves em que pede a S.M. Imperial opocdão da pena de 
galez perpetua a que foi condenado a quarenta e trez annos, mais ou menos 
pelo Jury d'esta Cidade". A seguir relata o crime de assassinato contra "D. 
Anna Maria Gonsalves, mulher do Ajud.e Miguel Francisco Braga, por tres 
escravos da mesma, de nomes Manoel Monjólo, de 26 annos, mais ou menos, 
solteiro; João Angóla, de 26 annos, mais ou menos, solteiro e Barbara Crioula, 
natural desta cidade, de 36 annos, mais ou menos, solteira". 

3.32.6. - As fôlhas 335 e 344 constam de ofício da Câmara Municipal de 
Paranaguá, de 15 de outubro de 1856, solicitando solução 
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despesas extra-orçamentárias dispen&das na construção de estradas ligando Pa
ranaguá a "Povoaçoens do interior". Em anexo ao ofício acham-se quatro do
cumentos, demonstrativos das referidas. despesas, rubr~cados por Joaquim José 
Pereira, Administrador da obra. O documento anexo n.o 2 consta de uma re
lação dos trabalhadores dessa estrada, na paragem denominada "R.;beirão the 
a Piedade", consignando nomes, funções, número de dias que trabalhou, quan
tia a receber por dia e importância a receber. Dos catolze relacionados constam 
os escravos: Paulo, servente, trabalhou nove dias, recebendo 4$320; José, co
zinheiro, trabalhou dezesseis dias, recebendo 7$680; Francisco, servente, traba
lhou dezesseIs dias, recebendo 7$680; Antonio, sem especificação de função, tra
balhou cinco dias, recebendo 2$400; Salvador, idem, recebendo 2$400. Por dia 
recebiam 480 ré:s. No documento anexo n.o 3, datado como o anterior de 
28.12.1852, contam quatro escravos que trabalhavam na estrada, na paragem 
"Vargido da Pedra Branca", da estrada para Morretes, como do documento 
anterior: Simão, trabalhou 12 dias e recebeu 5$760; Pedro, 16 dias, reoeb~u 

7$200; Romão, 15 dias, 6$000. Os três primeiros recebiam 480 réis por dia, 
e o quarto, 400 ré;s. Todos os documentos estão perfeitos e completos, de 
boa legibilidade. 

3.32.7. - A fôlha de um oficio de Saturnino Fran.co de Fre:tas VilIaIva, 
de 12 de abril de 1856, de boa legibilidade, original, perfeito e completo, data
do em Antonina, e referente aos trabalhos "na Graciosa", estrada em constru
ção sob sua responsabilidade, afirmando que estava "agora ma:s habilitado do 
que nunca, porque vierão-me do Cubatão de Santos 6 operários ... " "peritos 
nestes serviços de estrada". Mais adiante diz que seria bom se agora pudesse 
reunir ainda mais trabalhadores, lembrando ao P.es:dente "para escrever ao 
Padre Damas o sobre os escravos das fazendas do Carmo. estou informando que 
não são máos trabalhadores, e que se tem alugado muito baratos para as 
medições das terras publicas, a 500 rs. por dia" 

3.32.8. - As fôlhas 371 e 372 constam de ofício datado de 24 de novem
bro de 1856, original, perfeito, completo, de legibil:dade de regular a boa, assi
nado por Frei Timotheo da Castelnuovo, Diretor do Aldeamento Indígena de 
S. Pedro de Alcântara no rio Tibagi, que respondendo pedido do Presidente 
da Provincia, presta informações sôbre o aldeamento e lfuas atividades, desde 
a sua chegada, relatando que "Aos 29 do mesmo mes presentouse direito amim 
pelo Ex. Sr. Barão de Antonina o Sr. Antonio Ferreira da Rocha com 10 
cameradas, ao qual dei tão bem 16 negros e duas negras, com todo o que 
lhe era preciso compreso duas canoas, e foi adabrir o Ald.o Ind.a do PLapó 
40 leguas para baixo, na margem do Paranapanema. Este Ad.o presentemente 

consta só de um Ad. or um feitor de negros, e duas cameras e 18 escravos; e 
só tem uma capinha com paiol, e zenzala dos Negros". 

3.32.9. - A tôlha ·373 consta de ofício do mesmo Frei Timotheo da Cas
telnuovo, diretor do Aldeamento Indígena de S. 
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relatando que .. Achandose no Aldeamento Ind:gena de S. Pedro d' Alcantara, 
que tenho sa honra de dirigir, o escravo da Nação Manoel do Rosario crioulo, 
o qual não sei por qual motivo foi apartado da sua legitima mulher, que ficou 
na fabrica de fe.ro d'Ipanema onde o dito escravo foi casado, e chamase 
Maria das Dores. Portanto a requesição, do dito escravo e em comprimento das 
minhas obrigações" pede que sejam colocados juntos. 

3.32.10. - A fôlha 375 consta de ofício de Frei Timotheo de Castelnuovo, 
Diretor do Aldeamento Indigena de S. Pedro de Alcântara, datado em 24 de 
novembro de 1856, orig:nal, de ótima legibilidade, perfeito e completo, em que 
solicita reCU1SOS para o aldeamento, relatando ainda como foi designado para 
chefiar diversos aldeamentos indigenas, como o de "N.a S.a do Loreto, dito 
Pirapó, que foi princip;ado no principio de setembro do anno passado com 
12 escravos e 10 assalariados". Apresenta ainda uma relação de pedidos ao Pre
sidente da Província, sendo que o terceiro diz: "A copetente duplicada ração 
de panno para o vestuario dos escravos, e mais alguns pelos Indigenas, até que 
os lugares não fornessam algum meio de se sustenta sobre si". 

3.32.11. - A fôlha 376 consta de outro oficio de Frei Timotheo da Cas
telt\uovo, datado de 8 de novembro de 1856 no Aldeamento Indígena de S. 
Pedro de Alcântara, que dirige, sendo documento original, perfeito, completo, 
de ótima legib,lidade, participando que no "dia 13 de julho do corrente anno, 
falleceu de Idropissia, neste Aldeamento o Affricano livre Tibulcio em edade 
do mais ou meno de 20 annos, e o dia 27 do mesmo falleceu em Castro,out'l:O 
Affricano livre chamado Delfino em edade do mais oumeno de 10 annos". 

3.33. - "OFFlCIOS - 1856 - V. 9". 

3.33.1. - A fôlha 2 consta de ofíC:o do Consul Geral do Brasil em Bue
nos Aires, João Carlos Pereira Pinto, de 25 de outubro de 1856, original, per
feito, completo e de ótima legibilidade, informando que tinha despachado "em 
direitu: a" para o Rio de Janeiro, o brigue nacional " Annibal" suspeito de 
trat1car escravos, e pelo qual remetia 2449 quintais de carne de charque e 60 
"coiros de potro". 

3 . 33 . 2. - A fôlsa 7 consta de oficio do Inspetor interino da Alfândega de 
Paranaguá, Antonio José da Silva, datado de 3 de novembro de 1856, original, 
perfe:to, completo e de ótima legibilidade, informando que a barca hamburgue
sa "Cuba", nauiragada à entrada da barra em 18 de outubro, não apresentara 
motivos para suspeitas de que traficasse escravos ou que isto a levara ao nau
frágio. Informa ainda o roteiro anterior da barca e dos cargos, nomes e na
cionalidade dos tripulantes. 

3.33.3. - As fôlhas 249 e 250 constam de ofício do Juiz e do Comércio, 
de Paranaguá, Manoel Leocád;o d'Oliveira, datado de 5 de novembro de 1856, 

original, pe: feito, completo e de boa legibilidade, informando que a barca ham
burguesa "Cuba" 
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servido ao tráfico de escravos, mas viera receber carga de madeira e erva-mate. 
Numa fôlha anexa há uma relação da tripulação da barca. 

3.33.4. - As fôlhas 274 e 282 constam de oficio do Major Diretor e 
Comandante da Colônia Militar de Jatahy, Thomaz José Moniz, datado de 30 
de novembro de 1856, original, perfeito, completo e de ótima legib:Iidade, des
crevendo em detalhes a situação da Colônia e incluindo um mapa do material 
ali empregado. Na fôlha 280 refere qúe em virtude da nacessidade de uma ferra
ria na Colôn;a, o diretor anterior, Barão de Antonina, determinai a que "dois 
dos Africanos vindos do Arsenal de Marinha da Corte, de nomes Garcia e João 
Manoel, servissem aqui o Mister de ferreiros". A seguir continua que não pode 
dar continuidade a tal medida porque chegara o ferro há pouco e justamente 
quando chegou também ordem para entregar ao emissário do govêrno todos 
os africanos ali existentes. Logo após pede ajuda nesse sentido,para que fôsse 
mandado a êle "um dos africanos ferreiros empregados nos Arsenais da Corte, 
com tanto que seja M.estre do officio e de regular comportamento ... " acom
panhado de material e de outro que lhe sirva de servente. 

3.34. - "OFFICIOS - 1856 - V. 10". 

3.34.1. - As fôlhas de 63 a 66 constam de ofício da Câmara Municipal da 
Vila do Príncipe, de 24 de dezembro de 1856, original, perfeito e completo, de 
ótima legibilidade, relatando sôbre o estado das ligações com Curitiba e outras 
localidades, sôbre as atividades econômicas da região, sôb: e a administração de 
modo geral, e no tóp:co sôbre a população informa que no mês de junho cons
tava de 6.444 habitantes, sendo 5.530 pessoas livres, 880 escravos, e 34 estran
geiros; e que a freguezia de Rio Negro contava com cêrca de duas mil almas, 
inclusive nacionais, estrangeiros e escravos. 

3.34.2. - As fôlhas de 110 a 117 constam de ofício e anexos, remetidos 
pela Câmara Munic:pal de Guarapuava em 10 de dezemb:o de 1856, completos, 
originais, boa legibilidade, mas danificados em parte, prestando inf(\rmações 
gerais sôbre a região, conforme pedido do Presidente da ProvinC:a. O terceiro 
anexo, fôlha 116, é um "mappa da população livre indigena e escrava do Mu
nicipio de Guarapuava" registrando: pessoas livres 4370 e 80 estrangeiros; es
cravOlS, 250. 

3.34.3. - A fôlha 168 consta de ofico da Câmara Municipal de Ponta 
Grossa, de 27 de dezembro de 1856, de ótima legibilidade, orig:nal, perfeito e 
completo, em que informa sôbre a situação geral da região, sendo que sôbre a 
população registra que "é de 4 mil almas, pouco mais ou menos inclusive 700 
cativos e cem estrangeiros de diferentes Naçoens". 

3.34.4. - As fôlhas de 170 a 172 constam de relatólÍo da Câmara Munici
pal de Antonina, de 27 de dezembro de 1856, original, perfeito e completo, de 
boa leg:bilidade, prestando informações gerais sôbre a região, inclusive sôbre a po
pulação, que registra como sendo de 4547, 3417 livres, 1130 escravos, "Cazados, 
livres escravos 640, viuvos 85, extrangeiros 30, 
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4, fe reiros sendo 2 extrangeiros e 2 nacionaes, 16 Carpinteiros extrangeiros hum, 
escravos 7, livres 8 .. " "Oleiro de faser louca Graça 4, sendo extrangeiro hum, 
escravos tres". 

3.34.5. - As fôlhas de 249 a 254 constam de ofício do Delegado em exercício 
de Paranaguá, José Antonio Pereira Alves, de 29 de Dezembro de 1856, em que 
defende-se de representação contra si fOlmulado pelo Subdelegado João Pedro 
da Rocha, a respeito de arbitrariedade na transferênc;a de prisão para outra, 
de um escravo. Encaminha quatro anexos com declarações diversas, justifi
cando que o escravo Samoel, do Ten. Ce!. Cip;iano Custodio de Araujo fôra 
prêso a pedido do seu proprietário por desconfianças do mesmo, e que a trans
íerênc:a fôra em observância da lei "a fim de serem guardadas nas prisões 
as devidas classificações na forma da Lei". O terceiro anexo é uma ce: tidão 
sôbre os presos da cadeia de Paranaguá, a saber: "Manoel Pereira, homem 
pardo, criminoso vindo de Morretes; José Rodrigues, homem de cor preta, 
c.iminoso de furto - João escravo de José Pere:ra de Azevedo criminoso de 
morte - Antonio escravo de Antonio Vieira de Morretes . .o' e que no Corpo 
da Guarda encontrava-se "Samuel escravo do Tenente Coronel Cypriano Cus
todio de Araujo" e mais dois brancos. Todos os documentos estão perfeitos 
e completos e são de boa legibilidade. 

3.34.6. - As fôlhas 312 e 313 constam de ofício do Chefe de Polícia da 
Provincia, José Antonio Vaz de Carvalhaes, de 6 de dezembro de 1856, origi
nal, perfei~o, completo, de ótima legibilidade, encaminhando mapa dos crimes 
cometidos de 1.0 12. 1855 a 6.12.1856, mas que não se acsa anexo. Em 
seguida transcreve uma relação de crim:nosos presos, constando, no 6.° caso 
registrado, que "Vicente, escravo de Gregorio Ferreira Maciel, criminoso de 
morte em Lajes, provincia de Santa Catharina foi preso pelo Delegado do 
Príncipe". No 8.° caso: "Antonio escravo de Manoel dos Santos, criminoso 
de tentativa de morte, foi preso no distlÍcto da Capital". 

3.34.7. - A fôlha 314 consta de ofício do Inspetor Geral da Instrução 
Pública, Joaquim Ignacio Silveira da Motta, 9 de dezembro de 1856, encami
nhando, após tecer considerações a respeito, "Regulamento de ordem geral 
para as escolas de instrução plimaria," preparação, organização do professorado, 
condições e normas para o ensino particular primario e secundario exped:do em 
execução da lei numero 34 de 16 de Março de 1846. Artigos 12, 13 e 14 da 
lei numero 17 e 14 de Se~embro de 1854 e Artigos 30, 31, 32 e 34 da lei 
numero 12 de 30 de ab;il de 1856". A Inspetoria hav;a organizado êsse re
gulamento e então propõe ao Presidente da Província. No artigo 40 do 2.° ca
pítulo consta: "As matrículas são gratuitas, e ficão excluidos d'ellas - § V' 
Os meninos que soffrerem molestias contagiosas e mentaes - § 2Q OS não va
cinados § 3.° Os escravos - § 4Q OS menores de 5 annos e maiores de 15". O 
regulamento ocupa 14 fôlhas. Os 
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3.35. - "REQUERIMENTOS - 1856 - V. 1" - nada foi encontrado a res
peito de escravos neste volume. 

3.36. - "REQUERIMENTOS - 1856 - V. 2. 

3.36.1. - A fôlha 98 consta de um requerimento de Manoel da Silva 
Ferreira, de 21 de maio de 1856, original, perfeito, completo e de boa leg:bili
dade, em que pede isenção de impostos ao Inspetor da Tesouraria, ,por vários 
motivos, inclusive o pagamento da "coledação de dois escravos". 
3.37. - "REQUERIMENTOS - 1856 - V. 3". 

3.37.1. - A fôlha 15 consta de requerimento de José Teicr.a da Crus, 
no qual relata que contratou Francisco Ferreira da Rocha para diversos ser
viços na estrada que de "S. José dos Pinhaes segue, pelos Ambrozios, para 
Santa Catharina", e solicita o pagamento, pois o "Supp.e com jornaleiros e 
escravos seus fes a obra, que deu por finda a quatro meses". O documento é 
or;ginal, perfeito, completo, e de legibilidade regular. Não é datado o reque
rimento, sendo que só há uma de informação dada no requerimento, e que é 
19 de junho de 1855. 

3.37.2. - A fôlha 46 consta de requerimento que Leandro Jose de Souza 
assinna por Roza Rocha do Espirito Santo, de Morretes, datado de 19 de se
tembro de 1856, original, perfeito, completo e de ótima legibil;dade, e que pe
de ao Presidente "baixar as providencias que julgar convenientes" quanto ao 
seu casamento forçado por seu tio tutor Benedicto Moreira, com . Antonio da 
Silva Pinto, "moço inteiramente pi:rdulario", que de posse de seus bens, cons
tando de "escravos, parte em uma caza na VilIa de Morretes e em umas ter
ras e differentes objetos de ouro do uso da SuW.e vende-os todos os que esta
vam ao seu alcance fazer, por preços diminutos, como os escravos e as joias". 

3 . 3 7 . 3 . - A fôlsa 67 consta de requerimento assinado por Amancio José 
Ferreira, de 13 de abril de 1856, original, perfeito, completo e de legibilidade 
regular, em que, a pedido do interessado, solicita ao Presidente da Prov[nc:a 
providências no sentido de soPucionar o problema do escravo João, prop: ie
dade de Antonio Vicente, de Curitiba, que possue o dinheiro necessário para 
comprar sua liberdade, mas que seu proprietário não o deseja . 

• 
4. - CONCLUSÃO. 

O arrolamento da documentação que trata da escravidão ne
gra, no Paraná, existente na correspondência' dos Presiden' es da 
Província, deverá prosseguir, bem como a apresentação de seus re
sultados. 

Pretendeu-se nesta comunicação apenas exemplificar um dos 
modêlos de arrolamento, desenvo~vidos pelo Projeto "Levantamen
to e Arrolamento de Arquivos", 
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Universidade Federal do Paraná, além decon'ribuir ao estudo do 
tema principal do IV Simpósio dos Professôres Universitários de 
H:stória. 

• • 
• 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. José Sebastião Witter (FFLCH/USP. São Paulo). 

Diz que, inicIalmente, quer congratular-se com os professôres do 
Paraná, que realmente estão prestando um serviço instimável à His
tória do Brasil. f: uma equipe, com espírito de equipe, em pleno 
func!onamento. 

Pede apenas uma informação: os Autores consultaram, em sua 
pesquisa, os Relatórios dos Presidentes da Província? 

• 
Do Prof. Hilário Rosa (FFCL/Jahú e Baurú. São Paulo). 

Afirma que gostaria de conhecer, para melhor avaliação e pos
sível utilização, a ficha de que valeram os Autores para a realização 
da sua pesquisa. Pergunta: ela foi estruturada de acôrdo com as 
técnicas trad:ciona:s para o arrolamento das fontes primárias? 

• • 
• 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES JAYME ANTONIO CAR
DOSO, Sf:RGIO ODILON NADALIN e CARLOS ROBERTO 
DOS SANTOS. 

Ao Prof. José Sebastião Witter. 

Declaram que os Relatórios dos Presidentes da Província do 
Paraná foram publicados na época próxima às suas apresentações 
pelos órgãos oficiais. Não têm conhecimento de outras publicações. 

As coleções completas dêsses relatórios são raríssimas. Preo
cupado com êsse problema, o Departamento de História da Univer
sidade Federal do Paraná está, no momento, procurando fazer um 
levantamento dos relatórios existentes para tentar organizar uma co
leção completa. 

• 
Ao Prof. Hilário Rosa. 

Dizem que a metodologia do "Projeto Levantamento e Arrola
mento de Arquivos" 
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números 9 e lOdo Departamento de História Federal do Paraná, 
pelas diretoras dêsse Projeto, as Professôras Cecília Maria Westpha
len e Altiva Pilatti Balhana, bem como nos Anais do V Simpósio 
dos Professôres Universitários de História, neles estão reproduzidas as 
fichas uti'izadas nesses trabalhos, isto é, a ficha modêlo A, desti
nada ao levantamento de arquivos; a de modêlo B, complementar à de 
modêlo A, e a ficha modêlo C, destinada ao trabalho de arrolamento. 
Essas fichas, elaboradas pelo Departamento de História da Universidade 
Federal do Paraná, 





NOTA PRÉVIA SOBRE PRB.ÇOS E PROFISSOES 
DE ESCRAVOS NA PROVíNCIA DO PARANÁ (*). 

I. - Introdução. 

CARLOS ROBERTO ANTUNES DOS 
SANTOS. 

Do Departamento de História do Instituto de Ciências 
Humanas da Universidade Federal do Paraná. 

Em 1969, quando dos arquivos dos cartórios de São José dos 
Pinhais, foram arrolados 3 livros especialmente destinados ao re
gistro de venda de escravos (1). Os livros n.os. 1 e 2 pertencem 
ao arquivo do Cartório do Cível Comércio e Anexos, enquanto que 
o livro n.O 3 se encontra com o tabelião do Forum onde localizam
se os cartórios (2). 

Em 1971 foram arrolados registros de venda de escravos em 
6 livros do arquivo do Tabelionato de Notas de Araucária, antiga 
"Freguesia do Iguassú" ( 3) . 

Os documentos citados, por encerrarem assunto de real impor
tância para o estudo da escravidão negra, foram arrolados, e possi
bilitaram elaborar dados preliminares. à cêrca de prêços e profissões 
de escravos, na segunda metade do sécu:o XIX, na Província do Pa
raná. 

(*) - Comunicação apresentada na 2' sessão de estudos, Equipe A, no 
dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1) - Levantamento publicado no Boletim n.o 9 Arquivos Paranaenses, do 
Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. 

(2) - Os livros citados foram microfilmados e se encontram no Departa
mento de História. 

(3) - Os documentos foram copiados em xerox e se encontram no De
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2. - Os livros.. 

2.1. Livros de São José dos Pinhais. 

São 3 livros intitulados "Registro de venda de Escravos", per
feitos e completos e especialmente destinados à êsse tipo de registro. 

Os livros abrangem o período de 1869 à 1886, sendo que a 
primeira escritura data de 6 de fevereiro de 1869 e a última de 12 
de abril de 1886. Os três livros somam um total de 79 escrituras, 
e se encontram bem conservados e com regular legibilidade. 

2.2. Livros de Araucária. 

Os livros de Araucária pertencem ao arquivo do Tabelionato 
de Notas dêste Município, e receberam o título de "Livros de No
tas". Os mesmos não se destinam especialmente ao registro de ven
da de escravos, pois além dêstes, ainda constam: registros de doa
ção de escravos, lançamento de cartas de alforria, escritura de venda 
de terras, inventários, procurações, atas de eleições, e outros. 

Os registros de venda de scravos somam nos 6 livros um to
tal de 19 escrituras, s.endo que a primeira data de 5 de outubro 
de 1866 e a última de janeiro de 1886. Os documentos se encon
tram em bom estado de conservação e com boa leg:bilidade. 

3. - Registros de Venda de Escravos. 

As escrituras arroladas seguem um mesmo padrão, ainda que 
recebam pequenas modificações, de acôrdo com as novas leis que 
surgem. Na maioria dos documentos consta as linhas de apresen
tação do registro com o nome do escravo, do vendedor e o preço 
da venda. Quando o vendedor e o comprador são pessoas do conhe
cimento do tabelião, êste declara que "todos são reconhecidos de 
mim que dou fé". Em caso contrário, as partes se fazem acompa
nhar de testemunhas que possam identificá-las perante a lei. 

A afirmação do vendedor que "era Senhor e legítimo proprie
tário" do escravo negociado, exigia necessàriamente a presença de 
testemunhas que confirmariam essas declarações. 

No ato da escritura, o vendedor após declarar que havia rece
bido o total da venda, transpassava a prqpriedade do escravo ao 
comprador afirmando que "dava plena quitação e desde já trans
passa todo Senhorio domínio e acção que tinha no referido escra
vo para que goze e desfructe como seu que fica sendo para si e seus 
herdeiros". Cons.ta ainda a declaração do comprador que "aceitava 
a prezente escriptura na forma que se acha estipulada" 
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Nos registros de São José dos Pinhais consta que o escravo 
transado estava "livre e dezembargado de qualquer onús, pensão 
ou hipoteca". Nas escrituras da Freguesia do Iguassú consta que o 
escravo estava ''livre de qualquer onús com seus achaques novos e ve
lhos". Na escritura n.o 7 do livro n. 3 de São José dos Pinhais apa
rece a declaração do vendedor de que "a escrava e sadia sem vicio e 
que se por ventura aparecer algum defeito na referida escrava que 
se verifique por meio de exame que el'a já tinha antes da prezente. 
ficara elle vendedor obrigado a acceitar a referida escrava e inde
nizar a sua importancia ao comprador". 

Estas declarações se faziam necessárias para que o comprador 
tomasse conhecimento das condições morais e físicas do escravo. 
Sôbre êste assunto Perdigão Malheiro cita que 

"sendo a doença de qualidade, ou em parte que fàcilmente se 
deixe conhecer, ou se o vendedor a manifestar ao tempo da venda, 
e o comprador comprar o escravo sem embargo disso: em tais 
casos não o poderá enjeitar ... " (4). 

Nos registros consta também a apresentação da matrícula de 
escravo, especificando o nome do proprietário, residência, naturali
dade, nome do escravo,côr, idade, estado civil, naturalidade, filiação, 
ofício, data da matrícula e o número da mesma. Muitas matrículas 
de escravos não foram apresentadas porque faziam parte de inventá
rios. Muitas vêzes o comprador e o vendedor se faziam represen
tar por procuradores, que, de acôrdo com a procuração lançada, 
possuíam todos os podêres para realizar a transação. 

Através da matrícula de escravos constatou-se que muitos pro
prietários receberam por herança, totalmente ou apenas uma parte 
do escravo. 

Após a publicação da Lei do Ventre Livre, em 28 de setem
bro de 1871, houve a necessidade da constatação nos registros de 
venda, da re~ação nominal dos "filhos cativos" e dos "nascidos de 
ventre livre" que acompanhariam os pais na transação. 

4. - Meia sisa de escravo. 

A meia sisa de escravo era o impôsto pago aos cofres públicos 
pelo comprador quando da realização de transação. Pelo alvará 

(4) - Cf. Perdigão Malheiro, (A. M. ), A Escravidão no Brasil. Edição 
Cultura, São Paulo, 1944,' Tomo I, Parte 1', pág. 77, de conformidade com a 
Ord Liv. 4.° Tit. 17 § 1.0. Na Ord. cito § 9Q : "E tôdas as cousas acima 
ditas se poderão enjeitar não somentequnado são havidas por título de com
pra, mas ainda se fo~em havidas por troca, ou escambo, ou dadas em pagamen
to, ou por qualquer out:o título, em que o transpasse o senhorio: mas não se 
poderão enjeitar, quando forem havidas por título de doação". 
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de 3 de junho de 1809, o impôsto de meia sisa correspondia ao coe
ficiente de 5 % 

"do prêço pelo qual se vende o escravo ladino, assim chama
do o que já se achava acc\imatado na colonia". (5). 

Através da Lei n.o 1140 de 27 de setembro de 1860, a meia 
sisa de escravo tornou-se um impôsto fixo de 

"quarenta mil réis por escravo" (6). 

Na citada lei consta que a falta de pagamento da meia sisa im
plicaria em nulidade do contrato. 

No documento consta o nome do comprador do escravo, e 
local de sua moradia, bem como o nome do escravo adquirido, o 
sexo, a côr, a profissão, estado civil, a idade e a naturalidade. Cons
ta ainda o nome do vendedor e a quantia paça pelo total da venda. 

Números da Meia Sisa de Escravos: 

Período 
1866-1886 
1869-1886 
TOTAL 

Localidade 
Araucária 
S. J. Pibnais 

Total de 
19 
79 
98 

Total de 

Registros meia sisa 
760$000 

3.160$000 
3.920$000 

De acôrdo com os registros de venda de escravos, durante o 
período de 1866 a 1886, foram recolhidos aos cofres púb'icos, a 
importância de 3.920$000 (três contos novecentos e vinte mil reis), 
provenientes do pagamento do. impôsto de meia sisa de escravos. 

5. - Classificação de dados. 

Os quadros gerais que acompanham o presente trabalho foram 
elaborados segundo os objetivos propostos, ou seja, a classificação 
de ddos que possibilitaram organizar um estudo dos registros de 
venda de escravos. 

5.1. Número do registro - foi atribuida uma numeração à cada 
registro a fim de ordenar a classificação. 

5 .2. Data - corresponde ao mês e ano em que foi realizada a es
critura de venda de escravo. 

5 .3. Vendedor - corresponde ao nome completo do proprietário. 
Analisando os registros, verifica-se a existência de comerciantes de 

(5). - Cf. Simonsen (Roberto Cochrane), História Econômica do Brasil, 
1500-1820, cap. VI, "A mão de obra servil no período colonial", série 5', Bra
siliana. Companhia Editôra Nacional. São Paulo, 1937, Tomo 19 , pág. 209. 
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escravos, que adquiriram o escravo por um determinado preço, pa
ra depois, em curto espaço de tempo, revender o mesmo escravo 
por preço superior ao adquirido na compra. Como exemplo pode
mos citar as escrituras n.Os. 26 e 27, do Livro n. 1 de São José 
dos Pinhais, onde o comprador "Palemão Car:os Huergo", no mês 
de junho de 1874, adquiriu de "Rosa B. da Rocha" a escrava Mh
ria, de côr parda, com 12 anos de idade, pelo preço de quinhentos 
mil reis, para 3 meses ap5s, em setembro de 1874, revender a mes
ma escrava à "Francisco J. Bittencourt" pelo preço de oitocentos 
mil réis. 
5 . 4. Comprador - corresponde ao nome completo daquele que 
através de escritura pública adquiriu um escravo. No registro n.o 
13, do livro n.o3, de São José dos Pinhais, consta uma compra de 
escravo realizada em nome da firma ''Nascimento e Companhia em 
liquidação" . 
5 . 5. Residências - corresponde ao local da residência do vendedor 
e comprador respectivamente. 

Levando-se em consideração que alguns registros constam os 
nomes de diversos proprietários de um mesmo escravo de residên
cia, extraído dos registros de São José dos Pinhais e da Freguesia 
do 19uassú, apresenta-se da seguinte maneira: 

Residências Vendedor Comprador 
S. José dos Pinhais 80 72 

Iguassú 19 17 
Curitiba 2 4 
Morretes 1 2 

Lapa 
Rio Negro 1 

Santa Catarina 1 1 
TOTAL 103 98 

5.6. Nome do escravo - corresponde ao pronome do escravo 
negociado. Em alguns registros consta a transação de dois ou mais 
escravos. 
5 .7. Côr - de acôrdo com os registros os escravos vendidos eram 
de côr preta e parda, sendo que nesta última se encontram aglutina
dos os escravos de côr mulata, fula e cabra. O quadro sôbre a "côr 
dos escravos" foi organizado de acôrdo oom o número total de es
cravos constantes nas escrituras de São José dos Pinhais e da Fre
guesia do 19uassú. 

COR DADOS ABSOLUTOS % 
Negros 
Pardos 
TOTAL 

44 
62 
106 

41,51 
58,40 

100 
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5 . 8 . Estado civil - corresponde ao estado civil do escravo no ato 
da venda. Conforme os documentos, apenas 2 escravos eram casa
dos, e verifica-se também que muitas escravas constantes como sol
teiras, foram vendidas junto com seus filhos. O Estado e a Igreja 
se contradiziam em relação ao direito civil do escravo. Referindo
se à êsse fato e invocando o Direito Romano, Perdigão Malheiro diz 
que 

"o escrvo subordinado ao poder do senhor, e além disso equi
parado às co usas por uma ficção da lei enquanto sujeito ao do
mínio de outrem, constituindo assim objeto de propriedade, não tem 
personalidade, estado. É pois privado de tôda a. capacidade civil" (7). 

A Igreja reconhece a instituição da família entre os escravos, 
quando, por suas leis admite ao sacramento do matrimônio, ainda 
que somente, uma minoria de casais. A êsse respeito Octavio lanni 
relata que 

"a própria familia é outra instituição que não encontra pos
sibilidades de configurar-se entre os cativos, ainda. que a Igreja 
sancione as uniões de fato" (8). 

5 .9. Idade - corresponde à idade do escravo no ato da venda. 
O quadro que diz respeito à composição etária, foi elaborado abor
dando faixas de cinco em cinco anos, até atingir a idade máxima 
de 50 anos, segundo os registros levantados. No presente quadro 
está representada a idade de todos os escravos negociados que cons
tam da escrituras de venda de São José dos Pinhais e da Freguesia 
do Iguassú. 

n:stribuição Etária NQ de Escravos 

O a 4 3 
5 a 9 6 

10a 14 13 
15 a 19 15 
20 a 24 18 
24 a 29 23 
30 a 34 14 
35 a 39 5 
40 a 44 3 
45 a 49 4 
50 mais 2 

TOTAL 106 

(7) - Cf. Perdigão Malheiro (A.M.), Op. cit., pág. 53. 
(8) - Cf. lanni (Octávio), As Metamorfoses do Escravo. Difusão Euro

péia do Livro. São Paulo, 
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Segundo o estudo acima apresentado, a maior concentração lo
caliza-se na faixa etária de 25 à 29 anos, com um total de 23 es
cravos. 

De modo geral, a grande concentração se encontra ao longo 
das faixas etárias que vão dos dez aos trinta e quatro anos de idade, 
perfazendo um total de 83 dos 106 escravos levantados. 

5 . 10. Naturalidade - consta o local de nascimento do escravo. 
Pelo quadro apresentado constatou-se que a maioria era de origem 
paranaense, sendo que um menor número provinha de Santa Catari
na, África, São Paulo e Bahia. 

Naturalidade NQ de escravos 

Paraná 94 
Santa Catarina 8 

Africa 2 

São Paulo 1 
Bahia 1 

TOTAL 106 

5 . 11 . Filiação - na grande maioria dos registros que constam a 
fnação do escravo, surge apenas o nome materno e com a especi
ficação se "cativa" ou "liberta". 

5 . 12 . Preço - corresponde à quantia determinada pelo vende
dor, aceita e paga pelo comprador para a aquisição do escravo. A 
escritura especifica que o comprador aceita o negócio e efetuou o 
pagamento estipulado "em moeda corrente dêste Império". 

5 . 13 . Profissão - corresponde às aptidões do escravo para um 
determinado setor de trabalho. Em algumas escrituras consta a 
declaração do vendedor que o escravo negociado se encontra "apto 
para o trabalho". 

6 . Preços e Profissões. 

No curso da escravidão negra no Brasil, e conforme a neces
sidade do emprêgo da mão-de-obra escrava, os prêços dos cativos 
sofreram aumentos contínuos. Nas duas últimas décadas do sé
culo XVIII 

"cada peça custava em média cinquenta mil réis" (9). 

(9) - Cf. Bastide (Roger) e Fernandes (Florestan), Brancos e Negros 
em São Poulo. Brasiliana. Companhia Editôra Nacional. São Paulo. 1959, 2~ 
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Empregado nas mais diversas atividades, o escravo negro foi 
valorizado, e quando transportado para a zona de mineração, al
cançou preços ainda mais elevados, pois 

"o valôr do escravo africano que sempre fôra maior que o es
cravo indigena" quintuplica-se em menos de duas décadas" (10). 

Nêste período a procura começa a superar a oferta seguindo-se 

"uma brusca elevação do prêço das peças, notadas já por vol
ta de 1700" (U). 

À zona de mineração chegam pessoas de tôdas as partes que 
necessitam do braço escravo para alcançar fortuna e 

"bem depressa a fome de ouro transformou-se, pela contin
gência do trabalho servil, em fome de negro" (12). 

Segundo Antonil, em 1703, os escravos negros custavam em 
oitavas de ouro em pó, 

"por huma negra ladina cozinheira, trezentos e cincoenta oi
tavas; por hum crioulo bom official, quinhentas oitavas; por hum 
mulato de partes, ou offieial, quinhentas oitavas; por huma mu
lata de partes seiscentas ou mais oitavas; por hum negro bem fei
to, valente, e ladino, trezentas oitavas; por ltum molecão, duzentas 
oitavas; por hum moleque, cento e vinte oitavas ... " (13). 

Diante do expôsto acima, acredita-se que nesta fase o pre
ço do escravo na zona da mineração era superior ao vigente na 
zona da lavoura, pois os traba~hos nas minas eram rudes, ex:gindo 
escravos de saúde e porte perfeitos. À êsse respeito Roger Bastide 
e Florestan Fernandes citam que 

"os escravos mais debilitados eram escolhidos para a lavoura, 
enquanto . os mais fortes eram remetidos para os serviços de 
emancipação" (14). 

No final do século XVIII, quando a mineração entrou em de
cadência, os escravos negros voltam a serem utilizados em larga es-

(10) - Cf. Bastide (Roger) e Fernandes (Florestan), Op. cit., pág. 7. 
(11) - Cf. Goulart (Maurício), Escravidão Africana no Brasil. Livraria 

Martins Ed:tôra. São Paulo. 1950, pág. 125. 
(12) - Cf. Bastide (Roger) e Fernandes (Florestan), Op. cit., pág. 8. 
(13) - Cf. Antonil (A.J.), Cultura e Opulência do Brasil- introdução 

e vocabulário por A.P. Canabrava. Companhia Editôm Nacional. São Paulo. 
1967, pág. 269. 

(14) - Cf. Bastide (Roger) e Fernandes (Floreston), Op. cito 
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cala na zona da lavoura, exercendo a profissão de lavrador ou 
outras atividades secundárias e permanecendo nestas atividades ain
da por muito tempo. 

Desta forma 

"as tendências de incorporação do negro ao sistema de traba
lho servil não abrangiam, de forma apreciável, as ocupações tra
dic:onalmente exercidas pelos brancos" (15). 

Na Província do Paraná, na segunda metade do século XIX, 
o setor de serviços domésticos e agrícolas eram os mais requisita
dos para a aquisição de escravos. Em Curitiba, o jornal "O Deze
nove de Dezembro" publica diversos anúncios, solicitando princi
palmente escravos domésticos. Segundo Octavio lanni 

"às VEzes a oferta ou a procura se intensifica, revelando osci
lações ligadas às flu! uações das atividades produtivas, das neces
sidades dos serviços domésticos, Ou outros" (16). 

Nos arredores de Curitiba, na Vila se São José dos Pinhais e 
na Freguesia do 19uassú, onde preva'ecia uma economia de base 
agrária, a mão-de-obra escrava solicitada era aquela que exercesse 
a lavoura ou trabalhos domésticos. 

De acôrdo com os registros de venda qe escravos, a taxa de 
percentagem das profissões, estava assim representada: 

Profissões 
Lavrador 
Doméstica 
Não consta profissão 
TOTAL 

S . J. dos Pinhais 
45% 
45% 
10% 
100 

Iguassú 
42% 
32% 
26% 
100 

O preço dos escravos variavam de acôrdo com a idade, saúde 
(apto ou não para o trabalho), sexo, profissão número de filhos, 
dotes morais, e outros. 

Determinando por períodos equivalentes, o preço méd:o dos 
escravos era os seguintes: 

São José dos Pinhais 

PERíODO 

1869-1874 
1876-1881 
1882-.1886 

PR~ÇO MÉDIO 

1.050 (um conto e cinquenta mil .eis). 
95C \novecentos e ~nquenta mil réis). 
800 (oitocentos mil réis). 

(15) - Cf. Bastide (Roger )e Fernandes (Florestan), Op. cit., pág. 17. 
(16) - Cf. lanni (Octávio), Op. 
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o preço médio de escravo no período de 1869 à 1886 em 
São José dos P~nhais, era de 920 (novecentos e vinte mil reis). 

Freguesia do 19uassú 

PERíODO PR~ÇO MÉDIO 
1866-1873 1.000 (um conto de réis) . 
1875-1880 800 (oitocentos mil réis) . 
1882-1886 700 (setecentos mil réis). 

o preço médio de escravo no período 1866 à 1886 na Fre
guesia do Iguassú era de 855 (oitocentos e cincoenta e cinco mil 
re:s) . 

A média geral do preço dos escravos nas duas cidades, no 
período de 1866 à 1886 corresponde à 910 (novecentos e dez 
mil reis). 

De acôrdo com os quad:-os elaborados verifica-se que os es
cravos alcançaram preços mais elevados em São José dos Pinhais, 
e nota-se também urna gradafva baixa dos preços dos cativos, nas 
duas localldades. 

Portanto, pelos números apresentados, os preços e as profis
sões, nas duas cidades, tendiam a aproximar-se. 
7 . Conc~u::ão. 

O arrolamento dos registros de venda de escravos de São José 
dos Pinhais e de Araucária, antiga Freguesia do Iguassú, permitiu 
a eaboração de um estudo e conseqüentemente comparação de pre
ços e profissões de esc:-avos, na segunda metade do século XIX, nas 
duas localidades. Foi também reatzado um levantamento sumário 
de outros pontos importantes, corno: anáLse técnica dos livros; es
tudo de registros de venda de escravos; meia sisa de escravo; classi
ficação de dados e preços e profissões conforme citado acima. 

Acompanha êste trabalho dois anexos com modêlo de registro 
de venda de escravo, e modêlo de meia sisa de escravo. A meia 
sisa recebeu um estudo à parte porque representava sobremaneira 
aos cofres públicos, corno bem demonstram os relatórios dos Pre
sidentes de Província. 

A presente nota prévia é completada com um quadro geral 
onde [guram os elementos da classificação. 

O presente estudo constitui apenas parte de urna pesquisa que 
se encontra em desenvo vimento. O seu prosseguimento impl.ca ne
cessàriamente, no levantamento e arrolamento de novas fontes que 
poss.bJtem traçar paralelos e contrastes dos preços e profissões 
de escravos na Província do Paraná. 

* * • 
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ANEXO 1. 

MODELO DE REGISTRO DE VENDA DE ESCRAVO (*). 

Escriptura de venda de um escravo de nome Antonio que fás Manoel Tei
xeira Franco, pela quantia de um conto de réis como abaixo se declara. 

Saibam os que este públ:co instrumento de escriptura de venda virem, que 
no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesús Christo de mil oitocentos oitenta 
e quatro, aos dois dias do mes de abril do dito anno" neste Districto Polic:al 
do Tiete e civelmente do Iguassú, do Munic;pio de São José dos Pinhaes 
Provincia do Paraná, em meu cartório compareceram as partes havidas e con
tractadas de uma como vendedor Manoel Teixeira Franco e de outra como com
prador José Teixe:ra Franco ambos do Districto de São José e conhecidos de 
mim e das testemunhas no fim assignadas do que dou fé, perante os quais p~lo 
vendedor me foi dito que era Senhor e legitimo possuidor de um escravo de 
nome Antonio, de côr parda idade t.inta e quatro annos, solteiro, crioulo, natu
ral desta Freguesia, offic.o lavrador e fi'\lO da escrava Margarida, e c1..;o escra
vo acha-<se matr:culado na Villa de São José dos Pinhaes em dois de agosto de 
mil oi:ocentos e setenta e dois, com o número trinta e cinco de ordem da 
matricula e número cinco na relação conforme consta da mat icula geral que 
exh:bio, cujo escravo adquiri0 por herança de seu finado pai José Teixeira da 
Crús e vende com seus achaques novos e velhos, como bem vendido tem sem 
contradição alguma ao dito comprador José Teixeira Franco, por preço e quan
tia de um conto de réis que nesta dacta recebeu em moeda corrente do império 
pelo que lhe dá plena e geral quitação transpassando todo direito e acção que 
tinha no referido escravo para que gose como causa sua propr;a, e apresentou-me 
uma certidão da Conectoria de es:ar quite com a fazenda pública e é do teor 
seguinte: certifico que o supplicante pagou o imposto de seu escravo Antonio 
no anno findo, devendo somente o deste anno. Conectoria de São José dos 
P:nhaes, vinte e cete de ma:ço de mil oitocentos oitenta e quatro. O Escri
vão J osephino Barboza de Brito Presente o comprador disse que acei:a a 
escriptura na forma declarada e apresentou-me os direitos da meia siza que é o 
seguinte, Provincia do Paraná, Exercício de m!! oitocentos oitenta e quatro, 
numero cessenta um" cincoenta mil réis a fi. cento e setenta do livro caixa fica 
debitado ao conecto r pela quantia d'cincoenta mil ré;s recebido do senhor José 
Teixeira Franco do imposto de meia siza quarenta mil réis, transferencia de 
dominio dés ma réis do escravo de nome Antonio de idade trinta e quatro annos, 
solteiro, profissão de lavrador, natural desta Freguesia, filho da escrava Mar
ga.ida, vendido por Manoel Teixeira Franco ao senhor José Teixeira Franco 
por preço de um conto de réis Conectoria Prov:ncial de São José dos Pinhaes 
em vinte e cete de março de mil oitocentos otenta e quatro. Collector Brito 
Escrivão B Brito E de como assim disserão e me pedirão, lhes lavrei esta es
criptura na forma que se acha estipulada do que lida acharão confo.me e assigna-

(*) _ Conforme consta no livro nQ 
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rão com as testemunhas abaixo, perante mim Cypriano José da Motta, escrivão 
de pás e nottas que a escrevi". 

* 
ANEXO 2. 

MODELO DE MEIA SISA DE ESCRAVOS (*). 

"Província do Paraná" . 

Meia Sisa de Escravos. 

Renda provincial - Exercício de 1873 - 1874. 

R.s 40$000. 

A fls. 1Q do livro de receita da meia siza fica debitado o Sr. Collector da 
Capital pela quan'ia de qua" enta m;l réis que pagou Sr. José Loureiro Machado 
morador em S. José e comprador do escravO de nome Bento sexo masculino 
côr preta officio lavrador estado solteiro idade 45 annos natural do Brasil ven
dido por Manoel Oliveira Franco por 700$000. 

Em cobre.......... $ 
Em notas .......... 40$000. 

Collectoria de Cu ytiba 6 de setembro de 1873. 
O Collector. 

* * • 
INTERVENÇOES 

O Escrivão. 

Da Prata Maria Luiza Marcílio (FFCL/ Assis. São Paulo). 

Fêz várias considerações em tôrno do trabalho e pediu alguns 
esclarecimentos sôbre prob!emas de ordem metodológ:ca e conver
gência de fontes. 

• 
Da Prof.a Zilda Zerbini Toscano (FFCL/PUC. São Paulo). 

Declara gostar de obter um esclarecimento sôbre os preços de 
escravos, isto é, se escravos com filhos eram mais caros que os de 
outras categorias. 

(*). - Documento aV11lso que se encontra no livro nQ 2, "Regis'ros de 
Venda de Escravos", do Cartó~io do Civel, Comércio e Anexos de São José 
dos 
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* * 
* 

RESPOSTAS DO PROFESSOS CARLOS ROBERTO A. DOS 
SANTOS. 

À Prof.a Maria Luiza Marcíliu. 

1). - Agradeceu inicialmente a intervenção da Dra. Maria 
Luiza Marcílio e esclarece que no atual estágio do seu trabalho não 
conta ainda com elementos suficientes que possibilitem tentativas 
de solução dos problemas de ordem metodológica geral. 

2). - Afirma que o seu trabalho foi, realmente, fundamen
tado na documentação primária citada, e nesta fase inicial da pes
quisa não foram localizadas outras referências para que se pudesse 
efetuar a convergência de fontes. 

* 
À Prota Zilda Zerbini Toscano. 

De acôrdo com os documentos ~evantados, os preços dos es
cravos que possuiam filhos eram mais elevados do que aquêles 



SÃ~ JOSÉ DOS PINHAIS - LIVRO NQ 

DATA 

01 fev - 1869 

02 abr - 1869 

O' mai - 1869 

04 jul - 1869 

05 jun - 1870 

06 bn - 1870 

07 set - 1870 

08 o~t - 1870 

C9 nov - 1870 

10 dez - 1870 

11 dez - 1870 

12 mar - 1871 

13 abr - 1871 

14 jun - 1871 

15 set - 1871 

16 out - 1871 

17 mar - 1872 

18 nov - 1872 

19 nov - 1872 

20 fev - 1873 

21 mar - 1873 

22 mai - 1873 

23 out - 1873 

24 jan - 1874 

25 fev - 1874 

26 jun - 1874 

27 set - 1874 

28 jan - 1876 

29 fev - 1876 

30 mar - 1876 

VENDEDOR 

Manoel P. de Araujo 
Francisco X. Caldeira 
Francisco S. da S:tva 
Lourenço Ribas 
João M. Fagundes 
Floriano M. Fagundes 
Inocencio J. de Barros 
José de A. Pereira 
Prancisco P. de Freitas 
Antonio L. da Cruz 
Marcelino J. Nogueira 
Antonia dos Santos 
Francisco P. A' aujo 
Gonçalo J. Cardoso 
Franc:sco S. da Silva 
Antonio G. Camargo 
Antonio M. Andrade 
Maria T. de Lacerda 
Maria T. de Lacerda 
Isac T. da Cruz 
Francisco P. Ribas 
Francisco P. Ribas 
Sesistrio A. Pahes 
Joaquim J. dos Santos 
Manoel T. Franco 
Joaquim A. da Cruz 
Joaquim A. da Cruz 
Rosa B. da Rocha 
Palemão Carlos Huergo 
Floriano F. de Oliveira 
Pedro T. de F:eitas 
Thob;as M. Teixeira 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - LIVRO NQ 2 

01 fev - 1877 

02 fev - 1877 

03 mar - 1877 

04 abr - 1877 

05 out - 1877 

06 abr - 1878 

07 mai - 1878 

Francisco Mathoso 
Fermino Alves Pires 
João Barbosa Pinto 
João Barbosa Pinto 
João Barbosa Pinto 
Francisco F. Moreira 
Joaquim M. da Cruz 
Marcelino J. Nogueira 
Manoel A. da Cruz 

COMPRADOR 

Pe. João Ferreira Mello 
Manoel A. dos Santos 
Antonio P. do Valle 
João Cordei o Netto 
Antonio M. de Andrade 
Ernesto P. de Lima 
João de S. Pinto 
Isac P. da Rocha 
Francisco A. de Araujo 
MarceI:no J. Nogueira 
Antonio Leal da Cruz 
Manoel T. Padilha 
Francisco T. de Freitas 
An~onio M. de Andrade 
Sesistrio A. Pahes 
Anna M. dos Santos 
Floriano M. Meozinho 
Manoel A. dos Santos 
Manoel A. dos Santos 
Bernardo M. da Cruz 
João da Rocha Loures 
João da Rocha Loures 
João P. Almeida 
Ma celino J. Nogueira 
José L. Machado 
Joaquim Antonio Cruz 
Joaquim Antonio Cruz 
Palemão Carlos Huergo 
Francisco J. Bittencourt 
Tertuliano T. Freitas 
Verissimo S. Marques 
José V. de Moura 

Ignacio L. Souza 
Thobias Pereira Cruz 
Manoel João de Souza 
Manoel João de Souza 
Manoel João de Souza 
João M. de Souza 
Bernardino L. da Cruz 
Joaquim Q. da Rocha 
Ma,ia dos Anjos Lima 

RESIDÊN
CIAS 

s. J. Pinhais 
Sta. Catarina 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
Curitiba 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
Morretes 
S. J. Pinhais 
Curitiba 
Curitiba 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 

S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
Iguassú 

NOME DO 
ESCRAVO 

Franc:sco 
Francisca 

. Maria 
Manoel 
Rozaria 
Leand.o 
Maria 
Theodoro 
Joanna 
Joanna 
Joanna 
Lucio 
Joanna 
Roberta 
Josepha 
Catharina 
Bernardino 
Antonio 
Venancio 
Domingos 
,Benedita 
Joanna 
Josepha 
Antonia 
Bento 
Preta 
Benedita 
Maria 
Maria 
Francisco 
Escolastica 
José 

Sebastião 
Jus~ina 

Barbara 
Maria 
Benedita 
Benedicto 
Salvador 
Maria 
Serafina 

COR 

parda 
fula 
preta 
preta 
parda 
parda 
parda 
parda 
fula 
parda 
parda 
preta 
fula 
preta 
preta 
parda 
fula 
parda 
cabra 
preta 
mulata 
mulata 
preta 
preta 
preta 
parda 
parda 
parda 
parda 
preta 
parda 
preta 

mulata 
parda 
preta 
parda 
parda 
preta 
preta 
preta 
preta 

ESTADO 
CIVIL 

solteiro 
solteior 
solteiro 
solteiro 
solte;ro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
soteiro 
solteiro 
solteiro 
so~tdro 

solteLo 
solteiro 
solteiro 
so'teiro 
solte;ro 
casada 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
soteira 
solte:ra 

solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 
solteiro 

IDADE 

25 

21 

8 

36 

20 

50 

50 

45 
25 

28 

28 

22 

25 

28 

9 

38 

29 

7 
12 

16 

22 

3 
11 
24 

45 
28 

3 

12 

12 

40 
28 

20 

12 

10 

27 

11 
9 

25 
19 

30 

23 

NATURA
LIDADE 

Paraná 
Sta. Catarina 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
África 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Sta. Catarina 
Paraná 
Sta. Catarina 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Sta. Catarina 
Sta. Catarina 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 

Paraná 
Paraná 

Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
5ta. Catarina 
Paraná 

FILIAÇÃO 

Eufrasia 

Maria 
Benedita 

Ma:inha 
Joaquina 
preta 
Joaquina 
Joaquina 

Catharina 

Joanna 
Ritta 
Anna 
Barbara 
Barbara 
Ritta 
Eufrasia 
Domingos 
Luisa e 

Francisco 

PRÊÇO 

1 conto e 400 
1 con:o ele reis 
525 mil reis 
700 mil reis 
1 conto e 200 

700 mil reis 
250 mil reis 
800 mil reis 
1 conto e 500 

1 conto e 600 
1 conto e 600 

1 con:o de reis 
1 conto e 600 

900 m;] reis 
800 mil reis 
1 conto e 400 

800 mil reis 
1 con~o de reis 
1 conto e 200 

800 mil reis 

1 conto e 200 

I conto e 200 

700 mil reis 
1 conto e 200 

500 mil reis 
800 mil re:s 
400 mil reis 
850 mil reis 
1 conto e 260 

800 mil reis 
500 mil reis 
1 conto e 700 

820 mil reis 
500 ma reis 
1 conto de reis 
800 mil reis 

PROFISSÃO 



DATA 

08 jul - 1878 
09 jan - 1879 
10 mar - 1879 
11 abr - 1879 
12 mai - 1879 

13 jun - 1879 
14 jul - 1879 
15 set - 1879 
16 dez - 1879 
17 dez - 1870 
18 fev - 1880 

19 fev - 1880 

20 abr - 1880 
21 abr - 1880 
22 abr - 1880 
23 mai - 1880 
24 mai - 1880 
25 mai - 1880 
26 jun - 1880 
27 Jun - 1880 
28 jul - 1880 
29 dez - 1880 
30 fev - 1881 
31 mar - 1881 
32 abr - 1881 
33 jan - 1882 
34 mar - 1882 

VENDEDOR 

Antonio Leal da Cruz 
Francisco T. Franco 
Anna Machado 
Custodio Rocha Loures 
Laocacta de Bastos 
Laocad:a de Bastos 
Pedro A. Machado 
Maria J. Souza 
Manoel A. C. Bastos 
João M. de Souza 
José F. de Oliveira 
Manoel J. de Souza 
Manoel J. de Souza 
Francisco T. Franco 
Francisco T. Franco 
Fnncisco X. Mathoso 
Francisco X. Mathoso 
Francisco X. Mathoso 
Fabiano S. Pereira 
José A. Pereira 
Gertrudes F. de Mello 
Theodoro R. Baptista 
Theodoro R. Baptista 
José R. de Mello 
Joaquim C. S. Castro 
Jacintho F. de Mello 
Joaquim Piles Cordeiro 
Palemão Carlos Huergo 
Joaquim A. da Cruz 
João da Silva Pinto 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - LIVRO NI' 3 

01 abr - 1882 

02 jun - 1882 

03 jun - 1882 

Custo dia T. da Cruz 

Anna Alves da Rocha 
Anna J oaquina da Rocha 
Francisco A. da Rocha 
Antonio J. B. de Bastos 
José Gabriel Alves 
João José de Lacerda 

COMPRADOR 

Manoel A. da Cruz 
Francisca P. Mendes 
Francisco P. de Araujo 
João Cordeiro Neto 
Maria A. de Bastos 
Anna de Bastos 
Candido B. Alves 
Antonio J. O. Portes 
Pedro Antonio da Rocha 
José A. Pereira 
Maria das Dores Pereira 
Francisco T. Franco 
Francisco T. Franco 
Manoel I. de Souza 
Manoel I. de Souza 
Ignacio L. Souza 
José R. de Luello 
Ignacio L. Souza 
J oaqu:m Pi. es Cordeiro 
Eusebio F. da Cruz 
Pedro T. C. Machado 
Zacarias de Paula Xabier 
Guilherme P .. avier 
José dos Passos Souza 
Joaquim Z. de Bastos 
Palemão Carlos Huergo 
Serafin A. de Bastos 
Manoel de O. Mendes 
Joaquim M. da Cruz 
Francisco A. de Bastos 

José de Barros Fonseca 

Damaso dos Santos Souza 

Manoel de Bas~os Alves 

04 set - 1882 
05 jan - 1883 

ESCRITURA DE RATIFICAÇÃO 
Maria T. da Cruz Antonio de A. Pereira 

RESID~N

CIAS 

S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 

S. J. Pinhais 
Curitiba 
S. J. Pinhais 

S. J. Pinhais 

S. J. Pinhais 
Lapa 

NOME DO 
ESCRAVO 

Maria 
Theresa 
Robelto 
Ignacio 
Candido 
Julia 
Benedicto 
Salvador 
Maria 
Benedicto 
Joanna 
Andre 
Barbara 
Andre 
Barbara 
Germano 
Candida 
Gertudres 
Domingas 
Benedicto 
Serafin 
Apollonia 
Feliciana 
Candida 
Maria 
João 
Dominga 
João 
Ignacia 
19nac.:o 

Thobias 

Floriano 

Esperança 

Emiriciana 

COR 

parda 
parda 
preta 
preta 
parda 
mulata 
mulata 
parda 
parda 
preta 
parda 
preta 
preta 
preta 
preta 
preta 
parda 
parda 
parda 
preta 
parda 
parda 
parda 
parda 
parda 
parda 
parda 
parda 
preta 
preta 

preta 

parda 

preta 

parda 

ESTADO 
CIVIL 

solteira 
solte:ra 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 

solteiro 

solteiro 

solteiro 

solteira 

IDADE 

24 
46 
38 
30 
17 
14 
21 
15 
25 
25 
26 
32 
29 
32 
29 
36 
16 
12 
17 
25 
30 
19 
30 
16 
17 
21 
20 
21 
19 
30 

20 

29 

28 

45 

NATURA
LIDADE 

Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Sta. Catarina 
Sta. Catarina 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 

Paraná 

Paraná 

Paraná 

Paraná 

FILIAÇÃO 

Custodia 
Maria 
Luciana 
Luciana 

Anninha 

Ritta 
Angela 
Luisa 
Barbara 
Luisa 
Barbara 
Mariana 
Joanna 
Joanna 
Euzebia 
Ritta 
Catharina 
Lauriana 

Joanna 

Eusebia 
Antonio e 
Luciana 
Florinda 

Eva 

Escolastica 

Ignacio e 
Euphrasia 

PR~ÇO 

1 conto e 300 
700 mil reis 
1 conto de reis 
1 conto e 200 
250 mil reis 
250 mil reis 
1 conto e 200 
1 conto e 250 
1 conto e 300 
600 mil reis 
600 mil reis 
600 mil reis 
800 mil reis 
600 mil reis 
800 mil reis 
1 conto de reis 
800 mil reis 
800 mil reis 
1 conto de reis 
600 mil reis 
1 conto de reis 
1 conto de reis 
1 conto de reis 
900 mil reis 
800 mil reis 
1 conto de reis 
700 mil reis 
1 conto e 100 
1 conto e 100 
1 conto de reis 

960 mil reis 

900 mil reis-

700 mil reis 

800 mil reis 

PROFISSÃO 

doméstica 
dom. e lavo 
lavoura 
dom. e lavo 
lavoura 
lavoura 
lav<;lura 



DATA 

06 jan - 1883 

07 mar - 1883 
08 jun - 1883 
09 jun - 1883 
10 jun - 1883 
11 jun - 1883 
12 fev - 1884 
13 jun - 1884 

14 out - 1884 
15 abr - 1886 

ARAUCARIA 

01 Qut - 1866 
02 out - 1867 
03 ago - 1870 
04 fev - 1871 
05 fev - 1871 

06 mar - 1871 
07 mai - 1871 

08 set - 1871 

ARAUCARIA 

01 mar - 1873 
02 mar - 1873 

03 jul - 1875 

ARAUCARIA 

01 mai - 1878 
02 jun - 1878 

ARAUCARIA 

01 ago - 1880 

02 jul - 1882 
03 ago - 1882 
04 mai - 1883 

ARAUCARIA 

01 abr - 1884 

ARAUCARIA 

01 jan - 1886 

VENDEDOR 

Podirio S. da Cruz 

Antonio J. Nasc:mento 
Antonio E. de Souza 
José H. de Bastos 
Isac F. da Cruz 
Fermi<\na F. de Oliveira 
João de Bastos Rocha 
Romualdo P. Baptista 

Pedro Teixeira da Cruz 
Manoel M. da Cruz 

LIVRO NQ 1 

Maria Alves Conceição 
Manoel de Souza Leal 
João Manoel de Paula 
Pedro G. de Oliveira 
João M. de Paula 

João M. de Paula 
Dona Senhorinha Alves 

da Conceição 
Manoel de Souza Leal 

LIVRO NQ 2 

João de O. Santos 
Candido J. Munhóes 

Francisco F. Chagas 

LIVRO N\l 3 

Manoel A. C. Bastos 
Manoel A. Pereira e 
mulher 

LIVRO N\l 4 

Joaquim G. de Oliveira 

Joaquim G. de Oliveira 
João Manoel de Paula 

Manoel J. de Souza 

LIVRO N\l 5 

Manoel T. Franco 

LIVRO N\l 6 

João M. de Paula 

COMPRADOR 

Ireno Alves P;nto 

Antonio J. O. Portes 
Palemão Carlos Huergo 
Manoel Antonio Alves 
João de Bastos Rocha 
Constantina P. Oliveira 
Joaquim Martins da Cruz 
Nascimento e Companhia 
em liquidação 
J oaquina R. O. Mello 
Fil:ntho Nunes Teixeira 

Balbina Camila 
João Lopes de Deos 
Manoel de Lima Ferreira 
Francisco F. Moreira 
Antonio F. L. Cubas 

Francisco l!. Nunes 
Domingos de O. Lemes 

Manoel G. da Costa 

Salvador R. O. Mello 
Manoel E. Cardozo 

João F. Mello 

Maria dos Anjos Lima 
Izabel PLes Corde;ro 

Francisco I. de Lorena 

Antonio E. de Souza 
João Bento Cardoso 
Francisca Vás 

José T. Franco 

Vigario José Bilbaó 

RESIDEN
CIAS 

S. J. Pinhais 
Morretes 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 

S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 
S. J. Pinhais 

Iguassú 
Iguassú 
Iguassú 
Iguassú 
Iguassú 
Curitiba 
Iguassú 
Iguassú 

Iguassú 

Iguassú 
S. J. Pinhais 
Iguassú 
Iguassú 

Iguassú 
Iguassú 

Iguassú 
Rio Negro 
Iguassú 
Iguassú 
Iguassú 

S. J. Pinhais 

Iguassú 

NOME DO 
ESCRAVO 

Benedicta 

Benedita 
Roberto 
Antonio 
TibUlcio 
Vergina 
Tiburcio 
Domingos 

Cand:do 
Thome 

Marcelina 
Balbina 
Henrique 
Benedito 
Ignacio 

Benedita 
Pedro An
tonio 
Alexandrina 

João 
Margarida 

Sebastião 

Serafina 
Rita 
Luiza 

Ignacio 

Roberto 
Amancio 
Benedita 

Antonio 

Maria 

COR 

parda 

parda 
parda 
mulata 
preta 
parda 
preta 
preta 

preta 
mulata 

preta 
mulata 
preta 
preta 
preta 

preta 
preta 

fula 

parda 
parda 

parda 

preta 
parda 
parda 

parda 

preta 
preta 
parda 

parda 

preta 

ESTADO 
CIVIL 

solteira 

solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 
solteira 

casado 
solte;ro 

solteira 
solteira 
solteiro 
solteiro 
solteira 

solteira 
solteira 

solteira 

solteiro 
solteiro 

solteiro 

solteira 
solteira 
solteira 

solteiro 

solteiro 
solteiro 
solteiro 

solteiro 

solteira 

IDADE NATURA- FILIAÇÃO 

14 

23 
13 
40 
20 
30 
21 
42 

32 
34 

1 

8 
18 
18 
30 

24 
18 

28 

11 
15 

25 

25 
32 

7 

24 

12 

34 
16 

34 

38 

LIDADE 

Paraná 

Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 

Paraná 
Paraná 

Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná 

Paraná 
São Paulo 

Bahia 

Paraná 
Paraná 

Paraná 

Paraná 
Paraná 
Paraná 

Paraná 

Paraná 
Paraná 
Paraná 

Paraná 

Paraná 

Joaquina 

Eufrasia 
Thereza 
Eufrasia 

Luiza 

Joanna 

Rita 

Margarida 

Delphina 

PREÇO 

1 conto de reis 

500 mil reis 
800 mil reis 
200 mil reis 
800 mil reis 
400 mil reis 
800 mil reis 
900 mil reis 

600 mil reis 
700 mil reis 

120 mil reis 
750 mil reis 
1 conto de reis 
800 mil reis 
1 conto e 200 

conto e 200 

1 conto e 300 

1 conto e 200 

1 conto e 200 

1 conto 130 

1 conto de reis 

800 mil reis 
300 mil reis 

1 conto de reis 

600 mil reis 
900 mil reis 
500 mil reis 

1 conto de reÍs 

/-250 mil reis 

PROFISSÃO 

doméstica 

doméstica 

lavoura 
do~éstica 





FONTES PRIMÁRIAS DO MUNICíPIO DE 
PORTO BELO (SC) (*). 

(Escrituras referentes à compra e venda de escravos). 

VICTOR IA NAMESTNIKOV EL MURR 
e 

JOUBRAN JAMIL EL MURR 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo. 

Numa viagem a Santa Catarina entramos em conctato com o 
Sr. Nomi Jacó Cruz, Escrivão de Paz, servindo de Tabelião por 
lei em Pôrto Belo, comarca de Tijucas - Santa Catarina. Sabendo 
do nosso interêsse pelo passado mostrou-nos algumas fôlhas do 
século XIX que correspondem a três livros usados para "Neles se 
lançar as escripturas de Escravos". 

O têrmo de abertura do 1 Q traz a data de 8 de outubro de 
1876 contém 

"dezoito folhas todas rubricadas pelo Senr. Presidente da Ca
mara Municipal com o cognome de Rosa de que uza no princípio 
termo de abertura coprezente de enserramento todas assignadas pelo 
mesmo Senr. Presiden:e. Vila de Tijucas 8 de Abril de 1867". 

Contém 22 escrituras de compra e venda de escravos além de 
um "Visto em Comição" na página 3 (três). 

O térmo de abertura do 2Q livro traz a data de 20 de março 
de 1876, assinado por Felippe Schmidt. 

"Tem este LivlO vinte folhas todas numeradas e rubricadas 
pelo Senr' Presidente da Camara MuniC:pal com o seu cognome de 
Schmidt" . 

Contém 19 escrituras de compra e venda de escravos. 

(*). Comunicação apresentada na 7~ 
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o têrmo de abertura do 39 livro traz a data de 1.0 de março 
de 1884, assinado pe~o Presidente da Câmara Municipal Francisco 
Pereira da Fonseca. 

"tem este livro deis folhas todas por mim numeradas e rubrica
das Com o meu Cognome de Fonseca ... " 

Contém apenas três escrituras de compra e venda de escravos. 

Embora nossa especialidade não seja História do Brasil, acha
mos que nossa obrigação seria conservar a referida documentação 
para algum pesquisador futuro. Obtida a permissão legal, levamos 
os documentos a Blumenau onde o Sr. Benjamin Margarida, 1.0 
Tabelião de Notas da Comarca de Blumenau tirou fotocópia dos 
mesmos, fazendo questão absoluta de autenticar pág:na por página. 

De uma agradável conversa que mantivemos com êle foi-nos 
dado tomar conhecimento da única escritura de compra e venda de 
escravo encontrada em Blumenau, no seu estabelecimento extre
mamente bem organizado. Trouxemos uma fotocópia da mesma de
vido à sua originalidade, uma vez que, no Requerimento encaminha
do por Blumenau à Assembléia provincial, na qualidade de repre
sentante da Sociedade de Proteção aos Imigrantes Alemães no Sul 
do Brasil em 16 de março de 1848 consta: 

"Ficará radicalmente proibida e introdução de escravos na co
lônia. A nenhum morador da colônia será perm;tido manter esc:a
vos. Viajantes e comerciantes vindos de fora, poderão trazer escra
vos, porém, somente para um prazo préfixado e unicamente para 
prestarem se: viços domésticos. Aos transgressores dêstes disposi
tivos serão impostas multa, das quais duas terças partes serão apli
cadas em fins beneficientes no seio da colônia, cabendo o outro 
terço ao denunciante ou, na hipótese de se recusar êste a aceitá
lo, ou no caso de não existir denunciante, aos cofres prov;nciais". 
(FOUQUET, (Carlos), Vida e Obra do Dr. Blumenau - Ensaio 
Biogrlifico, pág. 72). 

Referência ao mesmo caso, único na História de Blumenau, en
contra-se em vários trechos da obra do Sr. Ferreira, incansável es
tudioso da história regional e, que lamentamos, não esteja presente 
a êste Simpósio. 

Desejosos de saber se haveria mais documentação da época, 
visitamos a Comarca de Tijucas onde entramos em contato com o 
Sr. 
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cravo era matriculado. A única coisa que pudemos averiguar é que 
a documentação foi des'ocada para Destêrro - atual Florianópolis. 

Ainda em Tijucas entramos em contato com Dona Benina Si
mas Cyrillo, do ofício do Registro de Imóveis da Comarca. Foi de 
uma gentileza única, remexeu conosco durante uma tarde inteira, 
os livros semi-deteriorados (embora ela os conserve na mais perfeita 
ordem) e permitiu-nos verificar que em 28 (vinte e oito) dêles há· 
referência a escravos,. seja em forma de escritura de compra e ven
da, seja em forma de carta de alforria. O material é riquíssimo e 
os estud:osos do assunto encontrarão campo propício para a pes
qu:sa, sobretudo devido à boa vontade de todos em cooperar. 

As fotocópias tiradas serão cedidas ao Centro de Documenta
ção Histórica da USP como pequena contribuição para o estudo 
da escravatura na Província de Santa Catarina. 

Esta comunicação, totalmente despretensiosa, tem por finalidade 
despertar uma documentação que está adormecida. 

* * • 
TRANSCRIÇÃO DE UMA ESCRITURA. 

Escriptura de venda fixa de Leopoldina huma escrava de Serafim Miranda 
de Souza como abaixo se declara. 

Saibão quantos o presente ;ns:rumento de escriptura de venda fixa virem que 
sendo no anno do Nassimento de Nosso Senhor J ezus Christo de mil e oito 
sentos e setenta e sete aos dois dias do mez de maio do dito anno nesta Fregue
zia do Senhor Bom J ezus dos Afflictos de Pôrto Bello termo de São Sebastião 
da Villa de Tijucas Comarca de. São Miguel da Província de Santa Catharina 
em meu Cartorio Compa" ecerão como outorgantes destes instrumentos a saber 
de huma parte como vendedor Serafim Miranda de Souza morador no piregeu 
desta freguesia e da outra parte, como comprador, Jozé Antonio da Silva Ma
cuco, morador na dita Villa de Tijucas e reconhecido de mim, Escrivão, e das 
testemunhas pelos pl óprios do que dou fé perante as quais pelo vendedor Serafim 
de Souza me foi dito que êle era Senhor e possuidor de hum a escrava Criolla 
de nome Leopoldina, cuja Escrava vende com todos os achaques novos e velhos, 
presentes e ocultos, a pessoa do comprador J ozé Antonio da Silva Macuco pelo 
preço serto entre eIles ajustado de se:s sent os mil réis livre de meia ciza para 
ele vendedor, cuja quantia recebe0 ao fazer sisa de seis sentos mil réis recebe0 
ao fazer desta em moeda deste empério em virtude do bom pagamento transfiro 
na pessoa' do comprador todo domínio e direito,assão, Senhoria que na dita 
Escrava tinha para que a goze e desfrute entre si e seus erdeiros como sua que 
fica 
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aseitava a presente compra com as condições nesta declara. Em seguida me 
aprezentou o bilhete da Ciza e sello pelo teor seguinte Estavão emprecas as 
Armas do Imperio. Reis: quarenta e hum mil e duzentos reis de meia size 
e 3 p. % addicional porque comprou a Serafim Miranda de Souza huma es
crava de nome Leopoldina, marliculada nesta Meza de Rendas com o numero 
de ordem de matr:cula geral do Municipio 526 e 1'10 da relação aprezentada. 
Cor preta, idade doze annos, solteira, cozinheira, pela quantia de seis sentos 
mil reis. Mesa de Rensas de Tijucas Grandes, em 1Q de maio de 1877. O 
Administrador, João Joze Vieira Nunes. O Escrivão, Francisco Jozé dos Prazeres. 
Sello do livro. Seis sentos mil reis. Meza de Rendas de Tijucas, em primeiro 
de maio de 1877. O Escrivão, Francisco J oze dos Prazeres. Depois desta escriptura, 
li as partes outorgantes e aseita! ão, outorgarão e assignarão, sendo testemunhas 
prezentes Antonio Pereira Gomes e Candido Per. a da Cruz e a rogos do Com
prador Joze Feliciano, digo, Antonio da Silva Macuco, Jezuino Joze da S.a 
Betincirt e do Vendedor Antonio Ramos Martins da Costa. Ruconhecido de 
mim Escrivão Matheus Francisco de Souza Conceição, O 



ARROLAMENTO DE FONTES: LIVROS DE RE
CEITA DE SIZA DE ESCRAVOS LADINOS DA 

CAPITANIA DE GOTAS (1810-1822). 

(Conservados no Museu das Bandeiras (Goiás) e micro
filmados pelo Setor de Documentação do Departamento 
de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo) (*). 

SERGIO PAULO MOREYRA. 
do Departamento de Geografia e História do Instituto 
de Ciências Humanas e Letras da Universidade Fede

ral de Goiás. 

DULCE HELENA ALVARES PESSOA RAMOS 
e 

KATlA ABUD 
do Departamento de História da Faculdade de Filoso
fia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

INTRODUÇÃO 

O setor de Documentação funciona desde 1967, milcrofilmando 
e catalogando arquivos. Tem no seu acerco de microfilmes, pron
tos para serem consultados. a Hemeroteca Cascudiana do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, tôda a documen
tação colonial conservada no Museu das Bandeiras (IPHAN). Tem 
ainda alguns arquivos particulares de interêsse para a pesquisa his
tórica. 

Da documentação microfilmada em Goiás, selecionamos as in
formações, contidas em dois rolos de microfilmes, sôbre a receita 

("') - Comunicação opresentada na 6' 
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da siza de escravos ladinos. Essa documentação, cujos parâmetros 
cronológicos são de 1810 e 1822, contém os registros feitos nas 
sedes de julgados das duas comarcas da Capitania, com exceção da 
cidade de Goiás. Os livros referentes a esta última, possivelmente 
foram queimados por ordem ministerial, depois. da abolição, tendo
se conservado os demais por estarem à época ainda nos locais onde 
foram utilizados. 

• 
Os livros aqui reproduzidos, embora tragam em seus títulos, 

explicitamente, a restritiva "siza de escravos ladinos", serviram tam
bém para contabilizar sizas de transmissão de imóveis (inter-vivos e 
causa-mortis), como se poderá verificar. 

Dada à pouca freqüência com que aparecem nestes livros, con
cluimos que fôssem registradas neles apenas em localidades e em 
ocasiões nas quais não se dispusesse do livro próprio. Essa con
clusão é amparada pela existência de alguns registros marginais, 
feitos a posteriori, mandando repetir-se a anotação no livro devido. 

O registro de sizas de imóveis - e excepcionalmente de ani
mais - junto às de escravos não eram incompatível por serem 
êstes, por uma ficção legal, igualados. Reproduzimos, no final do 
arrolamento, o alvará de 3 de junho de 1809, que criou a siza de 
comp:-a e venda dos bens de raiz e meia siza dos escravos ladinos. 

A siza e meia siza correspond:am a 10% e 5 % do valor, res
pectivamente, do bem transacionado. 

Verificar-se-á que os registros foram fe:tos, sem ordem, tanto 
em moeda corrente como em medidas de pêso. Estas estão regis
tradas em oitavas, parcelas de oitavas (3/4, 1/2, 1/4 de oitava) e 
vinténs. A oitava continuava a ser avaliada em 1 $200 réis e o vin
tém, 1/30 da oitava, em $040 réis. 

Essas diferenças de anotação existem por causa da escassês de 
moeda corrente na região. Os 
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Indicam, vagamente, os pontos do continente afri.cano de onde 
provieram, sem preocupação de classificar as suas fontes triba;s. 

O têrmo mina é usado como designação genérica para todos 
os procedentes da Costa dos Escravos, do Daomé e da Costa do 
Ouro, quando a rigor deveria ficar reservado apenas para os ne
gros procedentes da Costa do Ouro, área do Gôlfo da Guiné, sitLla
da entre o Daomé, o territorio do Toga e a Costa do Marfim.
Na Bahia, somente os procedentes da Costa do Ouro são chamados 
de negros-m:nas, enquanto que no sul, especialmente no Rio de 
Janeiro, a expressão é usada para designar todos os escravos não 
bantús, como os de procedência sudanesa, englobando nagôs, gêgos 
e minas propriamente ditos. 

A grande massa de escravos yoruba, que só entravam no Brasil 
nos começos do século XIX, procedentes da Nigéria, tomaram a 
designação de Nagô, têrmo que os franceses davam aos negros da 
Costa dos Escravos que falavam a língua yoruba. 

Outras denominações que encontramos são subgrupos dos bantús, 
como: cab;nda, angola, cassange, benguela, canga, que se ligam, 
principalmente ao seu local de origem. Assim, os escravos proce
dentes das regiões de São Filipe de Benguela, Nôvo Redondo de 
Loanda, receberam o nome geral de angolas; em Loango, Cacongo e 
nos portos dos rios Zaire e Congo, os negros são chamados de ca
bindas e congos. Dentre os procedentes de Ango'a se destacam os 
cassanges e os benguelas. 

* * • 
RELAÇÃO DOS LIVROS DE SIZAS DE ESCRAVOS LADINOS 
CONSERVADOS NO MUSEU DAS BANDEIRAS (GOlAS) E 
MICROFILMADOS PELO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA FACULDADE DE FILO
SOFIA, LETRAS E CI~NCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO. 

Siza dos escravos lactnos - 1814 - 1 livro 
Meia Siza dos esc, avos ladinos - 1815 - 1 livro 
Receita da Meia Siza dos escravos ladinos - 1816 - 2 livros 
Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 

ARRAIAS - 8 livros. 

Meia Siza 
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Siza dos Escravos Ladinos - 1816 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - livro 
S:Za dos Escravos Ladinos- 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1821 - 1 livro 

BONFIM - 9 livros. 

Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1813 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1816 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1821 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 

CAVALCANTE - 5 livros. 

Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1821 1 livro 
Siza dos Escravos Lad:nos - 1822 - 1 livro 

CONCEIÇÃO - 11 livros. 

Siza dos Escravos Ladinos - 1810-1812 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1813 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 
Receita da Siza dos Escravos Lad:nos - 1815 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1819 - 1 livro 
Siza dos Esc:avos Lad:nos 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1821 - 2 livros 

CRIXÁS - 12 livros. 

Sizas - 1810 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1811 - 1 livro 
Me:a Siza dos Escravos - 1812 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1813 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Receita da Meia S:za dos Escravos Ladinos - 1816 - 1 livro 
Siza 
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Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1"820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1821 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 

DESEMBOQUE - 7 livros 

Caderno de rendimento das sizas dos bens de raiz e dos escravos 
1812 1 livro 

Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Receita da meia siza dos escravos ladinos - 1816 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
S:.za dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 

FLORES - 9 livros. 

Siza dos Escravos Ladinos - 1813 - livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1816 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1821 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 

MEIA PONTE - 13 livros. 

Siza (escravos e bens de raiz) - 1810 - 1 livro 
Sizas de Escravos Ladinos - 1811 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1812 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1813 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Receita da meia siza dos escravos ladinos - 1816 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1821 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 

NATIVIDADE - 12 livros. 

Lançamento da siza dos escravos ladinos - 1810 - livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1810 
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Siza dos Escravos Ladinos - 1812 a 1813 - 1 livro 

Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - Receita da - 1815 - 2 livros 
Siza dos Escravos Ladinos - 1816 - 1 livro 
Meia Siza dos escravos ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1821 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 

PILAR 13 livros. 
Receita da Siza - 1810 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1811 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1812 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1813 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1816 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Lad;nos - 1821 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 

PORTO REAL - 9 livros. 

Siza dos Escravos Ladinos - 1813 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 
Lançamento da siza dos escravo. ladinos - 1815 - 1 livro 
Siza dos E~cravos Ladinos - 1816 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1821 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 

SANTA CRUZ - 3 livros. 

Siza dos Escravos Ladinos - 1811 livro 
Me:a Siza dos Escravos Ladinos - 1812 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1813 - 1 livro 

SANTA CRUZ E BONFIM - 1 livro. 
Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 

SANTA CRUZ - 8 livros. 
Meia Siza 
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Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1820 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1821 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 

SÃO FELIX - 4 livros. 

Siza dos Escravos - 1810 a 1813 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1814 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1818 - 1 livro 

SANTA LUZIA - 13 livros. 

Livro para a carga da siza - 1810 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1811 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1812 - 1 livro 
Meia S;za dos Escravos Ladinos - 1813 - 1 Íivro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1814 - 1 livro 
Meia Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Receita da, Meia siza dos escravos ladinos - 1816 
Siza dos Escravos Ladinos 1817 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1818 - livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1819 - livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1820 - livro 
Siza dos Escravos Ladinos 1821 - livro 

SÃO JOÃO DA PALMA - 2 livros. 

S;za dos Escravos Ladinos - 1822 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1816 - 1 livro 

TRAlRAS - 11 livros. 

Sizadas vendas dos escravos ladinos - 1810 1 
Siza dos EscravosLadinos - 1811 a 1813 - 1 
Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1815 - 1 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1816 - 1 livro 
S;za dos Escravos Ladinos - 1817 - 1 livro 

Siza dos Escravos Ladinos - 1818 livro 
Siza dos Escravos Ladinos - 1819 - livro 

Siza dos Escravos Ladinos - 1822 - livro 

Siza dos Escravos Ladinos - 1820 livro 
S;za dos Escravos Ladinos 1821 livro 

* * 
• 
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ROLO 44 ARAXÁ. 1814 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V F 30$000 1$500 
V M 120$000 6$000 
V F crioula 108$000 5$400 

1815 

V M 72$000 3$600 
V M crioulo 60$000 3$000 
V M 100$000 5$000 

1816 

V M 142$600 7$130 
V M 200$000 10$000 

1817 

V 1 F 100$000 5$000 
V 1 M 90$000 4$500 
L (paga p/mãe) F 60$000 3$000 
V M benguela 100$000 5$000 
V F crioula 80$000 4$000 
V 1 M 160$000 8$000 
V M 50$000 2$500 
V F crioulinha 70$000 3$500 
V 2 M 145$000 7$250 

1818 

V M 12$800 $640 
V F 30$000 1$500 
V M crioulo 82$780 4$139 

1819 

L (paga p/própria) 1 F cabra 50$000 2$500 
V F crioula 100$000 5$000 
V M 150$000 7$500 

1820 

V 1 F crioula 150$000 7$500 
V 2 M crioulos 200$000 10$000 
V 1 M benguela 150$000 7$500 
L (pago p/próprio) M 150$000 7$500 
V 1 M 200$000 10$000 
V 1 M guiné 180$000 9$000 
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ROLO 44 ARAXA. 1820 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

L (pago p/próprio) M cabra 280$000 14$000 
L M 70$000 3$500 
V 1 F crioula 38$800 1$940 '. ,. 
V 1 M cassange 200$000 10$000 
V M pardo 100$000 5$000 
V F mulata 160$100 8$055 
V F mulata 120$000 6$000 
V 1 M 24$000 1$200 
V 1 M crioulo 16$000 $800 
V 2 M crioulos 162$200 8$110 
V 1 M crioulo 70$000 3$500 
V 1 F crioula 135$000 6$750 
L (paga p/própria) 1 F crioula 240$000 12$00 
V 1 M cHoula 100$000 5$000 
V 1 M crioula 270$000 13$500 
L F mulatinha 50$000 2$500 
V 1 M crioulo 120$000 6$000 
V 1 F crioula 100$00 5$000 
V M crioulo 60$000 3$00 

ROLO 44 ARRAIAS. 1811 

V M 100/8 5/8 
V M 140/8 7/8 
V M crioulinho 22/8 1/8 1/2 3 
V 1 F 50/8 2/8 1/2 
V 1 M 10/8 1/25 1 1/2 7 
V 1 M 33/8 1/43 1 1/ 6 
V 1 M crioulo 40/8 2/8 
V M 25/8 1/4 1 1/4 1/2 
V M 27/8 1/2 1/8 1/4 3 
V M mulatinho 2/8 
V M crioulo 50/8 1/2-1 2/83/43 
V M 90/8 4/8 1/2 
V 1 M crioulo 70/8 3/8 1/2 

1813 

L 1 M cabra 128/8 6/8 1/2 

V F crioula 100/8 5/8 

V M 60/8 3/8 

V M 1/8 1/2 S 

V 1 F 4/8 

V 
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ROLO 44 ARRAIAS. 1813 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

L (pago p/próprio) M 2/S 1/2 
V M cabrinha 2/S 

1914 

V F 60/S 1/S 
V 2 M crioulos 60/8 14/S 1/2 1 
V M crioulo 60/8 3/S 4 
V M crioulo SO/8 4/S 
V 2 M crioulos SOIs l1/S 3/4 
V M crioulo SO/S 6/S 1/4 5 

1816 

V 1 M crioulo 200/S 10/S 
V 1 F cabrinha 40/8 2/8 
V F cabra 120/8 6/8 
V 1 F crioula 100/8 5/8 

Herança no valor de 500$942 Siza inteira 41/8 

L 1 F mulata 120/S 6/8 

1817 

V 1 M crioulinho 8/3 1/2 
V 1 F cabra S4/8 4/86 
V 1 M crioulo 120/S 6/8 
V 1 F mulata 110/8 5/8 1/2 
V 1 M crioulinho 80$000 3/8 1/4 3 
L 1 F mulata 120/8 3/S 3/4 
V 1 M cabra 75/S7 6/8 
V F cabra 60/8 3/8 
V M 42$000 1/83/4 
V M 48$400 3/83/4.3 
V 1 F crioula 120/8 6/8 
V 1 M cabra 104/S 5/S 6 1/2 
V M crioulo 100/8 5/8 

1818 

V F 45/8 2/8 1/4 

Herança de 1:199$819 Siza inteira 100/8 

V 1 F crioula SO/8 4/8 
V 1 M crioulo 64/S 3/S 
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ROLO 44 ARRAIAS. 1818 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 M cabra 100$000 4/8 6 
V 1 M crioulo 90/8 4/8 1/2 
V M mulatinho 86/8 5$250 
V 1 M crioulo 64/11 3$840 
V 1 F mulata 30/8 1$800 

+L 
L F crioula 48/8 2$880 
L 1 F crioula 70/8 4$200 
V F cabra 100/8 6$000 
V F cabra 84/8 5$280 
V 2 M 206$800 10$340 
V 1 M crioulinbo 70/8 4$560 

+ Não tem lançamento por ser gratuito. 

1819 

V 1 M crioulinho 41/8 1/2 5 2$499 
V 1 F cr;oulinho 32/8 1$420 
V 1 M crioulo 120/8 7$200 
V 1 F cabra 140$000 7$000 
V 1 M crioulo 150/8 9$000 
L 1 F mulatinha 32/8 1$920 
L 1 M cabra 96$000 4$800 
V 4$800 
V M 128/8 7$680 

V M 100/11 6$000 
L 1 M crioulinho 38$400 1$920 

V 1 M crioulo 90$000 4$500 

V F crioula 144$000 7$200 

V F cabra 96$000 4$800 

V M crioulo 120$000 6$000 

1820 

V F mulata 100/8 6$000 

V M 32/8 1$920 

V M angola 80/8 4$800 

V 1 M 60$000 3$000 

V 1 F crioulinha 48$000 2$400 

V 2 M 150$000 7$500 

V 2 M 300$000 15$000 

V 2 M crioulinhos 103$200 5$160 

V 1 M mulato 100$00 5$000 

L M 128/8 7$680 

V M 100/8 6$000 
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ROLO 44 ARRAIAS. 1820 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M 68/8 4$080 

1821 

V M 100/8 6$000 
V 1 M 73/8 1/2 5 3/8 1/26 
V 1 F mulata 80/8 4$800 

M 55/83/4 3$337 
V F crioula BO/8 4$800 
L (paga p/avó F 42/8 2$520 
V 1 F' mulatinha 120$00 6$000 

ROLO 44 BOMFIM. 1813 

V F 170/8 2$100 
V F 42$000 7$680 
V 2 M 180$000 9$000 
V 1 F crioulinha 96$000 4$800 
V 1 M crioulo 96$000 4$800 
V 1 F cabra 120$000 6$000 
V 2 M 184$800 9$240 
V M cridulo 144$000 7$200 
V 1 M angola 60$$000 3$600 
V 1 F 1BO$000 9$000 
V 1 F 1BO$000 5$400 
V M 20/8 1$200 

1815 

V F crioula 112/8 6$780 
V 2 casal crioulo 1144$600 7$230 
V F angola 120$300 6$015 
V F 124/8 1/2 7 7$483 
V M 64/8 3$840 
V F 120$000 6$000 
V O F cabra 128/8 7$080 
V F crioula 80/8 4$800 

1816 

V 4$800 
V F 80/S 6$000 
V M 102/8 
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ROLO 44 BOMFIM. 1816 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 M crioulo 60/83/4 3$645 
V 1 M mulatinho 40/8 2$400 

F cabrinha 32/8 1$920 
V F 128/8 7$680 

1817 

V F mulatinha 50/8 3$000 
V M 128/8 7$580 
V M mulato 200$000 10$000 
V M 128/8 7$200 
V F 170$000 8$500 
V 1 F 170$000 8$500 

1818 

V M cabrinha 44/8 5$040 
V M crioulinho 40/8 2$400 
V 7$680 
V F crioulinha 37/8 1/2 6 2$261 

1819 

V F 73/83/ 8 4$616 
V M 128/8 7$200 
V F 50/8 3$000 
V 1 M 230$000 11$500 
V 1 M 100/8 6$000 

1820 

V F 25/8 1$500 
V M 50/8 3$000 
V F 50/8 
V M 60/8 3$600 
V M mulatinho 64/8 3$840 

1821 

V F 100/8 6$000 
V M 70/8 4$200 

1822 

V 1 M crioulo 51$400 2$560 
V 1 M 128/8 7$680 
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ROLO 44 CAVALCANTE. 1817 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V F 45/8 2/8 1/4 
V 1 M 100/8 5/8 
V M crioulo 100/8 5/8 

1818 

V 2 MF angola/mulatinha 150$800 7$640 
L (pago p/próprio) 1 M crioulo 168$000 8$400 
V 1 M crioulo 100/8 
V 1 F crioulinha 38/8 2$280 
V M crioulinho 25/8 1$500 
V 1 M 36/8 2$160 
V M 40/8 2$400 
V M 90/8 5$400 

1819 

V 2 F 7$680 1/2 
V 1 M cabra 60/8 3$600 
V 1 M mulatinho 64/8 1$200 
V M 20/8 3$844 

48$755 

1821 

V 1 M cabra 36$000 1$800 
V 1 F crioula 30$000 

1822 

V 1 M cabra 50/8 
L (pago p/próprio) 1 M cabra 60/8 
V M crioulo 115$000 5$760 
V M crioulo 76$800 

ROLO 44 CONCEIÇÃO. 1810 

V M cabra 150/8 7/8 1/2 
V M mina 130/8 6/8 1/2 
V M mina 68/8 3/8 1/4 5 
V M crioulo 80/8 4/8 

1811 

V 1 M crioulinha 48/8 2/8 1/4 5 
V 1 F mulatinha 68/8 
V M crioulinho 80/8 
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ROLO 44 CONCEIÇÃO. 1811 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 M crioulinho 70/8 3/8 1/2 
V 1 F 100/8 5/8 
V M crioulinho 40/8 2/8 

1813 

V M crioulinho 40/8 2/8 
V M 120$000 6$000 

1814 

V 1 M crioulo 110/8 5/8 1/2 
V 1 M 50/8 2/8 1/2 
V M 100/8 5/8 
V 1 F crioula 80/8 4/8 
V 1 F 105/3 

1815 

V 2 M angola/cabra 150/8 1/2 7/8 1/2 
V 1 M crioulo 2/8 1/2 
V 1 F crioula 85/8 4/8 1/4 
V 1 F 94/8 4/8 1/26 

1817 

V M cabra 96/8 4/83/42 
V M crioulinho 32/8 1/8 1/22 
V 1 F crioula 60/8 3/8 
V 1 M 56/8 1/2 2/83/42 
V 1 F 103/8 5/8 5 
V M crioulo 80/8 

1818 

V 1 M mulato 140/8 7/8 
V 1 M crloulinho 48/8 2/8 1/45 
V 1 M crioulo 110/8 5/8 1/2 

V 1 M crioulo 130/8 6/8 1/2 

V M mulatinho 50/8 2/8 1/2 

V 1 M crioulo 136/8 6/8 3/42 

V 1 F crioulinha 65/8 3/8 1/4 

V F crioula 85$800 3/8 1/24 

V 1 M angola 122/8 6/83 

V 1 F 115/8 5/83/41 

V 1 M angola SO/8 4/8 

V M crioulo 105/8 
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ROLO 44 CONCEIÇÃO. 1819 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 M crioulo 62/8 
V 1 F crioula 50/8 2/8 1/2 
V 1 M crioulinho 66/8 3/8 1/4 1 
V 1 M crioulo 100/8 5/8 
V 1 M 100/8 5/8 

1820 

V 1 M cabrinha 100/8 5/8 
V 1 F cabra 100/8 5/8 
V M cabrinha 64/8 3/8 6 
V 1 M criouliriho 88/8 4/8 1/44 
V F crioula 2/8 1/24 

1821 

M 120$000 6$000 
V 3 M 175/8 8/83/4 
V 3 M 366/8 17/83/42 
V M 110/8 5/8 1/2 
V M 32/8 1/8 1/22 

1822 

V M 2/8 1/2 

1822 

CRIXÁS. 1810 

V (p/I prêta forra) M mina 128/8 3$6000 
V M crioulinho 60/8 7$680 
V M angola 150/8 9$000 

1811 

V M benguela 25/8 1/4 1$515 
V 1 M angola 30/8 1$800 
V 1 M nagô 110/8 6$600 
V 1 M mina 120/8 6$000 
V 1 F crioulol cabra 100/8 6$000 
V 1 M mina 110/8 6$600 
V 1 F crioula ou cabra 110/8 7$200 
V 2 M cabra/mina 200/8 12$000 
V 1 M cabra 100/8 6$000 
V 1 M angola 90/8 5$400 
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ROLO 44 CRIXAS. 1811 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 M mina 20/8 1$200 
V 1 M crouIo 100/8 1/4 6$015 

3$990 
V M mina 64/8 1/4 3$855 

M mina 40/8 e 4 2$407 
V M mina 105/8 6$300 
V M mina 60/8 3$600 
V M mina 64/8 3$840 
V F cabrinha 40/8 2$400 
V M mina 110/8 6$600 
V F crioula 100/8 6$000 

1812 

V 1 M crioulo 20/8 1$200 
V 1 M nagô 60/8 3$600 
V M crioulo 110/8 6$600 
V M mina 80/8 4$800 

1813 

V M crioulo 60/8 3$600 
V F crioula 50/8 1/4 3$000 
V M crioulo 90/8 5$400 
V M crioulo 90/8 5$400 
V 1 M nagô 50/8 3$000 
V 1 F crioula 64/8 3$863 

1814 

V F angola 44/8 2$640 

1815 

V F 64/8 3$800 
L F 30/8 4$800 
L 1 F 60/8 3$600 
V 1 M 30/8 1/4 1$815 
V M mina 80/8 1/4 4$815 
V M cabrinha 40/8 1/4 2$415 
V 2 FM crioula/ cab: inha 109/8 1/2 6$570 
V 1 M crioulo 11/8 $660 

f'lH 

V M 100/8 1/4 6$015 
V M SO/8 
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ROLO 44 CRIXAS. 181t5 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M mina 55/8 3$300 
V (p/I prêta forra) M angola 128/8 7$680 

M angola 28/8 1$680 
V M crioulo 90/8 5$400 

1817 

V F 4$200 
V M crioulo 55/8 3$300 
V M cabrinha 90/8 5$400 
V M mina 100/8 6$000 
V M nagô 40/8 2$400 

1818 

V 1 F crioulinha 50(8 3$000 
V M angola 40/8 2$400 

1819 

V M cabra 9$750 

1820 

V F crioula 30/8 1$800 
V M angoIa 30/8 1/4 1$815 

1821 

V 2 M 250/8 15$000 

ROLO 44 DESEMBOQUE. 1811 

V M benguela 5$000 
V M angola 7$500 
V M crioulo 6$015 

1812 

V M 190$000 9$500 
V F crioula 153$600 7$680 
V F cr~oula 165$000 8$250 

138/4 1$575 
100$000 10$000 

10/8 1$200 
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ROLO 44 DESEMBOQUE. 1814 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 2 M benguela 36$000 11$400 
1 angola 192$000 

V 1 M crioulo 70$000 3$500 
V 1 M 60$000 3$000 
V M mulatinho 60$000 3$000 

1815 

V F crioula 100$000 5$000 
V 1 M benguela 50$600 2$531 
V M cabra 210$100 10$505 
V M 140$000 7$050 
V 1 M 140$000 7$050 
V 1 M 100$000 5$000 

18H 

1 M 120$000 6$000 
V 1 M pardo 70$000 3$500 
V F cabra 100$000 5$000 
V M mulato 60$000 3$000 

1818 

V 1 F crioula 90$000 4$500 
V 1 M crioulo 7$200 $360 
V M crioulo 36$000 1$800 
V 1 M mulatinho 43$000 2$150 
V 1 M benguela 20$000 10$000 

ROLO 44 FLORES. 1813 

V 1 M $967 

1815 

V 2 M 7$405 

1816 

L 1 M 12/8 $825 
L 1 M mina 24$000 1$200 

L M crioulo 36$300 1$815 
V M crioulo 180$000 9$000 
L 1 M crioulo 140/8 8$400 
V 1 M crioulo 6$000 
V 1 M crioulo 60/8 3$600 



- 452-

ROLO 44 FLORES. 1813 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M cabra 150/8 9$000 
L (paga p/própria) F mina 100$000 5$000 
L (pago p/próprio) M 20$300 $975 
L (pago p/próprio) M 16$300 $825 
L (pago p/próprio) M angola 16$300 $825 
V M crioulo 70/8 4$200 
V 1 F crioula 100/8 6$000 
V 1 F 150$000 7$500 

U17 

V 1 F 78$000 3/8 1/4 
V 1 M 60/8 3/8 
V M 100/8 5/8 
V F 100/8 5/8 
V M 70$000 3$500 
V M 100/8 5/8 
V 3/8 
V F 86$000 4$300 
V M 150/8 7/8 1/2 
V M 150$000 6/8 1/4 
V M 160/8 8/8 
V M 100/8 5/8 

1818 

V F 200/8 10/8 1/2 
V M 140;8 7/8 
V F 110/8 6$600 
V 67$200 3$360 
V M 200$000 10$012 
V F 144$000 7$200 

1819 

V 1 F 120$000 6$000 
V 1 M 150$000 7$500 
V 1 M 150$000 7$500 
V 1 M 60$000 3$000 
V M 240$000 12$000 
V M 100/8 6$000 
V M 50/8 3$000 
V M 120$000 6$000 
L (pago p/P:'óp b) M clioulo 80$000 4$000 



- 453-

ROLO 44 FLORES. 1819 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

F crioula 120$000 6$000 
F 180$000 9$000 

1820 

F crioula 40/8 2$400 
V M 50$000 2$500 
V M 140/8 8$400 
V 1 M 58$800 2$940 
V 1 M 120$000 6$000 
L (paga p/própria) F mulata 180$000 9$000 
V 1 M 110/8 5/8 1/2 

L (pago p/próp:io) 1 M cabra 50$000 2$500 
L (pago p/próprio) M 130/8 7$800 
V 1 M 32/8 2$025 
V 1 M 215$000 10$750 

1 M 200/8 10/8 
V F 95/8 4/83/4 
L (pago p/próprio) 1 M crioulo 95/8 4/83/4 
V 2 M 200$000 10$000 

1821 

V F 100/8 5/8 
V F 100$000 5$000 
L (paga p/própria) F mulata 120/8 7$200 
L (pago p/próprio) M mulato 150$000 7$500 
V M 100$000 5$000 
V 7$500 
V M 216$000 10$800 
V M 48$000 2$400 
V M cabra 116$940 5$847 
V M crioulo 200$000 10$000 
V F crioula 120/8 7$200 

1822 

M crioulinho 60$000 3$000 
V M 150/8 9$000 
V M crioulo 174$000 8$700 
V (paga p/mãe) F 74$400 3$720 
L (paga p/própria) F crioula 60$000 3$000 

F mulata 32/8 1$800 
V M 120$000 6$000 



- 454-

ROLO 44 FLORES. 1822 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

L (pago p/próprio) 1 M crioulo 120$000 6$000 
V M 180$000 9$000 
V 1 F 180$000 9$000 
L (pago p/próprio) 1 M 132$000 6$600 
V F crioula 150$000 7$500 
L M 60$000 3$000 
V 1 M cabra 168$000 8$400 
V M crioulo 150$000 7$500 
L casa 32/8 3$825 

ROLO 44 MEIA PONTE. 1810 

14$400 1$440 
V casa M 120$000 6$000 
V 1 M 84$000 4$200 
V 1 M 180$000 2$250 
L 22$500 9$000 
V casa F 96$000 4$800 
V M 180$000 9$000 
V 2$400 
V 38$400 3$862 
V 1 M 120/8 7$200 
V 180$000 18$000 
V 2 M 300$000 15$000 
V M 144$000 7$200 
V M 144$000 7$200 
V 1 F 66$000 3$300 
V (2M e 1 F) 200$400 10$050 
V M cabra VBJPJJJ 6$000 

509$550 100$925 
V M crioulo 144$000 7$200 
V M 9$000 
V M crioulo 241$200 12$060 
V F crioula 64/8 3$525 

120$000 12$000 

1811 

V 1 F cabrinha 110$700 5$812 
V 1 F crioula 84$000 4$200 
V M crioulo 132$000 6$600 
V M crioulo 144$000 5$400 
V M crioulo 60$000 3$000 
V 1 M crioulo 72$000 3$600 



- 455-

ROLO 44 MEIA PONTE. 1811 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M crioulo 144$000 7$200 
V M mina 31$200 1$560 
V M mina 100/8 6$000 
V F crioula 60$000 3$000 
V F crioula 96$000 4$800 
V M crioulo 144$000 7$200 
V 4 (mãe/3 filhas mulatas 396$000 19$800 
V F crioula 38$400 1$920 
V F crioula 144$000 7$200 

1812 

V 1 M angola 140/8 8$400 
V 1 M crioulo 72$000 3$600 
V 1 F crioula 76$800 3$840 
V M 120$000 4$800 
V F cabra 96$000 6$000 
V M cabra 72$000 3$600 
V M 5$820 
V ,M 4$800 
V M crioulo 72$000 3$600 

V 1 M crioulo 90$300 4$515 
V 1 M angola 121$500 6$075 
V 1 M 35$500 

V M bengueIa 76$940 3$847 

1813 

V M 40/8 2$400 

V 1 M angola 100$000 5$000 
V 2 M crioulos 180/8 10$800 

V 1 F crioula 48$000 2$400 

V 1 M cabra 130/8 7$800 

V 3 lF crioula 100/8 
lF lFcabrinha 60/8 
1M cabrinha 80/8 14$400 

V 2 160$000 
11$000 

V 5$000 
$840 

M cr:ouIinho 16/8 1$000 

1'114 

L 1 M 32/8 1$920 

V 1 M 100$000 



- 456-

ROLO 44 MEIA PONTE. 1814 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 
V 1 M crioulo 5$760 
V M 200/8 12$000 
V 1 M 120$000 6$000 
V ~ M 208$300 10$430 
V 2 casal angola/crioulo 375/8 22$5OOM 

1815 

V 1 li 36$150 1$807 
V 4$800 
V M 100/84 7$680 
V 1 M angola 90/8 5$400 
V 1 F 100/4 6$007 
V 1 M -banto (?) 120/ e 1/4 7$215 
V 1 F 50/8 e 1/4 3$015 
V 1 F 50/8 e 1/4 3$015 
V 1 F 60/8 3$600 
V 1 F 150/8 9$000 
L 1 F angola 40/8 2$400 
L 1 F 50/8 3$000 
V M 120/8 e 12 7$220 
V 1 F 60/8 e 1/4 3$615 
V M cabra 20/8 e 1/4 1$215 
V F 50/8 e 1/4 3$015 
V F cabra BO/8 4$800 
V 3 2F cabras 36$000 e 48$000 
V 1M crioulo 43$200 6$360 
V iM 80/8 4$800 
V ;M 20/8 1$200 
V :M 38/8 2$295 
V 8 6M 317/8 19$050 

V 1 M 90/8 5$400 
V 2 casal 204/8 12$240 
V F mulata 62/8 3$120 
V F mulata 110/8 6$600 
V F 100/84 6$008 

1816 

V M mina 60/8 3$600 
V F crioula 50/8 3$000 
V 1 M angola 50/8 3$000 
V 1 M 40/8 2$400 



-457-

ROLO 44 MEIA PONTE. 1816 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M 30/8 1$800 
V F 64/8 3$840 
V M crioulo 80/8 4$800 
V 1 M crioulo 180$000 9$000 
V 1 M 40/8 2$400 

1817 

V 1 M 60/8 3$600 
Casa 1 20/8 2$400 
V 1 M crioulo 37/8 1/2 2$250 
V M crioulo 64/8 3$840 
V 4 1M angola 64/8 

lF crioula 64/8 
1M crioulo 32/8 
lF mulata 60/8 13$200 

V 1 F mulata 130/8 7$800 
V 1 M 45/8 2$700 

1 25/8 1/2 3$060 
L 1 M mulato 40/8 2$400 
V M 90/8 5$400 

1818 

V F 128/8 7$687 
V 1 M 95/8 5$700 
V 4 lF crioula 80/8 

1M 30/8 
1M 60/8 
lF crioula 50/8 13$200 

V F 40/8 1/4 2$415 
V 1 F mulatinha 32/8 1$920 
V F crioula 80/8 4$800 
V 1 F 90/8 5$400 
V 2 M 90/8 5$400 
V 1 M crioulo 40/8 2$400 
V 1 F cabrinha 32/8 1/4 1$950 
V M angola 50/8 3$000 

1819 

V F cabra 64/8 3$840 
V F crioulinha 80/8 4$800 
V M mulato 120/8 7$200 



- 458-

R.OLO 44 MEIA PONTE. 1819 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M angola 145/8 8$550 
V F crioula 100/8 6$000 
V 80/8 4$800 
V M cabra 150/8 9$000 
V F 132$000 6$600 
V M crioulo 150$000 7$500 
V F (c/s/cria) crioula 120/8 7$200 
V F mulata 46/8 2$775 
L F crioula 32/8 1$950 
V M crioulo 107$140 5$357 
V M cabra 100/8 6$000 
V M crioula 100/8 6$000 
V 1 M 100$000 5$000 

1820 

V 1 M crioulo 128/8 7$665 
V 1 F mulata 45$250 2$287 
V M crioulo 30/8 3$600 
V M crioulo 150/8 1$335 
V M 100/8 6$000 
V M mulato 37/8 1/2 
V 1 F 50/8 3$000 
V 1 M nagô 40/8 2$400 
V 1 M crioulo 80/8 1/4 4$837 1/2 
V F cabra 120/8 1/2 2 7$237 1/2 
V 1 M mina 10/8 1/4 $687 

1821 

V F crioula 150/8 9$000 
V F mulata 70/8 4$200 
V 2 M 175/8 1/4 10$515 
V M crioulo 150/8 9$000 
V M crioulo 75/8 4$500 

1822 

L 1 M 40/8 2$400 
L M 32/8 1$920 
V M crioulo 107$273 5$363 
V M mulato 105/8 6$300 
V 1 M crioulo 100/8 6$000 



- 459-

ROLO 44 MEIA PONTE. 1822 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M cabra 30/8 3$600 

V F 51/8 3$060 

V F crioula 64/8 3$840 
V M angola 150/8 9$000 

ROLO 44 NATIVIDADE. 1810 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M 80/8 4$800 
V 2 MF Crioulo/crioula 93/8 5$580 
V 1 M cabra 100/8 6$000 

1810/11 

V 1 M crioulo 120/8 6/8 

V M 100/8 5/S 

V 1 F crioulinha l00/S 5/S 

V 1 M crioulo 84/8 4/8 6 

V 1 M cabra 120/8 6/8 

V M 50/8 3/8 

V 1 F cabra 109/S 5/8 1/46 

V 1 3/8 5 

V 16/8 1/8 1/2 3 

V 1 M crioulo 30/8 1/8 1/2 
V 1 F crioula 4/8 

V 1 F 140/0 7/S 

V M 110/8 5/S 1/2 

V 1 M crioulo 3/S 1/2 

V 1 M 2/8 

V M 80/8 4/8 

V F 28/8 1/2 

V M 110/8 5/8 1/2 

V 1 M mulatinho 36/8 1/4 1/S 3/4 1/2 

V 1 M angola 90/8 4/8 1/2 

V F crioula 80/8 4/8 
8/83/42 

V M crioulo 100/8 5/8 

V 1 M crioulo 72/8 1/4 7 3/8 1/24 

V 2 F crioulas 110/8 1/4 5/8 1/22 

V F 35/8 1/83/4 

V 1 F crioulinha 35/8 1/83/4 

V 1 F crioula 130/8 6/8 1/2 

V 



-.460 -

RÔLO 44 NATIVIDADE. 1811 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M cabrinha 35/8 2$100 
V ,M cabrinha 35/8 2$100 
V F crioula 60/8 3$600 
V M crioulo 150/8 9$000 
V M crioula 120/8 7$200 
V 7$680 
V ;M crioulinho 90(8 5$400 

1812 

V 2 MF crioulo/cabrinha 128/8 86/8 1/42 
V 1 F crioula 1/8 1/2 
V M nagô 128/8 6/8 1/45 
V ;F crioulinha 55/8 2/83/44 
V M cabinda 45/8 2/8 1/4 
V F cabrinha 3/8 1/8 3/44 
V ;F crioula 130/8 6/8 1/2 
V .F 80/8 4/8 
V ;F cabrinha 44/8 2/8 7 
V ,M 16/8 3/4 
V 1 ,M cabrinha 50/8 2/8 1/2 
V 1 M crioulinho 40/8 2/8 
V F crioula 70/8 3/8 1/2 

110$725 9/87 
V F. crioula 120/8 6/8 
V M crioulo 150/8 7/8 1/2 
V M cabrinha 58/8 2/8 3/45 
V M 3/86 

1813 

V ;M 64/8 3/8 6 
V 1 .M 115/8 5/83/4 
V .;F crioulinha 32/8 1/8 1/26 
V M 64/8 3/86 
V M 90/8 4/8 1/2 
V ~ 20/8 1/8 
V ,F 125/8 6/8 1/4 
V M crioulo 125/8 6/8 1/4 
V F crioula 16/8 3/42 
V M nagô 64/8 3/8 2 
V 2/8 1/45 
V F crioulinha 48/8 21/81/45 
V F crioula 120/8 7$200 



- 461-

ROLO 44 NATIVIDADE. 1813 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZ.o\. 

V F 60/8 3$600 
V M 80/8 4$800 
V 1 M 90/8 5$200 
V M 70/8 5$400 
V M 90/8 5$400 
V M crioulo 116/8 6$930 
V M crioulo 115/8 6$960 
V M cabra 97/8 5$810 
V 2 F crioulas 115/8 6$900 
V 3 2F crioulas 115/8 12$915 

1M mina 100/8 32$900 
V M 32/8 1$920 
V M 30/8 1$800 
V F crioulinha 35/8 2$100 
V 1 M 80/8 4$800 
V 2 M minas 41/8 2$450 
V F crioula 65/8 3$907 
V F 30/81/4 1$815 
V M cabra 10/8 $600 
V M 30/8 1$807 
V F 23$100 
V M 20/8 1$200 
V M cabra 90/8 5$400 
V M 60/8 3$600 
V 2 M 70/8 4$200 

181-1 

V M crioulinho 32/8 1/81/23 
V M angola 40/8 2/8 
V M crioulinho 70/8 3/81/2 
V 1 F 110/8 5/81/2 
V 1 F crioula 91/8 1/2 4/81/22 
V M 60/8 3/8 
V F mulatinha 43/8 2/8 
V M crioulo 125/8 6/81/4 
V M 128/8 3/81/45 

" 1 M cabra 120$000 6$000 
V 1 M mina 61$000 3$090 .. 1 M mina 7$2000 $360 . 
V 1 F benguela 148$800 7$440 
V 1 F crioula 16/8 $960 
v 1 F crioula 16/8 $960 



- 462-

ROLO 44 NATIVIDADE. 1814 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

.. M angola 32/8 1$920 . 
V M mulatinho 24/8 1$440 

1815 

V M mulatinho 32/8 1/81/23 

V 1 M crioulinho 40/8 2/8 

V 1 M mulatinho 35/S 1/2 1/S3/41 
L (paga p/própria) 1 F crioula 80/8 4/S 
V 2 (casal 200/8 10/8 

V 1 M crioulinho 38$400 1$820 

V F crioula 90$000 4$500 

V F crioula 48$000 2$400 

V F crioula 60$000 3$000 

V M cabra 144$000 6$000 

• M mina 120$000 7$200 
V M crioulo 3/81/2 
V M cabra 3/8 
V M mulato 10/S 

V M crioula 4/S 6 

V M crioulo 6$000 

V M crioulo 75/8 3/83/4 

'! 1 M crioulo 128/8 6/81/45 

V 2 F 152/8 7/81/24 

V F cabrinha 32/8 1/81/23 

V 1 F cabrinha + 1/81/23 

V 1 M crioulo ++ 158/81/24 7/83/46 

V M crioulo 45/8 2/S 1/4 

V 3 2M e lFcrioulinhos 96/8 4/83/42 

+ Comprou a cabrinha e fez presente dele. 

++ Um crioulo e um cavalo. 

{8{6 

V F crioula 40/S 

V M crioulo 100/8 5/S 

V F -crioulo 64/S 3/S6 

V F crioula 120/S 6/S 

V 3 lMe2F IS0/S 9/S 

V M cabrinha 70/8 3/81/2 

V F crioula 100/8 5/8 

V M mina 102/8 5/83 

V M cabra 84$000 4$200 



- 463-

ROLO 44 NATIVIDADE. 1816 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M crioulo 132$000 6$000 
V M crioulo 120$000 6$000 

1817 

V F crioula 76$950 5$8621/2 
V 1 M 24$000 1$200 
V 1 M 96$000 4$800 
V F 84$400 4$200 
V F cdoula 60$000 3$000 
V M 96$000 4$800 

1818 
V 2 F crioulas 192$000 9$600 
V M angola 120$000 6$000 
V M crioulo 67$275 3$365 
V F angola 96$150 4$815 

L M crioulo 63/81/4 + 3$810 

V F 72$00 3$600 

1819 

V M 50$000 2$500 

V 1 M 96$000 4$800 

V 1 M 76$800 3$840 

V M 96$000 4$800 

1820 

V F crioula 120$000 6$000 

V M mina 48$000 2$400 

V M mulatinho 106$000 5$340 

V M mina 144$000 7$200 

V 1 M crioulo 148$800 7$440 

V 1 M crioulinho 54$000 2$700 

1822 

V F 144$000 7$200 

V F crioula 132$000 6$600 

V M cabra 134$000 6$720 

1823 

V 



- 464-

ROLO 44 PILAR. 1810 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

16/8 1/81/23 
V 1 F crioulinha 40/8 2/8 
V 1 M mulatinho 100/8 5/81 

40/8 4/8 
V 1 M mulato 128/8 6/81/45 

V 1 F mestiça 55/8 2/83/4 

1811 

12/8 1/86 
V 1 M crioulo 75/8 3/83/4 
V 10 31/83/4 
V F crioula 100/8 5/8 
V M crioulo 80/8 4/8 
V M angola 128/8 6/81/41 
V 1 M mina 68/8 3/81/45 
V 1 M crioulo 80/8 4/8 
V 3 M 2 angolas 50/8 cada 

1 crioulo 64/8 8/82 
V F crioulas 150$000 6/81/4 

1812 

V 3 M crioulos 2 a 110/ cada 
1 p/ 80/8 15/81/2 

L F mina 96/8 4/82 

L F crioula 64/8 3/86 

V M 200/8 10/81 

V M angola 64/8 3/86 

V 1 F mina 80/8 4/8 

V 1 M crioulo 70/8 3/81/2 

V M crioulinho 60/8 3/8 

V F mulatinha 85/8 4/81/4 

V M mina 64/8 3/86 

V 2 M crioulos 204/8 10/86 

L M mulato 120/8 6/8 

1813 

V M crioulo 32/8 1/8.1/23 

V M mina 20/8 1/8 

V M 16/8 3/41 

1814 

V M crioulo 64/8 3$840 

V M crioulo 55/8 3$300 

V 



- 465-

RõLO 44 PILAR. 1815 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 M cabrinha 110/8 6$600 
V M crioulo 125/81/4 7$500 
V F mulatinha 70/8 4$200 
V 2 M crioulo / angola 64/8 8$040 
V M crioulinho 48$000 2$400 

1'116 

V F crioula 76$800 3$600 
V M crioulinho 40/8 2$400 
V 1 M crioulo 63$000 3$150 
V 1 M crioulinho 70/8.3/4 4$215 
V 1 M crioulo 60/8 3$600 
V 1 F cabra 110/8 6$600 
V 1 F cabra 110/8 6$600 

UZ'! 

V M crioulo 63$000 3$150 
V M angola 52/81/2 3$150 
V M cr:oulo 60/8 3$600 
V M cr:oulo 80/8 4$800 

3$300 
V 3$600 
V 4$400 
V F mestiça 58/8.2 2$500 
V 1 M crioulinho 70/8 4$200 
V F cabra 64/8 
V 1 F crioula 40/8 
V 1 M cabra 60/8 
V F crioula 10/8 
V F crioula 25/8 
V M crioulo 32/8 
V 1 M crioulo 40/8 
V 1 M crioulo 80/8 
V F mulata 30/8 
V F crioula 40/8 
V 1 M crioulo 45/8 
V 1 M crioulo 64/8 

V M crioulo 80/8 

V M cabra 80/8 

V M crioulo 80/8 

V 1 F crioulinha 32/8 

V F crioula 40/8 
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RÔLO 44 PILAR. 1817 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V F crioula 32/8 

V M crioulo 20/8 

V M crioulo 000/8 
V F cabra 64/8 

V M crioulo 90/8 

V F cabra 100/8 

V F crioula 20/8 

V M cabra 64/8 
V M mulatinho 44/8 
V M cabra 250/8 95$700 

1818 

V M crioulo 75/8 4$500 

V 2 M mulato/cabra 3$00 

V 1 M 5$400 

V F 4$800 
L (pago p/próprio) M crioulo 4$800 

V M angola 5$400 

V F mulata 100/8 6$000 

V 1 M cabrinha 40/8 2$400 

L 1 F crioula $600 

V M crioulo 30/8 

L F cabra 6$00 

1819 

V M cabra 2$400 

V F cabra 3$600 

L 1 F cabra 1$930 

V 1 M crioulo 50/8 3$000 

V 2 M mulatinho/ crioul:nho 108$000 5$400 

1820 

L F crioula 2$400 

V M cabra 4$800 

V F crioula 5$700 

V M congo 11$400 

1821 

V M crioulo 170/8 10$200 
V F 3$785 
L F 60/8 3$600 



- 467-

ROLO 44 PILAR. 1821 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 M cabrinha 90/8 5$400 

V 1 M $900 

V 1 M 64/8 3$840 

V F crioula 32/8 1$920 

L F cabra 8$640 

1822 

V 1 M crioulo 2$400 

ROLO 45 PõRTO REAL CARMO. 1811 

18/83/4 

1812 

59/83/4 

1813 

V M crioulinho 74/8 3/81/26 

V 1 cabra 2/83/4 

V 1 4/81/2 

V 1 M crioulo 5/8 

V 5/8 

V 2/81/4 

V M mina 2/8 

V M crioulo 5/8 

V 4/8 

V M nagô 50/8 2/81/2 

V M mina 70/8 3/81/2 

V M crioulo 64/8 3/86 

V 1/81/2 

V cabinda 3/81/26 

11J14 

V 1 M mulato 5/8 

V 1 M crioulo 110/8 5/81/2 

V M angola 60/8 3/8 

1815 

V M mulatinho 30/8 1/81/2 

V F crioulinha 37/8 1/83/42 

V M cabra 100/8 



- 468-

RÓLO 45 PORTO REAL CARMO. 1816 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M cabra 85/8 4/81/4 

V M mina 60/8 3/8 

V M crioulo 85/8 4/81/4 

1817 

V 1 M sabarâ-mina 96/8 4/83/43 

1818 

V M canjongo 40/8 2/8 

V 2 M mina-tapado 57/8 2/83/43 

1820 

V M guiné 40/8 2/8 
V 1 M crioulo 100/8 5/8 

V F crioula 100/8 5/8 

V M crioulo 80/8 4/8 

1821 

V M mestiço 40/8 2/8 

V M nagô 64/8 3/851/2 

V 2/8 

1822 

V F 4/8 
V F 

22/8 
V 1/8 

V 4/8 

RÓLO 45 SANTA CRUZ. 1811 

V M 50/8 3$030 
V M 25/8 1$500 
V M 50/8 3$600 
V M 106$000 

1812 

V M angola 90/8 5$400 
V 6$000 
V M mina 3$720 
V M criou linho 57$600 



- 469-

RClLO 45 SANTA CRUZ. 1812 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

L (pago p/próprio) M pardo 110/8 6$600 
6$800 

V F 70/8 4$200 
L (pago p/próprio) M 110/8 6$600 
V M 72$000 3$600 
V M crioulo 19$360 $967 

6$600 

1813 

V M crioulo 66$000 3$300 
V M crioulo 48$()O()l 2$400 
V M 100$600 5$030 

SANTA CRUZ E BONFIM. 1814 

V M 80$620 4$031 
V M 3$500 $175 
V F crioulinha 100/8 6$000 
V M angola 150/8 9$000 
V M 30/8 1$800 
V M mina 100/8 6$000 
V M cabra 40/81/2 2$430 
V M 100/8 6$000 
V M cabra 45/8 2$700 
V M cabra 80/8 4$800 

SANTA CRUZ. 1815 

V M 110$000 5$600 
V F mulata 80$000 4$250 
V F angola 120$000 6$000 
V M crioulo 100$000 5$000 

1816 

V 1 F 60$000 3$000 

V 3 M 232/8 13$920 

1R17 

V F crioula 116/81/21 6$999 

V M crioulo 50/8 3$000 

1818 

V M crioulo 180$000 9$000 

V M crioulo 60$000 3$000 

V F mulata 110$000 



- 470-

ROLO 45 SANTA CRUZ. 1819 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA. 

V M 7$320 

18Z0 

V M crioulo 170$000 8$500 

1821 

V M 150$000 7$500 

1822 

V 3 lM-2F crioulos 320/8 19$200 

V M 80/83/4 4$837 

V mais de um M 100$000 5$000 

V 2 M 170$200 8$510 

V 1 M crioulo 50/8 3$000 

S. FELIX. 1810 

V F crioula 128/8 6/81/45 

V M cabrinha 40/8 2/8 

V F crioula 33/83/4 1/81/26 

1811 

1812 

V F crioula 12/8 1/231/2 

V F crioula 80/8 4/8 

1813 

V M crioulinho 40/8 2/8 

V M mesticinho 60/8 3/8 

1814 

V 40/8 2/8 
F 64/8 3/85 

1815 

1816 



- 471-

ROLO 45 S. FELIX. 1817 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M cr;oulinho 41/81/4 2/82 
V F cabrinha 38/81/4 1/83/461/2 
V M crioulo 68/8 3/81/45 

V 1 M cabrinha 68/8 3/81/45 

V 2 (mãe/filho) cabras 130/8 6/81/2 

1818 

V 3 F crioula 80/8 
M cabra 50/8 
F cabra 33/8 8/86 

V M 80/81/2 4/81 

V M crioulo 128/8 6/81/45 

ROLO 45 SANTA LUZIA. 1810 

V 3 2-M crioulos 
lF mina 19200 

V F crioula 5$820 

V 1 M angola $480 
V 1 F cabrinha 2$880: 
V M crioulo 4$800 
V M cabra 7$680 

V M crioulo 6$000 

V M cabrinha 3$180 

V F mulata 3$800 

1811 

V F 4$875 

V M pardo 140/8 8$400 

V M crioulo 128/8 7$680 

V 1 M nagô 14/8 $840 

V 1 M angola 1$830 

V M angola 4$500 

1812 

V F parda 77$100 3$855 

V F crioulinha 48$600 2$430 

V M 150$600 7$530 

V M crioulo 120$000 6$000 

V 1 F cabrinha 42$600 2$130 

V 1 M crioulinho 61$200 3$060 

V 1 F crioula 38$700 1$035 



- 472-

ROLO 45 SANTA LUZIA. 1812 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 F 12$000 $600 
V F 153$600 7$680 

1813 

V 1 M crioulo 3$847 

V 5 2F/3M 293/8 17$580 

V 1 M crioulinho 20/84 1$257 

V 1 M 4/84 $24' 
V 1 M 100/8 6$000 

V 1 F 130/81/2 7$830 

V 5 M 262/8 15$720 

V 1 M crio'ulinho 90/8 5$400 

V 1 M crioulinho 70/84 4$207 

V M angola 30/8 1$800 
L 1 F preta 12/81/4 $735 

V 4 F mulatas 305/81/2 18$330 

V 1 M cabra 100/8 6$000 

V M 30/8 1$800 

V 1 M 130/8 7$800 

V 1 M 50/8 3$000 

V M crioulo 138/8 7$800 

V M 110/8 6$600 

V 1 M 30/81/4 1$815 

V 1 F cabra 100/8 6$000 

V 1 M 128/81/2 7$110 

V F crioula 50/8 3$000 

V M angola 78/8 4$680 

1814 

V 1 M 80/8 4$800 
V 1 M crioulo 100/8 6$000 
V 1 M crioulo 60/8 3$600 
V 5 M ...... 23$100 

V 5$400 
V F 70/84 4$207 

1815 

V M 100$000 5$000 
V M crioulo 80/8 4$800 
L (pago p/pr6prio) 1 M preto 25/8 1$500 
V 5 2M-3F pardos 600$000 32$000 



- 473-

ROLO 45 SANTA LUZIA. 1816 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 1 F crioulinha 79$200 3$960 
V 1 M 48/8 2$880 
V M angola 90/8 5$400 
V M crioulo 90$000 4$500 
V 1 F crioulinha 2$707 
V 1 F crioula 6$000 
V M crioulinho 3$060 
V M crioulinho 51/8 3$060 
V 1 M crioulo 2$880 
L 1 M crioulo 40/8 2$400 
V M mulato 200/8 12$000 
V F mulata 128/8 7$680 
L (paga p/própria) F mina 120$000 6$000 
V F crioula 95/8 5$700 

1817 

V F crioula 154$050 7$702 
V M crioulo 6$015 

1818 

V 6$000 
V M benguela 6$400 
V M crioulo 156$000 7$800 
V M mulato 280$000 14$000 
V M 64$260 3$213 
V 1 F cabra 72$000 3$600 
V 1 F 120$000 6$000 
V M cabra 120$000 6$000 

1819 

V M angola 168$000 8$400 

1820 

V M crioulo 120$000 6$000 
V F crioula 76$800 3$840 
V F cabra 128/8 7$680 
V M 60$000 3$000 

1821 

V M 64$000 3$200 

V M cabra 96$000 4$830 



- 474-

ROLO 45 SANTA LUZIA. 1822 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V F 64/8 3$840 
V F cabra 32/8 1$920 

PALMA. 1915 

L (pago p/próprio) M crioulo 100/8 5/8 
L (pago p/próprio) F crioula 10/8 1/2 
V F 25/8 1/81/41/2 
V 2 F 125/81/ 6/81/4 
V M angola 100/8 5/8 
V 1 M 90/8 4/8-1/2-1/2 

1 M crioulo 17/8 -3/4-4 
L (paga p/própria) F mina 10/8 1/2 
V M crioulo 115/8 5/8-3/4 
V M angola 104/8 5/8-7 
V F mulata 50/8 2/8-1/2 
V 1 F mulata 100/81/4 5/8'-1/2 
V 1 M crioulo 90/8 4/8-1/2 
V M crioulo 120/4 6/8-1/2 
V M cabrinha 38/8 1/8-3/4-5 
V M 12/84 1/8 5-1/2 
V M crioulo 70/84 3/8-1/2-2 

V M mestiço 6/8-1/2 

1816 

V M 40/8 2/8 

V M crioulo 40/8 2/8 
V M mestiço 110/8 5/8-1/2 

TRAíRAS. 1810 

V 4 lM-3F crioulos 229/81/2 11/8-1/4-3 1/2 

V F mina 2/81/2 1/8-1/2-4 

V M crioulo 100/8 5/8 

V M mina 20/8 1/8 

V F crioula 60/8 3/8 

V F crioula 75/81/4 3/8-3/4-4 

V F crioula 82/8 4/8-4 
V M crioulo 100/8 5/8 
V F crioula 40/8 2/8 
V F crioula 75/81/4 3/8-3/4-1 
V F crioulinha 54/84 2/8-1/2-1 
V M crioulinho 50/8 



- 475-

RÓLO 45 TRAlRAS. 1810 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M crioulinho 55/8 2/8-1/2 
V 1 F mulata 10/84 

2 F crioulas 120/81/2 6/8 

1811 

V 1 F crioula 45/8 2/8-1/4 
V 6 2M-2F crioulos 

lF parda 
lF cabrinha 534/8 26/8-1/2-6 1/2 

V 2 M crioulos 130/8 6/8-1/2 
V 1 M mina 47/8 2/8-1/4-3 
V 1 M angola 36/81/4 1/8-3/4-2 
V 2 M crioulos 105/8 5/8-1/4 
V M crioulo 180$000 7/8-1/2 
V 1 F crioula 80/8 4/8 

2 F crioulas 110/8-1/4 5/8-1/2-1/2 
V F crioula 80/8 4/8 
V 1 M crioulo 60/8 3/8 
V 1 M mina 100/8-1/4 5/8-1/2 
V F cabrinha 80/8 4/8 
V F crioula 50/8 2/8-1/2 
V M crioulo 22/8 1/8 3 1/2 
V M crioulo 80/8 4/8 
V M angola 80/8 4/8 

1812 

V M crioulinho 70/8-1/2 3/8-1/2-1 
V M crioulinho 64/8 3/86-1/2 
V 1 M crioulo 40/8 2/8 
V 1 M crioulinho 70/-1/2 3/8-1/2-1 

V M cabrinha 30/8-1/2 1/8-1/2 

V 1 M crioulo BO/8 4/8 

V 1 F crioulinha 45/8 2/8-1/4 

V M crioulo 64/8-4 3/8-7 

V M crioulo 150/8 7/8-1/2 

V F cabrinha 64/8-4 3/8-7 

V M crioulo 120/8 6/8 

V M crioulinho 45/8-4 2/8-1/4-1/2 

V 1 F crioulinha 64/8-4 3/8-7 

V F cabrinha 60/8 3/8 

·V 



- 476-

RÔLO 45 TRAlRAS. 1812 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PRECO MEIA SIZA 

V F crioula 80/8 4/8 
V M crioulo 80/3 4/8 
V M crioulo 120(8 
V M crioulo 20(8 
V M angola 64(8 
V M crioulo 64(8 
V M crioulo 100/8 
V M crioulo velho 10/8 
V F crioula 85/8 
V F crioula 64/8 
V 1 F crioula 80/8 
V 1 F crioula 64/8 
V F crioula 64/8 
V 1 F crioula 64/8 
V 1 F crioula velha 20/8 

V 1 F crioula 64/8 
V F crioula 70/8 

V F crioula 100/8 
V F crioulinha 45/8 
V F crioula 60/8 
V F crioulacrioula velha 20/8 
V F crioulacrioula velha 16/& 
V M crioulo velho 25/8 
V 
V M crioulo 25/& 
V M crioulo 80/& 
V M crioulo 100/8 
V F crioula 80/& 
V F cabrinha 64/& 
V F cabra 100/& 
V M crioulo 50/8 
V F mina 25/& 
V F crioula 90/8 
V M cabra velho 8/& 
V M mulatinho 30/8 96(8-1-1/2 

1813 

V M crioulo 100/8-4 5/8-1/2 
V M mina 66/8-4 3(&-1/4-2 
V F crioula 96/& 4/8-3/4-2 
V M cabrinha 50/8 2/8-1/2 
V M crioulo 110/8 



- 477-

RÔLO 45 TRAíRAS. 1813 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V F crioula 50/8 2/8-1/2 
V F crioula 70/8 3/8-1/2 
V M crioulinho 70/8 3/8-1/2 
V M mina 53/8 2/8-5 
V 1 M cabrinha 36/8 1/8-3/4-2 
V M crioulo 67/8-1/2 3/8-1/4-4 
V 3 1M cabra 90/8 

1M cabra 45/8-1/2 
lF cabra 50/8 8/8-3/4-.1/2 

V M mina 60/8 3/8 
V M cabrinha 40/8 2/8 
V M crioulo 100/8 5/8 
V M cabrinha 70/8 3/8-1/2 
V F ciioulinha 70/8 3/8-1/2 
V F crioulinha 60/8 3/8 
V M mina 40/8 2/8 
V M nagô 60/8 
V M mina 10/8 1/2 
V M crioulo 115/8 5/8-3/4 
V 1 M crioulo 110/8 5/8-1/2 
V 1 F crioula SO/8 4/8 
V M crioulinho 40/8 2/8 
V F crioulinha 20/8 1/8 
V M crioulo 90/8 4/8-1/2 
V M nagô 120/8 
V M crioulo 100/8 
V M crioulo 120/8 
V M crioulo 64/8 

M crioulo 40/8 22/8-6 

1814 

V 1 M mina 50/8 2/8-1/2 
V F crioula 90/8 4/8-1/2 
V M crioulo 60/8 3/8 
V M crioulo 60/8 3/8 
V 1 M angola 110/8 6/8-1/4-5 

V 1 M cabra 120/8 5/8-1/2 

V 1 F 70/8 3/8-1/2 

V 1 F crioulinha 40/8 2/8 

V M mulatinho 64/8 3/8-61/2 

V 1 F crioula 90/8 4/8-1/2 

V 



- 478-

RÔLO 45 TRAlRAS. 1814 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M cabrinha 50/8 2/8-1/2 
V 2 M cabra/mina 109/8-4 5/8-1/4-7 
V 1 M crioulo 10/8 1/2 
V M mina 6/8 1/4-2 
V F 50/8 2/8-1/2 
V F mulatinha 45/8 2/8-1/4 
V M crioulo 64/8 3/8-6-1/2 
V 1 F mulatinha 36/8 1/8-3/4-2 
V 1 M crioulo 95/8-1/4 4/8-3/4-1/2 

V M mina 
V F crioula 
V M angola 126/8 6/8-1/4-2 
V M crioulo 

V M angola 
V 1 M angola 
V 1 M crioulo 

\' M cabra 
V M cabra 
V M mulatinho 
V F crioula 
V 1 F crioula 
V F cabrinha 
V F cabrinha 768/8 38/8-1/4-5 

1815 

V 1 M crioulo ou mestiço 47/8 2/8-1/4-5 
V 1 F cabrinha 40/8 2/8 
V 2 casal crioulos 150/8 7/8-1/2 
V 3 F crioulas/ cabrinha 102/8 5/8-3 
V M crioulo 100/8-4 5/8-1/2 
V M crioulinho 45/8 2/8-1/4 

V F crioula 80/8 4/8 
V M crioulo 80/8 4/8 
\i M mina 54/8 2/8-1/2-6-1/2 

V M cabra 80/8 4/8 
V F crioulinha 50/8 2/8-1/2 
V M crioulo 85/8-1/2 4/8-1/4-1 

V M pardo 45/8-1/4 2/8-1/4-1/2 
V F crioula 64/8 3/8-7 
V M crioulinho 80/8 4/8 
V F crioula 81/8 4/8-2 
V 



- 479-

RÓLO 45 TRAIRAS. lB15 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M crioulo 100/8-1/4 5/8-1 
V 1 M crioulo 75/8 3/8-3/4 
V 1 F cabra 60/8 3/8 
\' 1 (cego) M mina 8/8 1/4-5 
V 1 M cabra 
\" F crioula 
V M crioulinho 215/8 10/8-3/4 
\' 1 M mina 
V 1 M mina 
\' M cabra 
V F cabra 
V M crioulo 
V 1 F cabra 
V 1 M mulato 
V M crioulo 
V F cabra , F crioula 493/8 24/8-1/2-5 

1816 

V 3/8 
V 2/8-2 

" F 90/8-1/4 4/8-1/2-1/2 
V 1 M mulatinho 64/8-6 3/8-7 
Y F mina 40/8 2/8 
V M crioulo 100/8 5/8 , F crioula 90/8-1/4 4/8-1/2-1/2 
V M cabrinha 38/8 1/8-3/4-5-1/2 
Y F cabrinha 40/8 2/8 
V 1 F mina 9/8 5/8 
V 1 F crioula 100/8 2/8-1/2-1/2 
V 1 (carapina) M 50/8-4 2/8 
\" 1 M crioulinho 40/8 2/8-3/4 

V 2 (mãe/filha) crioula/cabrinha 112/8 5/8-1/2-31/2 

lB17 

V F crioula 100/8 

V M crioulinho 40/8 2/8 

V F crioula 90/8 4/8-1/2 

\' F criouI:nha 33/8 1/8-1/2-5 

V F crioula 60/8 3/8 
V M cabrinha 70/8-1/3 



- 480-

ROLO 45 TRAIRAS. .1817 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V M crioulinho 34/8 1/8-1/2-6 1/2 
V M crioulinho 40/8 2/S 
V F cabrinha 32/8 1/8-1/2 
V F crioulinha 55/8 2/8-3/4 
\ M crioulo 100/8 5/S 

" M angola 50/8 2/8-1/2 
V 1 F cabra 63/8-3/4 
V 1 F crioula 27/8 1/8-1/4-3 
V M crioulo 66/S + 66/8 6/8-1/2-4 
V M crioulo 80/S 4/8 
V M crioulo 100/S 5/8 
V 

1818 

V M cabra 100/8 
V F cabrinha 32/8 1/8-1/2-3 1/2 
V F crioulinho FJ/R 3/8 
V F crioula 65/8 3/8-1/4 
V F crioula 72/8 3/8-1/23 1/2 
V M crioulo 70/8 2/8-3/4-3 1/2 
V F mulatinha 57/8 3/8-1/2 
V 1 M crioulo 80/8 4/8 
V 1 M mulatinho 85/8 4/8-1/4 
V 1 M crioulinho 76$800 3/8-7 

1819 

V M crioulo SO/8 4/S 
V 1 F cabrinha 55/8 2/8-3/4 
V 1 M crioulinho 33/8-3/4 1/8-1/2-6 
V 1 M crioulo 100/8-1/4 5/8-1/2 
V M crioulo 20/&-1/4 1/8-1/2 
V 1 F mina 80/S-1/4 4/8-1/2 
V 1 M 80/8 4/8 
V 1 F crioula 80/S 4/8 
V 1 M crioulo 100/8 5/8 
V F cabrinha 50/8 2/8-1/2 
V F cabrinha 40/8 2/8 
V 2 F 60/8 3/S 
V M crioulo 33/8 1/8-1/2-5 
V 



- 481-

RÔLO 45 TRAtRAS. 1819 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 2 M crioulos 55/8-1/2 2/8-3/4-1 
V F crioulinha 40/8 2/8 
V M crioulo 100/8 5/8 
V F 40/8-1/4 2/8-1/2 
V M mina 35/8-1/4 1/8-3/4-1/2 
V M crioulo 40/8 2/8 
V F crioula 70/8 3/8-1/2 
V M crioulo 

V 2 F crioulas 

V 1 M cabrinha 198/8 9/8-3/4-5 
V 2 M cabras 

V F mina 220/8 11/8 
V M cabia 
V M crioulo 
V F cabr;nha 128/8-1/4 

1820 

V 1 M crioulo 60/8 3/8 
V 1 F crioula 100/8 5/8 
V M 58/8 2/8-3/4-5 
V F mulatinha 50/8 2/8-1/2 

V F crioulinha 40/8 2/8 

V 1 F crioula 60/8 3/8 

V I F 50/8-1/2 2/8-1/2-1 

V 1 M crioulo 67/8-1/2 3/8-1/4-4 

V 1 F cab.a 100/8 5/8 

V 1 M crioulo 62/8-3/4 3/8-5 

V 2 (mãe/filho) 95/8 4/8-3/4 

V 1 M crioulo 70/8 3/8-1/2 

V F parda 40/8 2/8 

V F crioulinha 50/8-1/4 2/8-1/2-1/2 

V M pardo 66/8 3/8-1/4-11/2 

V F crioula 16/3 3/4-2 

V M cabrinha 37/8-1/2 1/8-3/4-4 

V M 48/8-1/2 2/8-1/4-6 

V M angola 90/8-1/4 4/8-1/2-1/2 

V F crioulinha 32/8 1/8-1/2-3 1/2 

V M crioulo 64/8 3/8-6-1/2 

V 2 casal crioulos 164/8 9$847 

V 3 M crioulos 

V 3 M 

V 



~ 482 ~ 

ROLO 45 TRAíRAS. 1821 

NAT. REG. N.o SEXO GRUPO PREÇO MEIA SIZA 

V 3 2M/IF crioulos 170/8 8/8-1/2 

V F crioula 70/8 3/8-1/2 
F v M criou'o 90/8 4/8-1/2 

V M crioulinho 55/8 2/8-3/4 

V M crioulo 100/8 5/8 

V F crioulinha 40/8-1/4 2/8-15 

V F mina 25/8-4 1/8-1/4 

V M crioulinho 40/8 2/8 

V M crioulo 80/8 4/8 

V 1 M cabra 100;8 5/8 

V 1 F crioula 30/8 1/8-1/2 

V F cabrinha 32/8 1/8-1/2-3 1/2 

V F crioula 128/8 6/8-1/4-5 

V M criou linho 66/8 3$960 

L F mina 10/8 1/2 

V F crioula 90/8 4/8-1/2 

L F crioula 80/3 4/8 

L F crioula 64/8 3/8-6-1/2 

V M crioulo 80/8-1/4 4/8 

V 1 M mina 25/8 1/8-1/4 

V 1 F crioula 84/8 4/8-6 

V F crioula 100/8 5/8 

1822 

L M mina 16/8 3/4-2 

V M crioulo 24$000 1/8 

V M mulatinho 64/8 3/8-6-1/2 

V M cabra 80/8 4/8 

V M crioulo 80/8-1/4 4/8-1/2 

V M 76$8CO 3$840 

V 2 M crioulos 

V 3 F crioulas 

V F cabra 

V 2 F cabrinhas 682$427 34$120 

... 
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ALVARÁ de 3 de junho de 1809. 

Crêa o imposto do siza da compra e venda dos bens de raiz e meia siza 
dos escravos ladinos. 

Eu o Principe Regente faço saber aos que o presente Alvará com força 
de lei virem: que sendo necessário, e forçoso estabelecer novos impostos, 
para nas urgen:es circunstâncias, em que se acha o Estado, poder supprir-se 
ás despezas. publicas, que se t·em augmentado; não podendo bast os rend:men
tos, que haviam, e que eram appropriados a outras tempos, e a mais modera
das precisões: e convindo lançar mão dos que são já conhecidos desde o prin
cipio da Monarchla, e que merecem preferencia por menos gravosos, e por 
terem methodo de arrecadação mais suave, e approvado pela pratica, e experi
encia: e tendo estas conhecidas vantagens a siza das compras e vendas, maior
mente por se pagar em occasião menos penosa, e quando se transfere o do
minio: desejando gravar o menos, que for possivel, o livre gyro das transacções 
dos meus f:eis vassaIlos no trafico ordina:io da vida civil, para que no uso do 
direito de propriedade tenham a maior liberdade. que for compativel com o 
interesse da causa publica: tendo ouvido o parecer de pessoas doutas, e zelosas 
do meu real serviço: sou servido determinar o seguinte. 

I. - De todas as compras, vendas e arrematações de bens de raiz, que se 
fizerem em todo este Estado e Dominios Ultramarinos, se pagará siza para a 
minha Real Fazenda, que será de dez por cento do preço da compra, sem que 
desta contribuição se entenda ser isenta pessoa ou corporação alguma, por mais 
caracterisada ou plivilegiada que seja a que intervier em semelhantes contratos; 
em conformidade do que se acha estabelecido nos Alvaras de 24 de Outubro 
de 1796 e 8 de Julho de 1800. 

11. - Pagar-se-ha tambem em todo este Estado do Brazil para a minha 
Real Fazenda meia siza, ou cinco por cento do preço das compras e vendas 
dos escravos ladinos, que se entenderão todos aqueIles que não são havidos por 
compra feita aos negociantes de negros novos, e que entram pela primeira vez 
no paiz, transportados da Costa de Africa. 

IH. - Para a arrecadação da siza dos bens de raiz proporão as Camaras 
tres pessoas das mais abonadas que houver, para se escolher uma para Rece
bedor ou Thesoureiro nesta Corte e Districto da Capitania do Rio de J MeirO 

pelo Conselho da minha Real Fazenda, e nas demais Capitanias pelas Juntas da 
Administração e Arrecadação deIla; por maneira que haja um em cada Cidade 
e Villa. em que houver Camaras; e os OIficiaes deIlas ficarão e os seus heI dei
~os responsaveis pelas faltas das pessoas que propuzerem e que forem appro
vadas. 

IV. - Os Recebedores nomeados receberão as sizas que lhes forem as 
Pilrtes pagar, carregando-lhas em receita os EsclÍvães das Camaras, que hei por 
bem que sirvam de Escrivães 
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e os Ordinarios em cada uma das Villas respectivas. Para esta carga haverá um 
livro rubricado pelos Ouvidores das Comarcas nas Villas em que forem Juizes 
das sizas os Ordinarios, e nas demais pelos mesmos Juizes de Fóra, e perceberão, 
o Escrivão um por cento pelo feitio e escripturação das certidões, e o Thesou
reiro tambem um por cento pela guarda do dinheiro, sem mais ordenado ou 
emolumento algum. 

V. - No fim de cada tres mezes, e nos primeiros oito dias seguintes, 
se remetterá ao meu Real Erario o que se tiver arrecadado nesta Corte e Pro
vint.:a, com o competente conhecimento extrahido do respectivo livro assignado 
pelo Juiz, Recebedor, e Escrivão, dando-se a necessaria quitação para resalva 
do refer;do Recebedor com as clarezas precisas. Nas Capitanias deste Estado 
e dos Dominios Ultramarinos se fará a remesha ás Juntas da Administração e 
Arrecadação da minha Real Fazenda, por onde se expedirá também a respectiva 
quitação. 

VI. - A meia siza, que se deve pagar na venda dos escravos ladinos, se 
arrendará a quem mais der, fazendo-se as arrematações na fórma dos mais 
Contratos nesta Corte e ProvinC:a, no Conselho da minha Real Fazenda, e nas 
referidas Capitanias nas Juntas da Administração e Arrecadação della. 

VII. - Enquanto porém se não arrematam, ou por não ser o tempo pro
prio e opportuno, ou por parecer conveniente administrar por algum tempo 
pa! a se regular melhor o preço das arrematações, arrecadar-se-ha pela mesma 
Recebedor das sizas dos bens da raiz da mesma fórma acima prescripta, haven
do porém diverso livre em que se lancem as verbas pelo mesmo Escrivão, espe
cificando-se o dia, mez e anno, os nomes dos vendedores e compradores, o 
nome e a nação do escravo, e o preço da venda, para delle se extrahir o conhe
cimento que deve acompanhar as remessas e as competentes certidões que se 
devem dar ás partes quando as vendas se fizerem por escriptura publica. Quan
do porém forem feitas por escriptos particulares, nelles declarará o Escrivão 
das sizas, que foi paga a daquella venda, e que fica em carga ao Recebedor, 
assignando ambos esta declaração e conservando-se em mão do comprador o 
titulo da compra; o apresentará quando lhe for e,xigido, incorrendo nas penas 
deste Alvará quando o não mostrar com a competente verba. 

VIII. - Todas as compras e vendas de bens de raiz, de que se não houver 
pago a respectiva siza, serão nullas e de nenhum effeito e vigor, e as proprias 
partes contratan:es, ou seus herdeiros poderão desfaze-las em qualquer tempo, 
e os Escrivães ou TabelI:ães que fizerem as escripturas sem certidão do paga
mento da siza, com as clausulas determinadas no capo 20 do Regimento dos 
encabeçamentos das sizas, e do § 14 da Ord. liv. I tit. 78 incorreção na pena 
do perdimento do Officio, na fórma da mesma Lei e Regimento. 

IX. - Na mesma pena de nullidade incorrerão as vendas dos escravos la
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havendo, para a minha Real Fazenda. E além de admitirem os Juizes das sizas 
e os Ouvidores das Comarcas denuncias das vendas que assim sem o pagamento 
da siza, ou com d:milluição do verdadeiro preço, perguntarão nas devassas geraes 
e nas de correição de cada um anno por este artigo. E isto se entenderá nas 
vendas, que forem fdtas da data deste Alvará em diante, admittindo-se as pro
vas legaes dos que se quizerem escusar com esta defesa, e decidindo os Juizes 
das sizas com assistencia do Procdrador da Fazenda respectivo, e podendo as 
partes interpor o recurso nesta Corte e Provincia do Rio de Janeiro para o Con
selho da minha Real Fazenda, e nos mais logares para a Relação do Districto. 
E nesta mesma pena incorrerão os que fizerem vendas de bens de raiz, ou 
os arrematarem sem pagamento da siza, ou com diminuição do preço, guardando
se e praticando-se em tudo as mesmas disposições acima decretadas. 

X. - Os ouvidores nas devassas de corn!ição examinação os livres das 
receitas das Villas em que só há Juizes Ordinários e proverão no que for necessa
rio corrigir ou emendar, pronunciando o Juiz e o Escrivão sendo culpados: e 
nas devassas das residencias, que tiverem os sindicantes dos Juizos de Fóra e 
Ouvidores, perguntarão pelo modo com que se houverem na fiscalisação deste 
ramo das minhas rendas Reaes, dando~se-Ihes em culpa as prevariações ou emis
sões que houverem commettido. 

E este se cumprirá, como nelle se contém: pelo que, mando á Mesa do De
sembargo do Paço, e da Consdencia e Ordens; Presidente do meu Real Erario; 
Conselho da minha Real Fazenda; Regedor das Justiças; e a todas as mais pes
soas, a quem pertencer o conhecimento deste Alvará, o cumpram e guardem co
nelIe se contém. E valerá como carta passada pela Chancellaria, posto que por 
eIla não há de passar, e que o seu effeito haja de durar mais de um anno, sem 
embargo da Ordenação em contrario. Dado no Palado do Rio de Janeiro 
em 3 de Junho de 1809. 

PRINCIPE com guarda. 

Conde de Aguiar. 

Alvará com força de lei, pelo qual Vossa Alteza Real ha por bem determinar, 
que se pague a siza de dez por cento das compras e vendas de bens de raiz, 
e meia siza de cinco por cento, nas que se fizerem de escravos ladinos em todo 
o Estado do Brazil e Dominios Ultramarinos; estabelecendo a fórma de arreca
dação deste imposto e determinando as penas em que incorrem os que a não 
pagarem; na fórma acima exposta. 

João Manoel Martins da Costa o fez. 

* * 
• 
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INTERVENÇõES 

Da Prof~ Dulce Helena Álvares Pessoa Ramos (FFLCHjUSP. São 
Paulo) . 

Aproveitando a referência feita pelo Prof. Sérgio Paulo Mo
reyra aos funcionários de Arquivos, quer lembrar a figura de d. 
Yeda Sócrates Nascimento que fêz o inventário da Época Colonial, 
encontrado no Museu das Bandeiras. 

Afirma que ficou espantada como alguém, sem nenhuma for
mação arquivística, conseguiu superar suas falhas, com o próprio 
estudo (auto-didata) e fazer um levantamento tom bom e tão sério (*). 

(*). - Os autores da comunicação deixaram de remeter, por escrito, à 
pres:dência da mesa a resposta dada oralmente em plenário (Nota da Redação). 
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(Assuntos diversos) . 





OS ARQUIVOS NO BRASIL : ATUALIDADE E 
PERSPECTIVAS (*). 

Jose PEDRO ESPOSEL. 
Professor de Arquivologia da Universidade Federal 
Fluminense (Departamento de Documentação do Ins

tituto de Arte e Comunicação Social) . 

1. - INTRODUÇÃO. 

1 . 1 - Os arquivos: tema de reconhecida importância. 

Nos simpósios da ANPUH, a mais expressiva oportunidade que 
se oferece no Brasil para exame e discussão dos problemas relaciona
dos com a História, cabem, a nosso ver, algumas consideraçõe, sobre 
matéria arquivística, eis que são muito estreitas as relações, inclusive 
de dependência, entre as duas áreas. 

Afigura-se-nos, de início, perfeitamente dispen~ável insistir so
bre nações tão divulgadas e assentes que admitem os arquivos como 
autênticos laboratórios da História, le grenier de I'Histoire (1), enfim 
o campo adequado, por excelência, para se desenvolver o métier do 
historiador e permitir o cumprimento mais amplo das tarefas ineren
tes à nossa disciplina. Não terá sido por outro motivo que, em todas 
as reuniões precedentes promovidas pela ANPUH, com maior ou me
nor ênfase, se tem cogitado do assunto merecendo a questão do le
vantamento das fontes primárias um tratamento especial e relevante, 
constituindo um dos ítens do temário. 

(*). - Comunicação apresentada na 3.a Sessão de Estudos, Equipe B, 
no dia 8 de setembro de 1971 ( Nota da Redação) . 

(1). - 8raibant (Char]es), Le Grenier rle "Histoire et l'Arsenal de I'Ad
ministration. Paris. 
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1 .2. - O revisionismo histórico: realidade contida. 

Também, em conclaves a que temos assistido nos últimos anos 
(2), ficou amplamente caracterizado o vigoroso movimento de revisio
nismo e renovação metodológica da História, que ora se processa em 
nosso meio, justificando um interêsse crescente pelo estudo das fontes 
documentais. Tudo isso re-ulta da conjugação e ocorrência de vários 
fatores, entre os quais (3): 

o "próprio amadurecimento da disciplina", agora dotada de "téc
nicas severas", científicas, de elaboração; 
o inegável desenvolvimento do nível cultural, operado no país, 
levando a uma nova "consciência dos problemas brasileiros"; 
a criação de Faculdades de Ciências Sociais, Filosofia e Econo
mia, bases para a "construção de Brasil moderno e eficiente, de 
que são expressões e agentes diretores"; 
a obra dos cursos de História implantados no pais, com especial 
destaque para a contribuição dgnificativa do grupo da Univer
sidade de São Paulo; 
o aparecimento de publicações, periódicas e regulares, como a 
Revista de História, Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, Noticia Bibliográfica e Histórica, Mensário do Arqui
vo Nacional etc. e sua ressonância; 
a influência de muitas instituições, altamente considerada~, co
mo o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Associação 
Nacional dos Professôres Universitários de História (dez anos de 
atividades produtivas), o Ministério das Relações Exteriores e 
outras; 
a exigência, recentemente introduzida pela Reforma Universitá
ria, de cursos de pós-graduação para ace~so no magistério supe
rior etc. 

A pesquisa histórica vai aos poucos, então, ganhando em qua
lidade e crescendo em quantidade, embora enfrentando, ainda, proble
mas que, impedindo ou retardando sua plena expansão, contendo-a 

(2). - Os Encontros Brasileiros sobre Introdução ao Estudo dá. Hist6ria 
(Nova Friburgo - RJ, jul./1968 e Juiz de Fora - MG, dez.l1970) e, mais re
centemente, a Mesa Redonda sobre a Pesquisa Hist6rica no Brasil (XXIII Reu
nião Arual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - Curitiba 
- PR, jul./1971). 

(3). - Sobre o assunto consulte-se o trabalho do Professor Francisco 
Iglésias. A Pesquisa Hist6rica no Brasil, apresentado em Mesa Redonda da 
XXTII Reu"ião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 
Curitiba. PRo 
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mesmo, se refletem negativamente no progresso do país. Entre eles 
avulta o dos arquivos onde a História se mantém, podemos dizer, 
"aprisionada"! 

* 
2. - A SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS BRASILEIROS. 

Um ítem que se poderia resumir em uma palavra: desoladora. 
Fato, no entanto, que só consegue ser entendido em toda a sua ex
tensão por pessoas de rara sensibilidade (para não dizer cultura e in
teligência) . 

A grande maioria, notadamente de "administradores", traduz o 
vocábulo arquivo como depósito de papéis velhos, algo muito incômo
do, ocupando espaço preciso que serviria, quem sabe, para abrigar um 
gabinete aparatoso e condizente com a importância de sua chefia. Um 
traste muito feio, desarrumado, que, por certo, impressionará mal um 
superior em visita. Coisa inútil, herança não desejada de antecessores 
descuidados (ou medrosos). Dissemos inútil? Nem tanto: a indústria 
de papel usado ainda oferece alguns trocados pelo monturo. Não se
rá um bom negócio? Limpar um canto e lucrar um conto . . . Ain
da mais: ficar livre de uns curiosos que, a título de pesquisas, fazem 
perguntas embaraçosas e querem ver ninhos de ratos, colônias deí tra
ças, teias de aranha e montanha~ de pó. Muito conveniente será di
zer: "Não temos mais documentos. Foram "expurgados" (!). E quan
do assim não for? Ora, para isso existem os porões, os galpões, os só
tãos e os "depósitos". Arrumados? Sim, uns jogados por cima dos 
outros, mas deixando um caminho livre para o trânsito. Catálogos, 
só de telefones. E por aí vai. 

Infelizmente, este é o quadro real de nossos arquivos, conservan
do uma História ainda por fazer, mas já bichada, queimada, inunda
da, roída, praticamente perdida. 

E na interpretação original de muitas autoridades, até gente é 
"guardada" nos arquivos: por velhice, ou desequilíbrio nervoso, para 
resolver problema de malandragem ou por qualquer outro motivo que 
recomende a segregação, o "arquivamento". 

Há exceções, contudo. Arquivos eficientes, limpos, organizados, 
.:ontrolados e prontos para servir aos seus usuários. Poucos, porém. 
Outros 
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giados. E tão longe vai o tempo em que Lucien Febvre pontificou: 
le document n'est rien par lui-même ... (4). 

Em apôio a tudo quanto foi dito há o expressivo testemunho das 
numerosas comunicações apresentadas nestes Simpósios. Já a brilhan
te equipe do Paraná, em seus trabalhos exaustivos e notáveis, têm de
nunciado o descalabro. Por certo na presente reunião outras obser
vações do mesmo teor serão formuladas. No seu conjunto, eis os 
principais problemas: 

desinterêsse (por vezes total) pelos acervos; 
conservação em geral precaríssima; 
armazenamento em locais inadequados; 
falta de classificação e ordenação (fundos misturados e sem iden
tificação; 
restauração limitada a algumas peças, requisitadas no ensejo da 
passagem de efeméride; 
inexistência de meios de busca; 
pessoal sem qualquer formação técnica; 
remuneração inferior atribuída aos serviços específicos; 
mentalidade pouco esclarecida sobre a importância da matéria; 
destruição indiscriminada da documentação; 
confusão entre os serviços e finalidades de centros de documen
tação e arquivo. 

* 
3. - PERSPECTIVAS EM MAT:E:RIA DE ARQUIVO. 

Em assunto tão descurado as esperanças podem assumir uma 
grande dimensão, pois o mínimo que se faça já se constituirá em con
quista apreciável. 

3 . 1. - A Revolução e os arquivos • 

Lembramo-nos, de"de logo, que na história dos arquivos as re
voluções, paradoxalmente, têm se refletido vantajosamente. 

Assim foi com a Revolução Francesa instituindo os famosos A r
chives Nationales (7-9-1790), logo sob a direção de um archiviste 

(4). - Pebvre (Lucien), Les Archives et I'Histoire de la Civilisation, in 
"Archives" (número especial' de "L'Education Nationale") - Paris - sem da
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de la République (Camus, advogado e deputado), e realizando tare
fas de alta significação (5). 

Também a Revolução Rus~a de 1917 dotou o país de um no
tável organização de arquivos, seguindo o exemplo da França mas 
procurando evitar os erros então cometidos (6). 

Nos Estados Unidos da América do Norte, após a grande cri
se de 1929, foi criado o National Archives, implantando um sist~ma 
tão eficiente de arquivos que, logo ao término da Segunda Guerra 
Mundial, pôde ser dito: 

"Os arquivos não ganharam a guerra, mas sem os arquivos a 
guerra não seria ganha". 

Como a História é, além de tudo, uma grande mestra, espera
mos que a Revolução em curso no Brasil também venha, afinal, mo
dificar o panorama neste particular. Inclusive porque se trata, no 
caso, de matéria de significativo alcance cultural e área de manifes
ta prioridade do Govêrno. Consideramos, ainda, a presença, em des
tacados postos da administração pública, de intelectuais autênticos. 
com ~ólida formação universitária e assinalados serviços prestados às 
nossas artes, letras e ciências, dentre os quais mencionamos - jus
tamente por ser um emérito historiador - o Dr. Arthur Cezar Fer
reira Reis. 

3.2. - A atuação do Arquivo Nacional. 

Instituição de cúpula, nosso principal estabelecimento de arqui
vo apresenta em sua existência fa~es de grande representatividade e 
períodos de marcada estagnação. Presentemente encontra-se na sua 
direção um administrador de ampla visão que vem desenvolvendo es
forços para influir positivamente no terreno dos arquivos brasileiros. 
Tem se mantido vigilante no fentido de obstar a eliminação indiscri
minada de documentos em qualquer parte do território, está sempre 
atento e prestigiando iniciativas válidas, iniciou e mantém a publica
ção de um despretencioso mas útilíssimo veículo de informação ("Men
sário do Arquivo Nacional"), estabeleceu contato com Universidades 
(cursos em convênio) e entidades internacionais, aceita e estuda com 

(5). - Pavier (Jean), Les Archives in "L'Histoire et ses méthodes" -
Bruges. Imprimerie Sainte Catherine. 1961, pág. 1.133 (Encyclopédie de la 
Pléiade) . 

(6). - Bautier (Robert-Henri), Les Archives in "L'Histoire et ses mé
thodes. Bruges. Imprimerie Sainte 
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atenção todas as sugestões que lhe possam ser formuladas e procura, 
por fim, com insistência, cumprir os dois objetivos essenciais do ór
gão: atender a administração e servir a História. Contudo, por defei
to de nossa estrutura, que subordina o Arquivo Nacional ao Ministé
rio da Justiça, sua esfera de ação é cerceada, tanto no que se refere 
às relações com os demais serviços públicos federais quanto com os 
arquivos estaduais, estes completamente desvinculados nas suas di
retrizes, mesmo naquelas de caráter histórico, de uma orientação ho
mogênea e nacional. Apenas por habilidade e com muito de inspiradas 
relações humanas conregue, o Arquivo Nacional, alguma coisa nes
te particular. 

3.3. - As Associações e o problema da conscientização. 

3.3.1. - Associação Nacional dos Professôres Universitários de 
História. 

o papel da A. N . P . U . H. no revisionismo histórico e ~eus refle
xos nos arquivos já foi apreciado no Ítem 1.2. Ela, 

"desde o início de suas atividades, no I Simpósio de Marflia, 
em 1961, tem chamado insistentemente a atenção dos pesquisado
res nacionais para a necessidade urgente do levantamento das fon
tes históricas, existentes na país, inserindo como tema obrigatório, 
em todos os Simpósios já realizados, aquele relativo às fontes (7). 

Este movimento de larga e crescente repercussão, desperta con
comitantemente, a atenção e a simpatia para os nossos arquivos, repo
sitórios das fontes primárias e inéditas de nossa História. 

3.3.2. - Associação de Pesquisa Histórica e Arquivística. 

A "A.P.H.A.", nascida da boa vontade e interêsse de um gru
po que frequenta o Arquivo Nacional, reune historiadores, arquivis
tas e amigos da pesquisa num amplo programa de caráter cultural. Se
diada presentemente no próprio Arquivo Nacional (Praça da Repúbli
ca n.O 26 - Centro - ZC-14 - 20000 - Rio de Janeiro - Esta
do da Guanabara), já realizou um curso intensivo de pesquisa histó
rica, no mês de julho p.p., com expressivo número de alunos proce
dentes de vários Estados. Espera-se, em futuro próximo, uma atua
ção intensa na área da arquivÍstica. 

(7). - Arquivos Paranaenses. Boletim n.o 9 da Universidade Federal 
do Paraná. Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Departamento de His
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3. 3.3. - Associação dos Arquivistas Brasileiros. 

Ora em fase de organização, a "A. A. B ." terá como finalidades 
congregar todos os profissionais da especialidade, dignificar e ressal
tar a importância dos serviços de arquivo, zelar pela conservação dos 
acervos e difusão das técnicas apropriadas, promover encontros sobre 
a matéria, defender a formação de pessoal habilitado, incentivar a ela
boração e publicação de meios de busca e instrumentos de trabalho 
nos arquivos brasilelrõs e se esforçar pela organização de um sistema 
nacional de arquivos. Se os arquivistas contarem com o apôio de to
dos os professôres e pesquisadores em História por certo que outras 
serão, em breve, as condições de trabalho em arquivos, com vanta
gens evidentes para a salvaguarda e conhecimento de nosso patrimô
nio cultural. 

3.4. - As tentativas de formação de pessoal habilitado. 

A formação técnica e profissional do pessoal de arquivos deve 
merecer o interêsse cuidado~o de nossas autoridades. Pode-se ava
liar perfeitamente a inconveniência do despreparo e da improvisação 
de funcionários para o exercício de tais funções. Em outros países 
esse aspecto não é descuidado e os cursos de arquivistas, em nível su
perior de ensino, contribuem para a preservação racional das suas fon
tes históricas assim como para o desenvolvimento material. 

Relacionamos, a seguir, alguns importantes centros de estudo que, 
comparados com a situação brasileira, acentuam a nossa deficiência: 

França: E:cole des Chartes, talvez a mais famosa em sua espe
cialidade, no mundo. 

Alemanha: Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung, Ar
chivschule (Marburgo), Institut für Archivwissenschaft (em Potsdam) 
e outra em Munich. 

Itália: Scuola speciale per gli archivisti e bibliotecari (Universi
dade de Roma), além das escolas para arquivista em funcionamento 
nas Universidades de Milão, Pavia, Bolonha e Nápoles. Nos arqui
vos do Estado, sediados em Cagliari, Ferrara, Florença, Gênova, Mó
dena, . Palerma, Parma, Turim e Veneza, também funcionam cursos 
de preparação de pessoal para arquivos. Lembre-se, ainda, a Scuola 
Vaticana di Paleografia e Diplomatica, que mantém um bem consid·,!
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Estados Unidos da América do Norte: Cursos de formação, em 
níveis diversos, em Washington, Raleigh (North Carolina), Denver (Co
lorado) e Madison (Wisconsin). 

Espanha: Cursos para a formação técnica de arquivistas, biblio
tecários e arqueólogos (promovidos pela Direção Geral de Arquivos 
e Bibliotecas). 

México: Escuela Nacional de Bibliotecarios e Arquivistas. 

Venezuela: Escuela de Biblioteconomia y Archivos (Universidad 
Central de Venezuela). 

Colombia: Escola Interamericana de Bibliotecologia (Universi
dade de Antioquia ~ Medelin). 

Argentina: Escola de Arquivistas da Universidade Nacional de 
Córdoba (8). 

No Brasil, o único curso regular, até bem pouco tempo, era o 
ministrado pelo Arquivo Nacional onde, além de matérias técnicas 
(Organização e Administração de Arquivos, Técnica de Arquivos) se 
leciona também: Paleografia, Diplomática, Genealogia, Heráldica, Ad
ministração Pública e História do Brasil. Além desse, funcionavam 
outros por interêsses empresariais, uns mais constantes e outros even
tuais (IDORT - São Paulo, Pontíficia Universidade Católica e Fun
dação Getúlio Vargas - Guanabara etc.). 

Recentemente (Universidade Federal Fluminense - 1967 e Uni
versidade Federal de Minas Gerais - 1970) foi criada a di~ciplina 
em nível superior, no currículo do curso de biblioteconomia (arqui
vos correntes). Na U. F . F. está prevista, também, a inclusão da! ma
téria no currículo de História (arquivos históricos). 

Cuida-se, finalmente, de implantar um Curso Superior de Arqui
vo. O assunto acha-se em tramitação no Conselho Federal de Edu
cação e prectes a ser relatado. Se a iniciativa vingar o Brasil terá da
do um importante passo para a solução do grave problema de conser
vação do seu patrimonio documental. 

3.5. - Outras considerações: a microfilmagem de arquivos. 

Hoje em dia a microfilmagem surge como a palavra mágica que 
solucionaria todas as questões relacionadas com os arquivos, princi-

(8). - Tanodi (Aurélio), Manual de Archivilogia Hispanoamericana. 
Teorias y princípios. Córdoba (República Argentina). Dirección General de 
Publicidad de la Universidad Nacional de Córdoba. 1961, pág. 230 
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palmente no que diz respeito a economia de espaço. Conquanto sua 
utilização apresente inegáveis vantagens em alguns aspectos (comple
mentação de coleções e segurança, poupando o original de manuseio 
excessivo) não autoriza, porém, a destruição de documentos históri
cos, expressamente vedada em lei (artigo 15 do Decreto n.o 64.398, 
de 24 de maio de 1969. 

Para terminar, deseiamos com todo o ardor que não se aplique 
a este campo o difundido slogan, a pa:riótica divisa que marcou a Se
mana da Pátria em 1971 - isto é, que em matéria de arquivos o 
Brasil de ontem e de hoje não seja o Brasil de sempre . 

* 
* * 

INTERVENÇÕES. 

Do Prof. Paulo Pereira de Castro (FFLCH/USP. São Paulo). 

Declara que deseja ouvir o Autor sobre a seguinte questão: 

Em alguns arquivos brasileiros, maços documentais têm sido des
membrados para uma classificação dos documentos. Isto implica a 
destruição do contexto documental e a obliteração das suas relações 
com as fontes de expedição e, com isso, uma redução considerável 
do alcance documental de cada papel. A catalogação não deve ser 
acompanhada do desmembramento dos maços, pois estes constituem 
documentos pelo seu próprio con:unto, além do valor documental iso
lado de cada peça. Só para efeito de publicação é que cabe selecio
nar e reordenar um contexto documental, mas os originais devem ser 
mantidos em seus contextos. 

* 
Da Prota Myrtes da Silva 
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Genealogia, Heráldica, História do Brasil, Notariado, Organização da 
Admini~tração Brasileira, Organização e Administração de Arquivos, 
Técnica de Arquivos e Paleografia. 

2). - Cursos avulsos de Técnica de Arquivo - com a duração 
de quatro meses. 

Presentemente é superior a 200 o número de alunos que fre
quentam os referidos cursos e é muito significativo o fato do Arquivo 
ter iniciado neste ano de 1971 o seu IH Curso de Técnica de Ar
quivo. 

Paralelamente ao desenvolvimento do conhecimento da Arqui
vística, preocupa-~e o Arquivo Nacional também com a difusão e 
aceitação, no meio estudantil, da pesquisa documental como elemen
to básico para um perfeito clucidamento da História do Brasil. 

Como incentivo a essa necessidade de articulação entre a já ci
tada Repartição e as Universidades - praticamente inexistente - foi 
instituido um premio (no valor de 2.000 cruzeiros) a ser disputado ex
clusivamente por alunos do curso de História que apresentassem tra
balhos relacionados com vultos ou acontecimentos ligados à Indepen
dência brasileira. Como condição obrigatória exigia-se do candidato, 
na apresentação do trabalho, determinado percentual de documentos 
inéditos, cujo fichamento seria remunerado em separado. 

Apesar da propaganda feita em tôrno de tal iniciativa, apenas 9 
estudantes se inscreveram e um apenas apre~entou interessante estu
do sobre a influência das Câmaras Municipais no processamento da 
Independência Nacional. 

Esta informação tem como objetivo chamar a atenção dos Pro
fessôres de História, ora reunidos neste Simpósio, para e~sa proble
mática e reiterar a necessidade de maior entrosamento entre as en:i.
dades culturais e a classe estudantil. 

Obedecendo a Convênio estabelecido com a Pontifícia Univer
sidade Católica de São Paulo, em julho próximo pa~sado foi realiza
do o Curso de Técnicas de Pesquisa Histórica, coordenado pela Prof. a 
Antonietta Aguiar Nunes, ministrado pelo Arquivo Nacional com a 
colaboração de outras repartições congêneres, assunto que será ob;c
to de Comunicação da referida Professôra, razão pela qual deixa de 
entrar em maiores detalhes. 

Terminando, disse que valia a pena falientar 
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ra ambas as partes, no relacionamento: Arquivo Nacional-Universi
dades. 

• 
Prof. Hilário Rosa (FFLCjJahu e Bauru. São Paulo). 

1). - Pergunta: o recente Decreto Federal, proibindo a saída 
do território nacional de qualquer forma de peça documental de nos-o 
sa História, vem sendo aplicado? 

2). - O que o Autor poderia dizer sobre o interêsse que deter
minadas Universidades estrangeiras demonstram em adquirir nossos 
acervos? 

3). - O péssimo e deplorável estado em que se encontram os 
nossos Arquivos não remlta de um péssimo consenso que têm as Au
toridades e o povo pela História? 

4). - Em face das novas perspectivas educacionais do país, 
com a necessária valorização das áreas de estudos técnicos, e o rela
tivo esvaziamento das áreas de Humanidades, inclusive com o propa
lado boato do desaparecimento do ensino da História nos cursos de 
grau médio, substituído pelo de Ciências Sociais, a conceituação dos 
Arquivos não poderia piorar? 

• 
Do Prof. Odilon Nogueira de Matos (FFLCjUCC. Campinas. São 

Paulo). 

Declara que sobre a necessidade imperiosa da criação de cursos 
de arquivistas, os Simpósios anteriores sempre se manifestaram a fa
vor dessa idéia. Mas, até agora, nada se pôde fazer. Por isso mesmo 
apresenta congratulações ao Autor da Comunicação por ter levanta
do o assunto em têrmos mais concretos e com perspectivas mais am~ 
pias. Será uma experiência que Campinas pretende fazer. 

• 
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* 
* * 

RESPOSTAS DO PROFESSOR JOSf: PEDRO ESPOSEL. 

Inicialmente o Autor agradeceu as palavras amáveis que recebeu 
dos interpelantes. 

Ao Prof. Paulo Pereira de Castro. 

Diz que o interpelante foi muito feliz em levantar um sério pro
blema decorrente, por certo, da falta de informação do pessoal impro
visado em arquivista e que se ressente de um preparo especializado pa
ra o desempenho criterioso de mas funções. 

Sempre se deve observar, com toda a atenção, a reunião de pa
péis encontrados em um Arquivo, seja constituindo um maço, um 
amarrado, um pacote, um volume etc. Algum critério presidiu àque
la ordenação e o seu desmembramento pode determinar a perda dt:: 
importantes elementos de identificação e informação. A metodolo
gia arquivística já estabeleceu alguns princípios sobre o assunto, me
recendo e-pecial referência o que recomenda a respeito da ordem ori
ginal imposta à documentação e o que proibe a mistura de material 
procedente de fontes diversas. Por outro lado, se deve agir, no ca
so, com o mesmo cuidado, por exemplo, de um arqueólogo ao efe
tuar a descoberta de uma peça antiga em sua escavação. Antes de 
retirá-la ele providencia fotografias e desenhos do local, efetua rigoro
so exame nas proximidades e só então recolhe o achado, sempre aten
to a quai"quer circunstâncias, pois todas, em potencial encerram uma 
notícia, possuem uma significação. 

Por outro lado, um conjunto de papéis de arquivo revela certas 
relações orgânicas de formação que não podem ser desfeitas, os do
cumentos são explicados uns pelos outros e somente assim ~erá pos
sível a completa interpretação do conjunto. 

* 
À prof.a Myrthes da Silva Ferreira. 

A presença da interpelante neste Simpósio já demonstra cabal
mente que o Arquivo Nacional se mostra sensível às iniciativas de 
cunho cultural, notadamente no campo da História. 

Aliás, hoje em dia, os Arquivos deixaram de ser entidades pas
sivas à espera de pesquisadores que os procura5sem, 
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Podem até mesmo sugerir, aos pesquisadores, temas de relevante in
terêsse para a elaboração de teses, monografias etc . 

• 
Ao Prof. Hilário Rosa. 

Diz que as perguntas do interpelante enfocam questões da mais 
alta signifacção. 

Relativamente à primeira, cabe dizer que o Decreto veio dis
ciplinar uma situação que, pelo seu vulto, representava um rude gol
pe em nosso patrimônio cultural. Bibliotecas do mais alto valor e 
preciosos acervos arquivais eram adquiridos por estrangeiros e expor
tados livremente. É claro que a lei foi inspirada por motivos patrió
ticos e acredita que esteja sendo aplicada, sugerindo, apenas, que o 
seja com o máximo rigor para que resulte realmente eficaz. 

Quanto à segunda pergunta, embora não possam as Universida
des de outros paíres, por lei, adquirir nossos acervos, é realmente ex
pressivo o número crescente de pesquisadores que, a cada dia, 
va~culham os nossos Arquivos a tal ponto que, dentro em breve, a 
História do Brasil será feita por estrangeiros. 

Quanto à terceira indagação afirma que o descaso em tômo da 
História se reflete em matéria de Arquivos. Representa, aliás, esta 
mentalidade uma séria ameaça ao nosso desenvolvimentÇl, porque a 
História, quando lecionada racionalmente é um dos recurso" mais vá
lidos na tarefa educacional e elemento es"timulador do patriotismo e 
senso cívico. 

À quarta pergunta diz acreditar que não sofram os Arquivos 
com tal tendência, pois eles colaboram e enriquecem todas as disci
plinas, inclusive e principalmente as sociais. Os arquivos devem ser
vir indiscriminadamente ao pensamento científico, emb:Jra encontre 
por parte da História a maior solicitação . 

• 
Ao Prof. Odilon Nogueira de Matos. 

Afirma que foi com muita satisfação que o Autor soube do in
terêsse da Universidade Católica de Campinas em implantar um Cur
so Superior de ArquivÍstica. Sugere, apena5, 
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Muito embora a História seja uma ciência voltada para o pas
sado, deve-se pensar em seu próprio futuro e procurar facilitar os 
problemas dos historiadores que nos sucederão . 

• 
Ao Prof. Romeu Stival. 

Declara que a microfilmagem de segurança é uma solução apli
cada em todo o mundo. Não que a sua realização autorize uma ati
tude de omissão para com os aspectos de conservação do material 
e se venha a perdê-lo. Afinal a microfilmagem não permite a des
truIção do documento histórico. 

No caso do interpelante, como ele é oriundo de uma cidade do 
litoral e de elevado grau d.e umidade, propícia, portanto, à prolife
ração de micro-organismos e insetos novicos, seria de bom alvitre a 
de infecção das peças infectadas e a instalações apropriadas com 
contrôle de temperatura. Entenda-se também que a melhor forma 
de conservação é a preservação. 

Há toda uma vasta bibliografia sobre o assunto e pesquisas regula.



OUTRAS FONTES PARA A HISTÓRIA DA 
MEDICINA BRASILEIRA (*). 

LYCURGO DE CASTRO SANTOS FILHO 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni

versidade Católica de Campinas (SP). 

Na comunicação intitulada "Fontes para a História da Medici
na Brasileira apresentada ao V Simpósio Nacional dos Professôres 
Universitários de História (1969) e publicada in "Portos, Rotas e 
Comércio", lI: 189-194, São Paulo, 1971, enumerei as fontes pri
maciais, gerais e especializadas. Agora aqui apresento outras fon
tes também primárias, de outro gênero, porém não menos essenciais 
e não menos importantes para o levantamento e para a elaboração 
da história da medicina brasileira. Refiro-me à iconografia e ainda 
a outros tipos de fontes que poderiam ser arroladas, impropriamen
te talvez, como etnográficas e como arqueológicas, isto é, fontes que 
representam a cultura material antiga, ou que indicam a manifesta
ção da atividade material no passado, atividade traduzida em monu
mentos, edifícios, construções, instrumentos, objetos e utensílios diver
sos. Tanto a iconografia como a epigrafia dos edifícios, dos instru
mentos e utensílios são fontes primeiras para a história da medicina, 
como também o são os próprios monumentos, construções, edifícios 
e instrumentos, como se verá a seguir. 

A). - Iconografia. 

Em muitos dos seus marcantes aspectos, a patologia e a tera
pêutica no Brasil podem ser levantadas graças aos desenhos, gravu
ras, estampas e aquarelas dos séculos XVIII 
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tros ou indivíduos portadores de deformidades e más formações, ou 
ainda indivíduos exibindo sinais de doenças reinantes. 

O francês Jean Baptiste Debret pintou em 1818 uma "loja de 
ba~beiro", que é uma fonte documentária de extraordinário interêsse. 
Essa loja de princípios do século XIX pouco diferia das dos séculos 
anteriores. Continha todo o material necessário ao profissional que 
anunciava em letreiro copiado ipsis litteris por Debret: "barbeiro, ca
beleireiro, sangrado r, dentista e deitam bichas". Nesse local o bar
beiro exercia a profissão, recebia os clientes e amigos e com eles con
versava, folgando. E à noite ali dormia, atento, pronto para atender 
aos chamados urgentes. É ainda de Debret a muito conhecida gravura 
onde se vê um negro com uma má~cara de ferro. Usava-a para não 
"comer terra". Esse negro era, sem dúvida, portador de ancilostomía
se, a qual acarreta com frequência o sintoma da geofagia. Outra pin
tura de Debret - e a ma iconografia é muito boa para a história mé
dica brasileira - é a do cirurgião negro, com a demonstração de 
aplicação de ventosas num paciente. Naturalistas viajantes viram e 
desenharam mulheres portadoras de bócio ou papo, indicando a re
gião de incidência. 

No diário que escreveu sobre a expedição do barão de Langs
dorff, traduzido do francês pelo visconde de Taunay, o desenhista da 
expedição, Hércules Florence, in"eriu um debuxo do cirurgião paulis
ta Francisco Álvares Machado e Vasconcelos apresentado em seu 
consultório em companhia da família, composta dele próprio, da mu
lher, do filho e da filha, que viria a se tomar a senhorá Hércules FIo
rence. Nesse desenho vê-se o necessário u"ado por um cirurgião da 
época. 

Gravu-as dos séculos XVIII e XIX mostram práticas médicas, 
práticas cirúrgicas e de higiene. E outras fontes iconográficas existem, 
bem conhecidas, como a tela pintada por Manuel de Araujo Pôrto 
Alegre, um quadro alegórico que reprerenta o imperador Pedro I en
tregando ao diretor da então Academia Médico-Cirúrgica do Rio de 
Janeiro o decreto que lhe concedia autonomia administrativa. Aliás, 
sobre esse acontecimento, que foi significativo, o gravador da Aca
demia de Belas Artes, Zeferino Ferrer, cunhou medalha comemora
tiva com a efígie do imperador e a data de 1826. Entretanto, quanto 
à numismática, quanto a medalhas, moedas e mesmo medalhões que 
sirvam à história da antiga medicina, não há o que procurar, no Bra
sil. 

Gravuras e desenhos que retratam profis~ionais da Arte médico
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a história social e econômica e mesmo genealógica do médico e cirur
gião. Mostram o aspecto fisionômico, os trajes, o corte do cabelo e 
da barba, os adornos usados. Valem para o aspecto social e econômi
co da história médica, tanto quanto valem para a antropologia. 

Infelizmente, boa parte do material iconográfico ainda inédito 
a ser arrolado para o levantamento da história médica das diversas re
giões brasileiras, está disperso e em mãos de particulares. Difícil serão 
a sua reunião e o seu aproveitamento. 

B). - Instrumentos, utensílios e objetos. 

Os instrumentos profissionais, os utensílios e quaisquer objetos 
utilizados pelos que se dedicaram à medicina através dos tempos, in
dicam com precisão a feição ou os aspectos assumidos pela Arte de 
curari em cada povo, em cada civilização. Aliás, a documentação ma
terial de uma civilização é sempre encarada como fonte primeira, co
mo testemunha concreta, palpável, tangível, da história. Assim, a 
descoberta de trépanos de pedra permitiu evidenciar a prática da tre
panação entre os povos primitivos, entre os homens do período neo
lítico, evidência aliás corroborada pelo encontro de crânios trepana
dos, com as bordas ósseas mostrando processo de cicatrização da feri
da cirúrgica. 

Revestem-se, então, de sigular importância os instrumentos e ob
jetos da prática médica em uso no Brasil nos séculos passados, obje
tos da prática cirúrgica e da prática farmacêutica porventura existen
tes ainda. Vale essa ressalva, porquanto infelizmente inexistem e nem 
houve no Brasil museus da Arte de Hipócrates, e tudo o que persis
tiu ou sobrou da destruição deve ser procurado em mãos de particula
res ou nos depósitos dos velhos hospitais. Ferros cirúrgicos, instru
mentos para a sangria, facas para a circuncisão, sondas de esvazia
mento, ferros para cauterização de ferimentos e feridas, instrumentos 
litotritadores para a chamada "operação da pedra na bexiga", mode
los arcaicos de estetoscópios, como este que agora exibo, de minha 
coleção, próprios para a ausculta de órgãos como o coração e os pul
mões, tipos obsoletos de seringa para injeções e in~tilações, ventosas 
de vários formatos, potes, boiões e vasos de louça para a guarda de 
medicamentos, quase todos com inscrições gravadas, alguns deles pe
ças artísticas e de fina louça; grandes frascos, bojudos, que serviram 
para a conservação das sanguessugas, caixas de medicamentos, ou "cai
xas de botica", 
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Utensílios e objetos auxiliares, para médicos ou de enfermagem, 
c;ão igualmente valiosos para o conhecimento dos cuidados de higiene 
e asseio, e até para o estudo dos hábitos socials. Neste caso, apon
tam-se as retretes ou tipos de cadeiras abertas no assento e destinadas 
à exoneração dos intestinos, encontradiços hoje em museus europeus. 
certas bacias especiais para pedilúvios e para semicúpios, isto é, para 
respectivamente banhos nos pés e banhos de assento, prescritos pelos 
profissionais da medicina e onde à água quente adicionava-se medi
camento vegetal ou mineral. 

Os relatos do passado, arrolados em minha comunicação ante
rior, já citada, enumeraram ou continham alusão aos instrumentos e 
utensílios. Geralmente mencionavam, não descreviam. Tenho pro
curado, mas até agora não encontrei aquêles com certeza usados nos 
séculos XVI e XVII. Já os oriundos dos séculos XVIII e XIX podem 
ainda ser encontrados, embora raros e mal conservados, em enferma
rias dos seculares conventos religiosos, nos depósitos das mais anti
gas Santas Ca~as de Misericórdia, ou ainda em poder de particulares. 

Que melhor fonte documentária para tomar conhecida a cirur
gia predativa, mutiladora e deformadora dos séculos passados, do que 
um velho estojo de cirurgia como este que data de 1851, de minha 
coleção e que agora mostro aos senhores simposiastas? E' um esto.io 
completo, de instrumentos com o cabo da madeira e a lâmina de puro 
aço da fábrica francesa "Charriere", não mais existente, mas que foi 
de renome em Paris, em meados do século passado. Aí estão todos 
os instrumentos então usados na Arte cirúrgica do século XIX, aliás 
o tipo de Arte que prevaleceu no Brasil até princípios do atual sé
culo. Constantes de legras ou rugines (raspadores), serras, alicates, 
torqueses, bisturis, tesouras, facas musculares, facas interó~seas, esses 
ferros certamente não sugerem cirurgia conservadora, plástica, substi
tutiva, cirurgia essa de fato então desconhecida, mas esses ferros com
provam e indicam a cirurgia da época, amputadora, lancetadora, mu
tiladora, extrativa. 

Os potes e vasos de medicamentos, alguns podendo ser encara
dos como obras-primas de cerâmica, hoje em dia ornam coleções par
ticulares, havendo ainda muitos nas farmácias dos antigos hospitais 
e dos antigos conventos . Esses potes são verdadeira farmacopéia em 
lonça. Com os nomes dos medicamentos neles gravados, mostram à 
mciedade e comprovadamente quais os símplices e os compostos, isto 
é, quais os medicamentos em voga no tempo, componentes dos réci
pes, das prescrições. Mostram tanto os remédios importados como 
aqueles provenientes da flora medicinal nativa. E o mesmo se diga 
das "caixas de botica", 
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dios e que eram transportadas pelos profissionais ou conservadas nas 
casas de família. 

Esses instrumentos, esses utensílios e objetos, como boas fontes 
que são, se procurados e se encontrados, nas diversas regiões do país, 
permitirão documentar o desenvolvimento da Arte médico-cirúrgica, 
desenvolvimento que seria desigual e peculiar a cada antiga capitania 
ou província. Sabe-se que até agora existem publicadas apenas qua
tro monografias referentes à história médica, respectivamente, de Per
nambuco, Paraíba, Sergipe e Paraná. Convirá, pois, que os futuros 
historiadores não percam de vista, não olvidem a importância das 
fontes ora apontadas, quando elaborarem os históricos regionais. 

C). - Edifícios, construções e restos materiais. 

Os antigos edifícios hospitalares porventura ainda existentes cer
tamente sugerem os aspectos assumidos pela assistência hospitalar no 
país. Os restos escavados e as reconstituições dos antigo templo de· 
dicados aos deuses médicos, permitiram recompor e apontar a assis
tência médica na Antiguidade clássica, com os locais para os jejuns 
propiciatórios, os banhos medicinais e lustrais, os sacrifícios e as pres
crições mágico-medicinais. No Brasil, o que sugere o estudo dos an
tigos nosocômios? Sugere que foram, apenas, depósito de doentes, 
locais que os enfermos, tanto pobres como abonados, procuravam so
mente para morrer, depois de desenganados em suas próprias habi
tações. O exame das instalações dos velhos nosocômios permite con
cluir pela precariedade dos meios curativos. E permite garantir que 
até os atos cirúrgicos eram realizados nas enfermarias. Sabe-se, aliás. 
que as salas de cirurgia só começaram a ser construidas nos hospitais 
brasileiros a partir das primeiras décadas do século XX. Não há dú
vida de que a observação cuidadosa das instalações hospitalares bra
sileiras dos séculos passados muito acrescentará ao conhecimento da 
arte médico-cirúrgica e da enfermagem. 

Restam hoje mríssimos edifícios, raríssimas instalações. O tempo 
destruiu ou foram derrubados por obsoletos. O imponente e vasto 
edifício da Misericórdia do Rio de Janeiro, em Santa Luzia, e que 
data de meados do século XIX, é um precioso documento em suas 
gros~as 
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como se ~abe. Será, portanto, nas enfermarias de antigos conventos 
ainda existentes e em seculares edifícios hospitalares que o pesquisa
dor irá encontrar muitos dados para o levantamento da história mé
dica. 

As múmias egípcias e as incaicas são precioso documentário pa
ra a patologia. O exame anátomo-patológico e o radiográfico dos cor
pos mumificados permitiram a observação de doenças reinantes, co
mo a tuberculose, a schistossomose. No Brasil, a observação de ossos 
de antiguidade comprovada, encontrados em túmulos dos séculos XVII, 
XVIII e XIX, mostrará diversas afecções, por certo. Os esqueletos 
ultimamente encontrados em urnas funerárias indígenas, os esquele
tos de tumbas seculares, como os que há pouco foram descobertos no 
Norte do país, deveriam ser observados por pesquisadores especiali
zados antes de serem encaminhados aos museus de antropologia. 

Não tenho notícia de museus médico-farmacêuticos no país. Se 
existem, permanecem ignorados. Na Europa há diversos e valiosos, 
como o da Faculdade de Medicina do Porto,. em Portugal, como o de 
Cluny, em França. E o do Palácio Real de Madrid, onde o visitante 
depara até com medicamentos medievais, genuinos e bem conserva
dos, como a pedra bezoar e outros que tais. No Brasil alguma coisa 
haveria para ser coletada, colecionada e exposta em mostra especia
lizada. Creio que não será obra para meus dias. Tenho, entretanto, 
para mim, que ainda há no Brasil material salvo da destruição, fonte 
concreta da história médica, que poderia ser reunido se ao problema 
se dedicasse alguma instituição ou alguma universidade . 

• 
" " 

INTERVENÇúES . 

Da Profa. Maria Lúcia Rangel Ricci (FFCL-UCC. Campinas. São 
Paulo) . 

Afirma que gostaria de saber da validade e utilização dos álbuns 
de família para tal análise. Em caso positivo, solicita alguma notí
cia de alguma coisa na região de Campinas, uma vez que lhe parecem 
ter sido desaparecidos ou melhor destruidos. Pergunta também qual 
era a "anestesia" usada nas operações, se é que se poderia dar esse 
nome à alguma coisa dada aos pacientes . 

• 
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Da Profa. Jeanne Berrance de Castro (FFCL-Rio Claro. São Paulo). 
Pergunta: até onde a Medicina e o Curandeirismo se encontra

vam? Qual a anestesia usada e de que tipo'! Arguiu também sobre o 
problema das boticas. 

* 
Da Profa. Júlia Maria Leollor Scarano (FFCL-Rio Claro. São Paulo). 

Diz que todos sabem que as Associações ou Irmandades das, Mi
sericórdias existiam em muitas vilas brasileiras da época colonial. Exis
tiam nelas médicos ou conhecedores de Medicina, ou melhor, como 
funcionavam elas? 

* 
Do Prof. Odilon Nogueira de Matos (FFCL-UCC. Campinas. São 

Paulo). 

Indaga sobre o interesse da literatura dos viajantes como depoi
mento para a História da Medicina no Brasil. Observa que muitos 
desses viajantes eram naturalistas, formados em Medicina. E que 
outros, mesmo não sendo médicos, interes~avam-se pelo assunto. 

* 
* • 

RESPOSTA SDO PROFESSOR L YCURGO DE CASTRO SAN
TOS FILHO. 

"A Profa. Maria Lúcia Rangel Ricci. 

Diz que a iconografia existe ainda, neste particular. Há dese
nhos e fotografias de médicos que mostravam qual a posição econô
mica e social dos restratados ou desenhados, ou ainda outros a:pectos. 

A anestesia, continua, foi descoberta em 1846 e já empregada 
no Brasil em 1848. Entretanto, poucos se atreviam a usá-la, pois não 
se podendo dosar o clorofórmio, o paciente "também" morria da 
anestesia. 

* 
À Profa. Jeanne Berranca de Castro. 

Afirma que não há divisão ou separação possível entre Medicina 
e Curandeirismo nos séculos passados, no Brasil. E como "de mé
dico e de louco cada um tem um pouco", 
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Quanto à anestesia já respondeu mais acima. As boticas, entre
tanto, eram artísticas e até o século XIX comervavam o mesmo as
pecto das boticas medievais. Eram raras no Brasil, mas as poucas 
existentes mostravam estantes bonitas, artísticas, enfeitadas com belos 
potes de bonita louça, frascos coloridos e frascos contendo as "bi
chas" ou sanguessugas, além de utensílios e uma ou outra farmaco
péia. 

• 
À Prafa. JúZia Maria Leonor Scarano. 

Esclarece que já no século XVI foram fundadas e funcionaram 
Santas Casas de Misericórdia nas principais vilas brasileiras. A data 
de fundação de cada uma delas é questão controvertida e ainda por 
esclarecer. Nas Santas Casas só exerciam a profissão raras físicos 
(médicos) e os cirurgiões-barbeiros autorizados ou diplomados. Cura
dores não tinham entrada nos hospitais da Misericórdia. Exerciam o 
mister fora dos hospitais e sob as vistas complacentes das autoridades . 

• 
Ao Prof. Odilon Nogueira de Matos. 

Diz que o interpelante tem toda razão quando encarece o valor 
dos depoimentos dos naturalistas-viajantes. Realmente, esses depoi
mentos têm tanto interesse para a patologia e a terapêutica do ~éculo 
XIX, quanto tivera mas "Cartas Jesuíticas' 'e a "Visitação do Santo 
Ofício às Partes do Brasil" para a patologia e a terapêutica dos sé
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CONSIDERAÇõES GERAIS. 

At éo início do século XX, a capital do Estado de Goiás era 
a cidade de Goiás, que, deve sua origem à mineração, e, que então, 
apre~entava-se decadente, devido ao esgotamento das minas e à sua lo
calização, distante dos centros urbanos mais desenvolvidos. 

A mudança da capital foi preocupação de diversos presidentes: 
Miguel Lino de Morais (1827-1831), Couto Magalhães (1863) e Dr. 
Rodolfo Gustavo da Paixão (1890-1891). 

A idéia da mudança só se concretizou em 1932, através do de
creto nO 2.737, de 20 de dezembro, assinado pelo Interventor Pedro 
Ludovico Teixeira, nomeando uma Comissão para escolher o local 
onde seria edificada a nova cidade. 

A 3 de janeiro de 1933, a Comissão propôs que se escolhessem 
três técnicos para proceder ao exame das localidades de Silvânia, 
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Os estudos feitos pelos mesmos foram divulgados a 4 de março 
de 1933 e concluiram pela escolha de Campinas, devido à sua loca
lização geográfica na área mais povoada do Estado e às condições 
topográficas. 

A 24 de abril de 1933 o engenheiro Armando de Godoy nomea
do pelo interventor Federal para proceder aos estudos da região deu 
seu parecer favorável à escolha de Campinas. 

A 27 de maio do mesmo ano são iniciados os trabalhos de pre
paro do terreno e dois anos depois, pelo Decreto n.o 327 é criado o 
município da nova capital que recebeu o nome de Goiânia. 

O nome da nova capital foi escolhido através do concurso orga
nizado pelo Jornal O Social no qual saiu vencedor "Caramuru da 
Silva Brasil" . 

A 20 de novembro é instalado o município e a 13 de dezembro 
é assinado em Goiâania, o 1.° Decreto, pelo Governador Pedro Lu
dovico Teixeira, determinando a transferência das Secretarias Geral e 
do Governo e da Casa Militar para Goiânia. 

A 23 de março de 1937 é transferida a capital do Estado para 
Goiânia (Decreto n.o 1816). 

A inauguração oficial deu-se em 5 de julho de 1942, à qual com
pareceram representantes do Presidente da República, dos Governa
dores dos Estados e dos Ministros, autoridades civis, militares e re
ligio~as. Caravanas de todos os rincões de Goiás para cá se locomo
veram. 

Com a mudança da capital, parte da documentação oficial dos 
períodos Colonial, Monárquico e Republicano foi trazida para Goiânia. 

Atualmente essa documentação encontra-se no Arquivo Geral do 
Serviço de Documentação do Estado de Goiás, localizado ,à Rua 7 
n.o 240, Centro. O seu horário de funcionamento diário é das 8,00 
às 10,00 horas e das 12,00 às 18,00 horas. 

Sua consulta é permitida, mediante autorização do Sr. Secretá
rio de Administração. E' dirigido pela Sra. Edelza Itabaiana de 
Moura. 

A documentação manuscrita existente no Arquivo Geral, per
maneceu, de~de 
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o estado de conservação dos documentos varia muito, via de 
regra, apresentam-se em condições razoáveis, embora parte esteja 
muito dimificada devido às condições precárias das instalações. Ou
tros se apresentam corroidos pelos insetos. 

A documentação por nós levantada prende-se principalmente aos 
séculos XVIII e XIX. Alguns livros referentes ao século XVII, fo
ram localizados e incorporados ao nosso trabalho. 

O nosso levantamento é parcial, existindo ainda cerca de 2.000 
volumes já levantados anteriormente e vários pacotes de documen
tos esparsos, ainda não manuseados. Existem também jornais di
versos. 

Procurando subsídios para Pesquisa que estamos realizando, nos 
deparamos com a presente documentação que se encontrava mistu
rada à do século atual. 

O número de livros arrolados totaliza 658 volumes. 

Finalizando a apresentação do nos~o trabalho, queremos consig
nar agradecimentos aos funcionários do Arquivo e, em especial à sua 
diretora, Sra. Edelza Itabaiana de Moura e ao jovem José Ricardo 
Estrela. 

ATAS. 

1823 - Atas da Eleição da J unta Provincial. 

1836 - 1837 Atas das Sessões da Tesouraria Provincial. 

1864 - Atas das Sessões da Secretaria da Diretoria das 
Rendas Provinciais. 

1865 - 1883 Atas das Sessões da Diretoria da Fazenda Provin
cial. 

1879 - 1880 Atas das Sessões da Diretoria da Sociedade Eman
cipadora Goiânia, 
Contém matrículas dos Intendentes Municipais. 

1893 - 1902 



1816 -

1816 -

1833 - 1834 
1837 - 1889 
1826 
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Registro de Conta Corrente dos empregados na 
sociedade de Mineralogia de Anicuns. 
Contabilidade da Sociedade Geral de Mineração 
Sociedade de São Francisco de Assis de Anicuns. 
Receita e despesa da província de Goiás. 
Conta corrente com a Coletoria de Cavalcante. 
Conta corrente do Hospital de São Pedro de AI-
cantara com a Junta da Fazenda Pública. 

1836 Lançamento do dízimo do gado Vacum e Cavalar. 
1836 - 1836 Impostos Diversos de Santa Cruz. 
1837 - 1846 Recebimentos Diversos da Provedoria da Fazen-

da Provincial. 
1840 - 1841 Impostos de Meia Sisa de Escravos. 
1845 - 1852 Registro de Ordens de pagamento pelas coletorias. 
1845 Receita e Despesa da Província de Goiás. 
1846 - 1848 Pagamentos diversos. 
1847 Caderno de Rendimento da passagem do Rio. Co

rumbá. 
1847 - 1848 Fôlha de pagamento - Diversos. 
1847 - 1850 Impostos Diversos. 
1848 - 1885 Conta corrente da Coletoria de Santa Luzia. 
1848 - 1890 Conta corrente com a Coletoria de Taguatinga. 
1849 Receita e despesa Provincial de Goiás. 
1849 - 1851 Fôlha de pagamentos diversos. 
1849 - 1889 Conta corrente com a Coletoria de São José do 

Ouro. 
1849 - 1859 Assentamento dos empregados provinciais. 
1851 - 1852 Sinopse da Receita e Despesa do Império. 
1852 - 1860 Conta corrente com o procurador fiscal da Tesou

raria Provincial. 
1852 - 1861 Registro de Ordens de Pagamentos pelas Coleto

rias da Provedoria da Fazenda Provincial. 
1852 - 1862 Pagamento dos Empregados Diversos. 
1853 - 1862 Pagamento dos vencimentos dos empregados pro

vinciais. 
1853 - 1890 Conta corrente com a Coletoria de Boa Vista do 

Tocantins. 
1855 Pagamento de gratificação aos funcionários da 

Secretaria da Assembléia Legislativa Provincial. 
1855 - 1858 Impostos arrecadados pela Coletoria de Santa Lu

zia e Santa 
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1856 - 1883 Conta Corrente com a Coletoria de Vista Bela 
do Pararuu'ba. 

1857 - 1858 
1857 - 1874 

1858 
1858 
1858 - 1868 
1858 -1877 
1858 - 1879 
1859 

Diário da Cobrança de Impostos. 
Conta corrente com administração da Recebedo· 
ria de São Vicente. 
Diário da Coletoria da Capital. 
Diário da Coletoria de Santa Cruz. 
Conta Corrente da Tesouraria Provincial. 
Conta corrente com o Coletor da Capital. 
Conta corrente com a Coletoria de Natividade. 
Caixa da Tesouraria Provincial e fôlha de paga-
mentos diversos. 

1859 - 1876 Conta Corrente com a Recebedoria de Vila de 
Boa Vista do Tocantins. 

1860 - 1861 Pagamento dos empregados da Tipografia, cate
quese, aposentados, caridade pública. 

1860 - 1872 Resoluções e fôlhas dos Empregados da Província. 

1860 - 1861 Fôlha de Pagamentos dos Vencimenots dos Agen
tes das Coletorias, encarregados do relatório e 
empresários da casa do mercado. 

1861 Pagamento dos Empregados do Corpo Legislati
vo Provincial. 

1861 - 1870 Conta corrente com a Recebedoria de Santa Rita 
do Paranat'ba. 

1861 - 1882 Pagamentos efetuados - Diversos. Tesouraria 
das Rendas. 

1861 - 1862 Fôlha de pagamentos dos empregados de Secreta
ria do Govêrno. 

1861 - 1862 Fôlha de pagamento dos empregados da Tesou
raria Provincial. 

1862 

1862 

Receita e despesa provincial de Goiás - dois 
exemplares. 

Despesa da Representação Provincial. 

1862 - 1863 Fôlha de pagamento dos empregados da Secreta
ria do Govêrno. 

1862 - 1863 Fôlha de pagamento dos empregados da diretoria 
das rendas provinciais. 

1862 - 1863 Fôlha de pagamentos dos empregados da exac
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1863 - 1866 Fôlha de pagamentos dos empregados aposenta
dos de Caridade Pública de Tipografia. Obras PÚ
blicas e Mestres de Ofícios . 

1864 Receita e despesa provincial de Goiás. 
1864 - 1878 Assentamento de Empregados Provinciais. 

Pagamento dos empregados da representação co
mercial da Secretaria do govêrno. 

1867 - 1868 Contabilidade dos Créditos - Segunda Secção 
das Rendas Provinciais de Goiás. 

1867 - 1868 Fôlhas de pagamento dos empregados da Dire
toria das Rendas Provinciais, Exacção, Tipogra
fia e Aposentados. 

1867 - 1880 Caixa geral a cargo do Tesoureiro. 
1869 - 1870 Suplemento ao Apêndice da Caixa Geral e Te

souraria da Fazenda Provincial. 
1869 Balanço da Receita e Despesa do Hospital de São 

Pedro de Alcântara relativo a 1869 e do. Cemité
rio da capital. 

1869 Balanço da Receita e Despesa do Hospital de São 
Pedro de Alcântara relativo a 1869. 

1869 - 1870 Conta corrente da Mesa de Renda do Norte da 
Província. 

1869 - 1889 Conta corrente com a Administração dos Bar-
reiros. 

1870 Diário de Cobrança de Impostos. 
1870 - 1878 Pagamentos da Fazenda Provincial a Diversos. 
1870 - 1898 Tesouraria da Fazenda - Impostos sobre gêne-

1871 - 1872 
1871 
1871 - 1872 
1871 1872 

ros alimentícios. 
Receita e despesa da Província de Goiás. 
Conta corrente. 
Pagamento dos Empregados da Instrução Pública. 
Pagamento de dotações do hospital da Caridade 
e Funcionários. 

1871 1872 Pagamento de Deputados. 
1871 1890 Conta corrente da Recebedoria de Cachoeira Dou-

rada. 
1872 Pagamentos diversos. 
1872 - 1873 Receita e despesa provincial de Goiás. 
1872 - 1873 Pagamento dos Empregados de Representação 

Provincial e Secretaria do govêrno. 
1872 - 1875 Pagamento dos empregados da Secretaria do Go
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1873 - 1883 Assentamento dos inspetores paroquiais. 
1873 - 1874 Recibos. 
1873 Fôlha de pagamentos - Diversos. 
1873 - 1874 Livro de Registro da Dívida Pública. 
1873 - 1874 Contabilidade das Despesas. 
1874 Recibos. 
1874 - 1875 Caixa da Mesa de Rendas. 
1874 -' 1875 Receita e despesas da Província de Goiás. 
1874 - 1875 Pagamento das representações provinciais. 
1874 - 1875 Pagamento de aluguéis de casa de ensino. 
1874 - 1875 Fôlha de pagamento dos empregados da Instru

ção Pública. 
1874 - 1875 Fôlha de pagamento dos empregados da Tesou

raria Provincial. 
1874 - 1875 Pagamentos dos empregados da Secretaria da Fa

zenda. 
1874 - 1875 Fôlha de pagamento dos empregados da Tesou

raria provincial. 
1874 - 1876 Fôlha de pagamento dos empregados das obras 

públicas, caridade pública e Catequese e Diver
sos. 

1874 - 1883 Fôlha de pagamentos - Diversos. 
1875 Despesas da Polícia. 
1875 
1875 - 1876 

1875 - 1876 
1875 - 1876 

1875 - 1876 

Conta corrente - Diversos. 
Fôlha de pagamento dos empregados da represen
tação provincial na Secretaria do Govêrno. 
Caixa da Mesà, de Rendas. 
Pagamento dos empregados da Representação 
cial - Secretaria do Govêrno, Tesouraria Provin
cial, Instrução Pública, Caridade Pública, Tipogra
fia Provincial e Diversos. 
Pagamentos de Aluguel. 

1875 - 1876 Pagamento de aluguel da casa de Primeiras Le-
tras. 

1875 - 1876 Caixa Geral a Cargo do Tesoureiro. 
1875 - 1876 Lançamento de Recebimentos. 
1875 - 1890 Conta corrente com a Recebedoria do Rio Gran

de. 
1875 - 1893 Imposto do gado vacum e cavalar. 
1876 Arrecadação de Tesoureiros de Irmandades Reli

giosas. 
1876 - 1877 Pagamento dos empregados de Instrução Pública. 
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1876 - 1879 Impostos - Aguardente - Décima Urbana. 
1876 - 1884 Pagamento dos empregados da Secretaria do go-

1877 - 1878 
1877 
1877 
1877 - 1879 

vêrno. 
Receita e despesa Provincial de Goiás. 
Apólices da Dívida Pública - um pacote. 
Pagamentos diversos. 
Contabilidade dos juros de Apólice da Dívida Pro-
vincial. 

1877 - 1880 Conta corrente com o coletor especial, da capi-
tal - Tesouraria da Fazenda Provincial. 

1878 - 1879 Conta corrente com os proprietários de Apólices. 
1878 - 1879 Receita e despesa Provincial de Goiás. 
1878 - 1879 Fôlha de pagamentos de expediente e aluguel de 

casas para Escolas da Província. 
1879 - 1880 Créditos - Escrituração - Tesouraria da Fa

zenda Provincial. 
1879 - 1880 Receita e Despesa Provincial de Goiás. 
1879 - 1880 Caixa geral a cargo do Tesoureiro (muito clas

sificado) . 
1879 - 1890 Conta Corrente com a Coletoria e Recebedoria 

de São José do Duro. 
1880 - 1881 Créditos da Fazenda Provincial. 
1880 - 1881 Crédito - Representação Provincial, Secretaria 

do Govêrno e Tesouraria Provincial. 
1880 - 1881 Fôlha de pagamento de Aluguel. 
1880 - 1881 Pagamentos diversos. 
1880 - 1881 Caixa Geral da Tesouraria. 
1881 - 1882 Diário da Coletoria das Rendas Provinciais. 
1880 - 1881 Caixa Geral da Tesouraria das Rendas Provin-

1880 - 1881 
1880 - 1881 
1880 - 1881 
1881 - 1882 
1881 1882 

1881 1883 
1882 

1882 
1882 - 1883 

1882 - 1883 

ciais. 
Diário da Coletoria da Capital. 
Fôlha de pagamento - Diversos. 
Caixa Geral a cargo do Tesoureiro. 
Caixa Geral a cargo do Tesoureiro. 
Pagamento de Expediente e Aluguel da casa pa-
ra as escolas . 
Imposto do gado vacum e cavalar. 
Tesouraria Provincial - Livro de Registro do têr
mo de Sorteio de Apólice da dívida Provincial. 
Assentamento da Dívida Pública. 
Pagamento da Caridade Pública - Diversas Des
pesas. 
Créditos - Representações Provinciais - Secre
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1882 - 1883 Pagamento de expediente de empregados e alu
guel das casas. para escola da Província. 

1882 - 1883 Fôlha de pagamento dos empregados da Secreta
ria do Govêrno. 

1882 - 1883 Pagamento dos empregados da Instrução Pública. 
1882 - 1883 Pagamento de juros das Apólices da Dívida Pú

blica Províncial. 
1882 - 1892 
1883 - 1884 
1883 

1839 - 1884 
1883 - 1884 

1883 1884 

Pagamentos diversos. 
Receita e despesa Provincial de Goiás. 
Tesouraria Provincial de Goiás - Escrituração de 
Crédito para a Representação Provincial, Secreta
ria do Govêmo e Tesouraria Provincial. 
Impostos Diversos. 
Pagamento de aluguel de casas e expedientes das 
escolas de primeiras letras. 
Fôlha de pagamento dos empregados da Tesoura-
ria Provincial. 

1883 1884 Caixa Geral a Cargo do Tesoureiro. 
1883 - 1884 Pagamento dos Empregados da Instrução Pública. 
1883 - 1884 Pagamento da Representação Provincial. 
1883 - 1884 Pagamento da Caridade Pública e Diversos. 
1883 - 1884 Fôlha de pagamento dos empregados da Instru

ção Pública. 
1884 - 1885 Pagamento dos empregados da Tesouraria Pro

vincial. 
1884 - 1885 Assentamento dos inspetores paroquais. 
1884 - 1885 Fôlha de pagamento dos Empregados da Secreta-

ria da Previdência. 
1885 - 1886 Receita e despesas da Província de Goiás. 
1885 - 1886 Pagamento da Representação Provincial. 
1885 - 1886 Pagamento dos empregados da Tesouraria Pro

vincial, Tipografia e Aposentados. 
1885 - 1886 Pagamento de Aluguel para Instrução Pública. 
1885 - 1886 Pagamentos dos Empregados da Caridade Públi

ca e Eventuais. 
1885 - 1886 Pagamento dos empregados da Instrução Pública. 
1885 - 1886 Conta corrente. 
1885 - 1889 Conta corrente da Coletoria de: Curralinho, Ani

cuns, Rio Bonito, Rio Verde, Jaraguá, Meia Pon
te, Bonfim, Pouso Alto, Paracanjuba, Santa Cruz, 
Morrinhos, Entre-Rios e outras. 

1885 - 1890 Conta corrente com a Coletoria de São 
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1885 - 1890 Conta corrente com a Coletoria de Santa Luzia. 
1886 Fôlha de pagamento dos empregados da Tesoura

ria da Fazenda Provincial, e Tipografia. 
1886 - 1871 Orçamento para o exercício. 
1886 - 1187 Pagamento dos empregados da Tesouraria Pro-

vincial. 
1886 - 1887 Pagamento dos empregados da Instrução Pública. 
1886 - 1887 Pagamento da Representação Comercial. 
1886 - 1887 Pagamento dos empregados da Tesouraria Provin

cial, Tipografia e Aposentados. 
1886 - 1887 Pagamento dos empregados de Caridade Pública 

e Eventuais. 
1886 - 1888 

1886 - 1892 
1887 - 1888 
1887 
1887 - 1888 

1887 - 1888 
1888 
1888 
1889 

1889 

1889 

1889 

1889 

1889 

1888 - 1889 

1888 - 1890 

1888 - 1890 

1888 - 1892 

Conta corrente com a Coletoria e Recebedoria de 
Cust6dio Lemes. 
Impostos diversos. 
Receita e despesa Provincial de Goiás. 
Fôlha dos Empregados de Tipografai Provincial. 
Créditos - Escrituração - Tesouraria Provin-
cial. 
Pagamento dos empregados da Instrução Pública. 
Ap6lices da Dívida Pública. 
Cobrança da Dívida Pública. 
Receita e Despesas do Estado de Goiás. 

Fôlha de pagamentos dos empregados da cari· 
dade Pública e Diversas Despesas. 

Receita e Despesas Provinciais de Goiás. 

Orçamento da Receita e Despesa do Estado de 
Goiás. 

Pagamento dos empregados da Instrução Pública. 

Pagamento dos empregados do Tesouro, Tipogra-
fia Provincial e Aposentados. 

Caixa de Juros de Ap6lices da Dívida Provincial. 

Conta corrente com a Coletoria do merc~do. 

Pagamento dos empregados de Tipografia Provin-
cial. 

Conta corrente com os credores do Fazenda Es
tadual. 

1889 - 1894 Ap6lices da Dívida Pública. 

1890 - 1903 Conta COlTente com a Coletoria de Catalão. 

1890 Balanço da Receita e Despesas do Estado de Goiás. 

1890 - 1904 Conta corrente com a Coletoria de Santa 



1890 

1890 
1890 - 1891 

1890 - 1891 
1890 - 1891 
1890 - 1892 
1890 - 1896 

1890 - 1897 

1890 - 1897 

1890 - 1897 

1890 - 1897 
1890 - 1899 
1890 - 1901 
1890 - 1901 
1890 - 1901 
1891 
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Despesas com Insrtução Pública, Caridade Públi· 
ca, Obras Públicas, Fôrça Pública, Iluminação e 
Diversos. 
Contabilidade - pagamentos e recebimentos. 
Conta corrente da Caridade Pública, TesourO' PÚ
blico, Fôrça Pública, Tipografia e diversas despe· 
sas. 
Pagamentos diversos. 
Pagamento de Empregados da Instrução Pública. 
Pagamento dos empregados da catequese. 
Conta corrente com a Coletoria do mercado da 
capital. 
Conta corrente com a Coletoria e Recebedoria 
de Boa Vista. 
Conta corrente com a Coletoria e Recebedoria de 
São José do Ouro. 
Conta corrente com a Coletoria e Recebedoria de 
São Domingos. 
Conta corrente de Coletorias Diversas. 
Conta corrente com a Recebedoria de Barreiros. 
Conta corrente com a Coletoria de Corumbá. 
Conta corrente com a Coletoria de Santa Luzia, 
Conta corrente com a Coletoria de Morrinhos. 
Balanço do Tesouro Público do Estado de Goiás 
- dois exemplares. 

1891 1892 Pagamentos dos Empregados do Congresso de 
Goiás. 

1891 1892 Fôlha de pagamento dos empregados da Instru-
ção Pública. 

1891 1892 Fôlha de pagamento dos empregados do Tesouro 
e Aposentados. 

1891 1892 Pagamento dOll Empregados de Caridade e Diver-
sas Despesas. 

1891 1915 Pagamento da Secretaria da Fazenda. 
1892 Balanço da Diretoria de Finanças do Estado de 

Goiás. 
1892 - 1895 Assentamento da Dívida Pública. 
1892 Sinopse da Receita e Despesas do Estado de Goiás. 
1892 - 1893 Contabilidade da Caixa de Depósitos e Cauções. 
1892 - 1899 Pagamento dos Empregados da Secretaria do Go-

1893 
vêrno do Estado de Goiás. 
Aditamento das cobranças do Imposto territorial 
da Coletoria de Santa 
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1893 Balanço da Receita, Despesa do Estado de Goiás. 
1893 - 1902 Conta corrente de diversos. 
1893 - 1907 Conta corrente com a Coletoria de Santana D'An

tas. 
1894 
1894 
1894 

1894 
1894 

Receita e despesa do Estado de Goiás. 
Balanço da Receita e Despesa do Estado de Goiás. 
Imposto - Bonfim, Santa Rita do Paranaíba, Jo
sé do Tocantins, Arrais, Posse, Natividade, For
mosa, Palma etc. 
Sinopse da Receita e Despesa do Estado de Goiás. 
Caixa Geral da Diretoria de Finanças do Estado 
de Goiás. 

1894 Cobranças da Dívida Pública. 
1894 - 1896 Caixa de Montepio dos Servidores do Estado de 

Goiás. 
1895 
1895 
1896 
1896 

1897 - 1898 

1897 
1897 - 1898 
1898 
1898 
1898 

1899 

1899 

CONTRATO. 

1786 

CORREIO. 

Receita e despesa do Estado de Goiás. 
Sinopse da Receita e Despesa do Estado de Goiás. 
Receita e despesa do Estado de Goiás. 
Contabilidade da Receita e Despesa do Estado de 
Goiás. 
Fôlha de Pagamento dos Empregados da Instru
ção Pública, Obras Públicas, Catequese, Direto
ria das Finanças, dos Aposentados. 
Receita e Despesa do Estado de Goiás. 
Sinopse da Receita e Despesa do Estado de Goiás. 
Receita e Despesa do Estado de Goiás. 
Sinopse da Receita e Despesa do Estado de Goiás. 
Orçamento da Receita e Despesa do Estado de 
Goiás. 
Balanço definitivo da Receita e Despes ado Esta
do de Goiás. 
Receita e Despesa do Estado de Goiás. 

Contrato que se fez no Conselho Ultramarino, 
em observância de Real determinação de Sua Ma
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1850 - 1854 Idem. 

CORRESPOND~NCIA. 

1771 - 1875 Livro de Cópias de Cartas da Côrte para o Go
vêrno da Capitania de Goiás. 

1798 Cópia da Carta do Rei de Portugal ao Governa· 
dor Tristão da Cunha Menezes sobre navegação 
do Tocantins. 

1804 - 1808 Correspondência variada. Correspondência da 
presidência de Goiás com Autoridades de fora. 

1811 - 1822 Correspondência e Ordens expedidas pela Sala do 
Govêrno do Quartel General das Armas da Ca
pitania. 

1814 - 1818 Ofícios da Tesouraria da Fazenda. 
1814 - 1818 Ofícios da Tesouraria Provincial para a Presi

dência. 
1817 - 1820 Correspondência da Presidência da Província com 

a Côrte. 
1820 - 1821 Correspondência das Secretarias de Estado dos 

Negócios do Reino para o govêrno Provincial. 
1820 - 1822 Correspondênci ada Secretaria do Govêrno da Ca

pitania com as autoridades civis e militares, rela
tiva a despachos e requerimentos. 

1820 - 1823 Correspondência da Presidência da Provincia aos 
Tribunais Civis da Côrte do Rio de Janeiro. 

1820 - 1824 Ordens Régias dirigidas ao Govêrno Pprovincial 
pela Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra. 

1820 - 1824 Correspondência da Presidência da província pa
ra o Supremo Tribunal do Conselho Militar. 

1820 - 1824 Correspondência da Presidência com as Autori
dades militares. 

1821 - 1824 Correspondência da Presidência para as Secreta
rias da Fazenda Pública, Marinha e Ultramar. 

1821 - 1835 Correspondência da Secretaria do Estado dos Ne
gócios da Fazenda para o Govêrno Provincial. 

1821 - 1841 Correspondência Privada do Govêrno de Goiás. 
1822 - 1824 Correspondência da Junta Provisória do Govêr

no aos Ministérios. 
1823 

1823 

Ordens do Dia e Correspondência Oficial do Co
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1824 - 1825 Ofícios e Representações. 
1824 - 1826 Correspondência da Presidência da Junta da Fa

zenda às Autoridades Civis e às Câmara~. 
1824 - 1831 Registro de Provisões, Ordens do Desembargo do 

Paço, para a Presidência da Província. 
1824 - 1833 Correspondência da Secretaria do Govêrno à Se

cretaria da Guerra. 
1824 - 1833 Correspondência da Presidência da Província pa

ra a Secretaria da Fazenda. 
1825 - 1834 Representações e Ofícios do Conselho Adminis

trativo para Sua Magestade. 
1826 - 1838 Correspondência da Presidência da Província pa

ra a Junta da Pazenda, Câmaras e Autoridades 
Civis da Província. 

1827 - 1828 Correspondência das Autoridades Militares para 
o Govêrno Provincial. 

1828 - 1830 Correspondência da Presidência da Província pa
ra a Junta da Fazenda, Câmaras e autoridades ci
vis. 

1828 - 1830 Correspondência da Província ao Governador das 
Armas. 

1829 - 1833 Correspondência aos Juízes de Paz. 

1829 - 1833 Correspondência e Ordens para os Capitães-Mo
res e Diretores de Aldeias. 

1830 - 1832 Correspondência da Presidência para a Junta da 
Fazenda, Câmara e Autoridades Civis. 

1830 - 1840 Correspondência do Inspetor da Tesouraria Pro
vincial ao Ministério e Secretaria de Negócios da 
Fazenda. 

1831 Correspodência variada. 

1832 1833 Correspondência da Presidência para a Junta da 
Fazenda, Câmara e Autoridades Civis. 

1832 - 1840 Correspondência da Presidência para os Coman
dantes de Primeira Linha. 

1833 - 1834 Correspondência da Presidência para as câmaras 
municipais e juízes de Orfãos. 

1833 - 1836 Registro de Provisão da Província de Goiás. 

1833 - 1843 Correspondência da Secretaria de Estado dos, Ne
gócios da Guerra, do Govêrno Provincial. 

1834 - 1835 Correspondência da Presidência às Câmaras e juí
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1834 - 1835 Correspondência das Secretarias de Estado dos 
Negócios do Império, Estrangeiros e Marinha -
para a presidência da Província. 

1835 - 1837 Correspondência e Portarias da Presidência para 
as Câmaras Municipais e juízes de Orfãcs. 

1835 - 1840 Correspondência da Presidência para o Inspetor 
da Tesouraria Provincial. 

1835 - 1846 Correspondência da Presidência da Província -
Resoluções. 

1835 - 1842 Correspondência da Presidência da Província pa
ra diversos. 

1835 - 1852 Correspondência da Tesouraria Provincial para a 
Presidência da Província. 

1837 - 1848 Correspondência da Tesouraria Provincial para a 
Presidência da Província. 

1837 - 1842 Correspondência da Presidência às Câmaras e 
Juízes. 

1837 - 1843 Correspondência da Presidência para o Provedor 
da Fazenda. 

1838 Correspondência da Presidência para a Secretaria 
da Fazenda. 

1838 1840 Correspondência da Presidência para a Secretaria 
da Fazenda. 

1838 - 1842 Correspondência da Presidência com a Tesouraria 
Provincial. 

1839 Correspondência da Provedoria da Fazenda Pro· 
vincial a diversos. 

1840 - 1843 Correspondência da Presidência para o Diretor 
da Fazenda. 

1840 - 1843 Correspondência dos coletores com a Provedoria. 
1840 - 1848 Correspondência da Secretaria da Presidência da 

Província para a Secretaria da Fazenda. 
1840 - 1848 Correspondência da Presidência aos Comandan

tes Militares. 
1842 - 1846 Ordens da Provedoria da Fazenda Provincial pa

ra os Coletores das Rendas. 
1842 - 1851 Correspondência das Autoridades Provinciais com 

a Assembléia Legislativa. 
1842 - 1854 Correspondência da Presidência da Província aos 

Comandantes das Guardas Nacionais. 
1843 1848 Correspondência da Presidência da Província pa· 

ra a Tesouraria da Fazenda. 
1843 1850 
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1845 - 1848 Correspondência da Presidência ao Ministério dos 
N eg6cios do Império. 

1845 - 1849 Correspondência da Presidência para as autori
dades de fora. 

1846 - 1847 Correspondência da Presidência para a Provedoria 
da Fazenda Provincial. 

1846 - 1851 Correspondência da Previdência aos juízes e Che
fes de Polícia. 

1847 - 1861 Correspondência da Presidência da Província aos 
funcionários da Instrução Pública. 

1848 - 1849 Correspondência da Presidência da Província pa
ra o Comandante da Primeira Linha. 

1848 - 1850 Correspondência da Presidência da Província pa
ra a Tesouraria da Fazenda. 

1848 - 1854 Correspondência da Côrte para o Govêrno Pro
vincial. 

1848 - 1860 Correspondência da Secretaria do Govêrno de 
Goiás para o Ministério da Fazenda. 

1849 - 1850 Correspondência do Ministério do Império, Es
trangeiros e Marinha com a Presi<ffincia da Pro
víncia. 

1849 - 1851 Correspondência da Presidência aos comandantes 
da Décima Nona Linha. 

1850 - 1852 Correspondência do Govêrno Imperial para o Go
vêrno Provincial. 

1850 - 1851 Correspondência do Govêrno Provincial para a 
Tesouraria da Fazenda. 

1850 - 1856 Correspondência da Presidência à Provedoria da 
Fazenda Provincial. 

1850 - 1857 Correspondência do Ministério do Império, Ex
trangeiros e Marinha à Presidência da Província. 

1850 - 1858 Ordens da Provedoria da Fazenda Provincial pa-
ra os Coletores das Rendas Provinciais. 

1851 Ofícios diversos. 

1851 Ofícios 
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1853 - 1857 Correspondência da Presidência aos Comandantes 
da Primeira Linha e Pedestres. 

1853 - 1858 Correspondência para as Câmaras Municipais. 
1854 - 1855 Correspondência da Presidência para a Tesoura· 

ria da Fazenda. 
1854 - 1859 Correspondência da Presidência aos comandan

tes de Guardas Nacionais. 
1855 - 1858 Correspondência da Presidência para a Tesoura

ria da Fazenda. 
1855 - 1884 Correspondência da Presidência com Autoridades 

Judiciais. 
1856 Correspondência dos Inspetores das Rendas Pro-

visórias Administrativas. 
1856 Ofícios da Presidência do Govêrno. 
1856 - 1857 Resoluções tomadas pelo Govêrno da Província. 
1856 - 1858 Resoluções tomadas. pelo Govêrno da Província e 

dirigidas à Tesouraria das Rendas. 
1856 - 1859 Correspondência do Inspetor das Rendas dos Ad

ministradores . 
1856 - 1864 Registro dos Requerimentos e Documentos di

versos. 
1857 Ofícios do Procurador Fiscal. 
1857 Correspondência da Secretaria do Govêrno para 

a Tesouraria das Rendas. 
1857 - 1858 Correspondência com as Autoridades Militares. 
1857 - 1861 Ofícios - Resumos de Ofícios do Inspetor da Te

souraria Geral. para os Ministérios. 

1857 - 1861 Correspondência da Secretaria do Govêrno da 
Província. 

1858 Correspondência da Presidência aos encarrega
dos da Catequese. 

1858 Correspondência da Presidência com a Inspetoria 
da Tesouraria Provincial. 

1858 Correspondência da Presidência Provincial. 

1858 - 1860 Correspondência da Presidência par aas autorida
des judiciais. 

1858 - 1860 Correspondência da Presidência para a Tesoura
ria Provincial. 

1858 - 1861 Ordens expedidas da Tesouraria das Rendas Pro
vinciais para os Coletores. 

1858 - 1862 Correspondência do Ministério da Guerra à Pre
sidência da Província. 



1858 - 1863 

1858 1873 
1858 1888 

1859 - 1860 

1859 - 1860 

1859 - 1863 
1860 - 1861 
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Correspondência da Presidência para a Tesoura-
ria Provincial. 
Ofícios da Instrução Pública. 
Correspondência da Inspetoria Geral da Instru
ção Pública para a Presidência da Província. 
Correspondência da Presidência às Autoridades 
Militares. 
Correspondência da Presidência com as Autori
dades Judiciais. 
Correspondência da Presidência aos Presídios. 
Avisos do Govêrno Provincial para o Ministério 
da Guerra. 

1860 1872 Correspondência da Presidência da Província ao 
Ministério da Fazenda. 

1861 1867 Correspondência da Presidência à Assembléia Le-
gislativa. 

1861 1865 Correspondência da Presidência Provincial com 
Autoridades de Fora. 

1862 1867 Correspondência da Presidência com a Guarda 
Nacional. 

1862 - 1869 Correspondência da Presidência a Autoridades di
versas (Internas e Externas). 

1863 1869 Correspondência da Presidência ao Diretor Ge-
ral das Rendas Provinciais. 

1863 1873 Correspondência da Diretoria das Rendas Provin-
ciais com o Tesoureiro. 

1864 - 1872 Correspondência da Presidência para os Presiden
tes . 

1865 - 1867 Correspondência - Diversos. 

1865 Correspondência da Presidência da Província com 
Autoridades diversas. 

1865 Correspondência da Presidência da Província com 
os Ministérios. 

1865 1868 Correspondência da Inspetoria da Fazenda Pro-
vincial às Coletorias. 

1866 - 1869 Correspondência da Tesouraria Provincial - Ofí
cios diversos. 

1866 - 1884 Correspondência diversa com o Chefe da Polí
cia de Goiás. 

1867 - 1872 Correspondência da Presidência com Diversos. 

1867 - 1872 Correspondência da Presidência da Província pa
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1868 - 1870 Correspondência da Presidência da Província com 
os Mmistérios e Autoridades PlOvinciais. 

1860 - 1870 Ofícios diversos da Tesouraria Provincial. 
1869 - 1878 Correspondência da Mesa das Rendas com os co

letores Administrativos do Norte. 
1870 - 1871 Correspondência do Ministério dos Negócios do 

Império para a Presidência da Província. 
1870 - 1871 Ofícios diversos da Tesouraria Provincial. 
1870 - 1872 Correspondência da Presidência com Autoridades 

Policiais. 
1871 1872 Ofícios diversos da Tesouraria Provincial. 
1871 1873 Correspondência da Tesouraria Provincial com os 

coletores. 
1871 - 1874 Correspondência da Presidência da Província, às 

outras províncias do Império. 
1872 Ofícios diversos da Tesouraria Provincial. 
1872 - 1873 Correspondência da Presidência para as Autori

dades Policiais. 
1872 - 1873 Correspondência da Presidência para o Inspetor 

da Tesouraria Provincial. 
1872 - 1875 Correspondência da Presidência para a Tesoura

ria da Fazenda. 
1872 - 1874 Correspondência da Presidência da Província. 
1872 - 1877 Correspondência da Presidência aos Inspetores 

Provinciais. 
1872 - 1875 Correspondência do Inspetor da Tesouraria Pro

vincial. 
1873 - 1879 Correspondência da Presidência da Província com 

as Autoridades Militares. 
1873 - 1874 Correspondência da Presidência com as auto

ridades policiais. 
1873 1875 Correspondência da Presidência com as autori-

dades de fora da Província. 
1873 - 1881 Correspondetlcia da Secretaria do Governo de 

Goiás para o Ministério da Fazenda. 
1874 - 1875 Correspondência da Presidência da Província com 

as Autoridades Policiais. 
1874 - 1882 Correspondência da Presidência da Província com 

o Tribunal de Relação. 
1874 - 1876 Correspondência da Presidência com o Ministé

rio da Guerra. 
1874 - 1878 Correspondência da Presidência com Autorida

des de fora da Província. 
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1874 - 1878 Correspondência da Autoridades Militares para a 
Presidência da Província. 

1874 - 1881 Correspondência da Presidência da Província do 
Ministro do Império. 

1874 - 1885 Correspondência do Inspetor das Rendas aos Ad
ministradores • 

1874 - 1885 Correspondência do Inspetor das Rendas dos Ad
ministradores. 

1874 - 1885 Correspondência do Governo da Província do En
carregado da Navegação a vapor do Araguaia. 

1875 - 1870 Correspondência da Presidência para as Autori
dades Provinciais. 

1876 - 1877 Correspondência do Inspetor da Tesouraria - Di
versos. 

1883 - 1885 Correspondência da Presidência com as autori
dades Policiais. 

1883 - 1885 Correspondência da Instrução Pública para a Pre
sidência. 

1883 - 1887 

1884 -
1884 - 1886 

1886 - 1888 

1886 - 1889 
1886 -
1886 -
1886 -
1886 -
1886 -
1886 -
1886 -
1886 -

1886 -
1886 -
1886 -
1886 -

1886 -

1886 -

Correspondência da Inspetoria Geral da Instru
ção Pública aos Inspetores Paroquiais. 
Correspondência da Diretoria da Escola Normal. 
Correspondências diversas com o Chefe de Po
lícia. 
Correspondência da Tesouraria da Fazenda pa
ra o Presidente da Província. 
Resumo de Ofícios da Tesouraria da Fazenda. 
Correspondência das Obras Públicas. 
Correspondência da Catequese. 
Correspondência das Câmaras Municipais .. 
Correspondência da Fazenda Geral. 
Correspondência dos Presídios. 
Correspondência da Assembléia Provincial. 
Circulares Diversas. 
Correspondência do Palácio Provincial com a Te· 
souraria Provincial. 
Correspondências diversas. 
Correspondência da magistratura com Diversos. 
Correspondência das autoridades Policiais. 
Correspondência da Tesouraria da Fazenda com 
a Força Pública. 
Correspondência da Tesouraria da Fazenda, com 
o Serviço 



1886 -

1886 -
1886 -

1886 -
1886 -
1886 -

1886 -

1886 -
1886 -

1886 -
1886 -

1886 -

1886 -
1886 -
1886 -

1886 -
1886 -
1886 -
1886 -
1886 -
1886 -

1886 -

1886 -

1886 -

1888 -

1888 -
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Correspondência das Obras Militares com Di
versos. 
Correspondência da Saúde Pública com Diversos. 
Correspondência da Instrução Pública com Di-
versos. 
Correspondência sobre eleições. 
Correspondência da Saúde Pública. 
Correspondência da Assembléia Provincial com 
Diversos. 
Correspondência da Tesouraria Provincial com 
Diversos. 
Corresponlência da Catequese com Diversos. 
Correspondência das Autoridades eclesiásticas com 
Diversos. 
Correspondência da Magistratura com Diversos. 
Correspondência da Câmara Municipal com Di
versos. 
Correspondência da Presidência com Diversos so-
bre o elemento servil. 
Correspondência da Polícia. 
Correspondência da Força Pública. 
Correspondência da Fazenda Geral com Diver-
sos. 
Correspondência da Estatística. 
Correspondência das Obras Públicas. 
Circulares . 
Correspondência dos Presídios. 
Correspondência da Navegação. 
Correspondência do Correio. 

Correspondência da Instrução Pública. 

Correspondência com diversos sobre o elemento 
servil. 

Correspondência das Obras Militares. 

Correspondência da Tesouraria da Fazenda Pro
vincial. Resolução. 

Correspondência do Tesouro Público Provincial 
com a Presid8ncia. 

1888 - 1890 Correspondência dos Inspetores Gerais da Te
souraria à Presidência Provincial. 

1888 - 1892 Correspondência do Ministério da Fazenda com o 
Governo Provincial (Resolução). 

1889 - 1890 



1891 - 1893 

1892 -
1892 
1893 
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Correspondência da Inspetoria da Instrução PÚ
blica para os Delegados Literários. 
Registro de Ofícios enviados. 
Ofícios diversos. 
Correspondência da Inspetoria Geral da Instrução 
Pública e Ponto dos empregados. 

1893 1896 Correspondência do Governo para o interior do 

1894 -

1894 -
1894 -
1894 -
1895 -
1896 -
1896 -

1899 -

1876 - 1879 

Estado. 
Correspondência da Diretoria da Instrução, In
dústria, Terras e Obras Públicas do Estado de 
Goiás. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Correspondência da Presidência da Província di
rigidas a diversos. 
Correspondência de Autoridades Federais para o 
Governo da Província. 
Correspondência da Presidência aos Juízes de Di
reito. 

1876 - 1879 Correspondência do Inspetor de Tesouraria Pro
vincial a diversos. 

1876 - 1880 Correspondência da Presidência da Província com 
o Ministério da Justiça. 

1876 - 1880 Correspondência da Presidência ao Ministério da 
Guerra. 

1876 - 1881 Correspondência da Presidência às Câmaras. 

1877 Registro de Informação da Segunda Secção de Te
souraria Provincial. 

1877 1879 Correspondência do Inspetor das Rendas aos Ad-
minisrtadores. 

1877 - 1879 Correspondência da Secretaria do Govêrno com o 
Ministério da Agricultura, Comércio e Obras PÚ
blicas. 

1877 1884 Correspondência da Presidência à Inspetoria Ge-
raI dos Presídios. 

1877 - 1881 Resumo de Ofícios da Secretaria da Fazenda. 

1878 Correspondência da Tesouraria Provincial. 

1878 1884 Correspondência da Persidência relativa à cate· 
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1879 - 1880 Correspondência do Inspetor da Tesouraria Pro
vincial para os Administradores da Recebedoria. 

1879 - 1881 Correspondência Geral da Secretaria da Tesou· 
raria da Fazenda Provincial. 

1879 - 1884 Correspondência da Presidência com Autoridades 
de outras Províncias. 

1880 - Correspondência da Presidência de Goiás com di· 
versos. 

1880 1881 Correspondência da Presidência Provincial a di-
versos. 

1881 - 1885 Correspondência da Presidência para a Tesoura-
ria Provincial. 

1882 - 1885 Correspondência da Presidência para os Inspeto-
res de Direito. 

1883 1885 Correspondência da Presidência com au~oridades 
Policiais. 

1883 1885 Correspondência da Instrução Pública para a Pre-
sidência. 

1883 1887 Correspondência da Inspetoria Geral de Instru-
ção Pública aos Inspetores Paroquiais. 

1884 - Correspondência da Diretoria da Escola Normal. 
1884 - 1886 Correspondência diversa com o Chefe de Polícia. 
1886 - 1888 Correspondência da Tesouraria da Fazenda para 

a Presidência da Província. 
1886 - 1889 Resumo de Ofícios da Tesouraria da Fazenda. 
1888 Correspondência da Tesouraria da F.:zenda Pro

vincial - Resolução. 
1888 - Correspondência da Tesouraria da Fazenda Pro

vincial - Resolução. 

1888 - Correspondência do Tesouro Público PlOvincial 
com a Presidência. 

1888 1890 Correspondência dos Inspetores Gerais da Tesou 
raria à Presidência Provincial. 

1888 - 1892 Correspondência do Ministério da Fazenda com o 
Governo Provincial (Resoluções). 

1889 1890 Resumo de Ofícios da Tesouraria da Fazenda. 

1891 1893 Correspondência da Inspetoria da Inst"ução PlÍ· 
blica para os Delegados Literários. 

1892 Registro de Ofícios enviados. 

1892 

1893 

Ofícios diversos. 

Correspondência da Inspetoria Geral da lnstrução 
Pública e Ponto 
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1893 - 1896 Correspondência do Governo para o interior do 
Estado. 

1894 -

1894 -
1894 -
1894 -
1895 -
1896 -
1896 -

1899 -

Correspondência da Diretoria da Instrução, In
dústria, Terras e Obras Públicas do Estado de 
Goiás. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Correspondência da Presidência da Província di
gida a diversos. 
Correspondência de Autoridades Federais para o 
Governo da Província. 

DELIBERAÇOES . 

1838 - 1843 Deliberações do Tesouro. 
1870 - 1873 Deliberações do Tesouro. 
1876 - 1884 Idem. 
1884 - 1888 Idem. 

DESPACHOS. 

1877 - 1879 Despachos de Ofícios. 
1879 - 1881 Despachos da Presidência da Província. 
1881 - Despachos de Ofícios. 

DOCUMENTOS DIVERSOS. 

1692 - Bula da Santa Cruzada. 
1777 -
1777 - 1791 

Documentos diversos. 
Documentos diversos (contém autos de devassas 
e outros). 

1778 - 1797 Certidões, Editais e Bandos. 
1795 - Documentos diversos. 
1799 - Representações dos habitantes de São Felix. 
1799 - Documentos diversos. 
1823 - 1824 Regimento da Infantaria . 
1824 - Devassas e processos verbais de Conselhos de In-

vestigação, Guerra e Disciplina . 
1833 - 1836 Documentos diversos (Decretos). 
1822 - 1851 Documentos da Polícia. 
1851 - 1857 Documentos - Autoridades diversas. 
1852 - 1857 Documentos diversos da Tesouraria Provincial. 
1869 - 1870 Documentos diversos da Tesouraria Provincial. 
1870 - Planta 
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1871 - Discussão da reforma do Estado Servil. 
1879 - 1893 Consultas à Secretaria da Presidência e Matrí

cula dos Conselhos Municipais. 
1882 - Livro de Procurações. 
1882 - 1885 Documentos do Ministério da Guerra. 
1883 - 1884 
1886 -
1886 -
1899 -

Documentos Policiais. 
Livro de Licenças (Janeiro a março) . 
Livro de Licenças concedidas (abril a junho). 
Livro de Redação de Projetos da Câmara dos 
Deputados de Goiás. 

INVENTARIOS. 

1854 - 1863 Inventário da Mobília do Palácio do Governo Pro
vincial. 

1875 - 1929 Registro dos Inventários para pagamento de Ta
xas. 

MATRICULAS. 

1857 - 1861 Livro de matrículas da Instrução Pública 
1884 - Livro de matrículas d~ Escola Normal. 
1886 - 1874 Matrícula das Autondades Judiciais. 
1886 - 1915 Matrícula dos substitutos dos Delegado"! Literá· 

rios. 
1886 - 1920 Matrícula dos Delegados Lietrários. 

NOMEAÇõES. 

1857 - 1893 Registro de títulos de nomeaçpes dos Empregados 
da Polícia. 

1861 - 1871 Registro de nomeações dos Empregados da Ins
trução Pública. 

1883 - 1885 Registro de nomeações da Tesouraria de Fazenda 
Provincial. 

1886 - Nomeações (Janeiro a Março). 
1886 - Nomeações (Abril a Junho). 

PATENTES. 

1785 - 1799 Cartas Patentes da Guarda Nacional. 
1788 - Idem. 
1797 - 1798 Idem. 
1800 - Iãem. 
1800 - 1801 Idem. 
1803 - 1819 Idem. 
1804 - 1815 Idem. 
1810 - 1820 
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1855 - 1862 Idem. 
1855 - 1872 Idem. 
1855 - 1874 Idem. 
1882 - 1893 Idem. 
1872 - 1873 Protocolo - Livro da Porta. 
1873 - 1874 Livro da Porta. 
1874 - 1875 Livro da Porta. 
1874 - 1907 Protocolo de Correspondência expedida. 
1876 ~ 1877 Livro da Porta. 
1877 - Protocolo da Pagadoria da Tesouraria Provincial. 
1879 - 1880 Livro da Porta. 
1880 - 1881 Livro da Porta. 
1880 - 1885 Registro de Protocolo. 
1881 - 1882 Protocolo da Pagadoria da Pazenda Provincial de 

Goiás'. 
1881 - 1882 
1882 -
1882 -
1882 -
1882 - 1883 

1883 -
1884 - 1885 

1885 -

Protocolo Geral. 
Protocolo de Requerimenots. 
Protocolo de Requerimenots. 
Protocolo Geral. 
Protocolo da Pagadoria da Tesouraria da Fazen
da Provincial. 
Protocolo Geral. 
Protocolo da Secretaria da Tesouraria da Fazen
da Provincial . 
Protocolo da Secretaria da Tesouraria da Fazen-
da Provincial. 

1890 - 1891 Protocolo de Ofícios despachados. 
1894 - 1896 Protocolo da Secretaria das Finanças. 
1896 - 1898 Protocolo da Secretaria da Diretoria de Finanças. 

PORTARIAS. 
1830 - 1849 Portarias e Provisões do Conselho Supremo Mi-

litar. 
1847 - 1848 Portarias, Nomeações, Aposentadorias. 
1847 - 1849 Portarias, Nomeações e Aposentadorias. 
1880 - 1881 Portarias e Ordens da Tesouraria da Fazenda Pro

vincial para o Tesoureiro da mesma. 
1888 - Portarias do Inspertor Provincial para o Terou

reiro. 
1897 - 1901 Portarias da Presidência do Governo do Estado 

de Goiás. 

RECENSEAMENTO. 

1850 
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REGISTROS. 

1809 - 1818 Registro de Provisões e Nomeações. 
1812 - 1815 Registro de Despacho. 
1816 - 1821 Registro de Termo da Junta Administrativa :la 

Sociedade de Anicuns. 
1818 - 1820 Registro de Provisões e nomeações. 
1822 - Registro do Decreto de Sua Alteza Real, pelo 

qual manda observar as bases da Constituição. 
1825 - 1833 Registro das decisões e despachos que sua Ma· 

jestade o Imperador houver de dar às Represen
tações e requerimentos dos habitantes de Goiás. 

1825 - 1838 Registro das deliberações do Tribunal do Tesou-
ro Públcio nacional dirigidas à Tesouraria da 
Província de Goiás. 

1827 - 1872 Registro de Editais, Bandos e Proclamações ex
pedidos pela secretaria do Governo Provincial 
de Goiás. 

1829 - 1830 Registro das Propostas apresentadas ao Conselho 
Geral. Registro de Ofícios e Portarias do Presi
dente da Província às Câmaras e Juízes de Or
fãos. 

1836 - 1861 Registro de Cargas e Descargas dos Artigos Bé
licos, entregues pelo Governo Provincial às Au
toridades Militares. 

1846 - 1857 Livro de registro de Títulos. 
1853 - 1855 Registro de Expediente, da sala das Ordens do 

Governo da Província. 
1855 - 1862 
1857 1864 

Registro dos Títulos dos Empregados Provincias. 
Registro de Letras Sacadas - Tesouraria das 
Rendas. 

1859 1863 Lviro de registro dos Empregados da Secretaria 
do Governo. 

1863 - 1881 Registro de Goiás. Passaportes e Ordens do Dia. 
1865 - 1869 Registro dos Atos do Governo de Goiás. 
1867 - 1878 Registro de Matrículas das Primeiras Letras. 
1870 - 1885 Tesouraria da Fazenda - Registro dos Empre-

gados Provinciais. 
1872 - 1890 Registro de Coletores e Escrivães Diversos. 
1873 - 1881 Regisrto de Funcionários da Tesouraria P~ovincial. 
1873 - 1888 Registro dos Empregados da Instrução Pública. 
1874 - Registro de Títulos de Empregados - Diversos 
1876 - 1877 Registro dos Despachos da Secreatria do Gover-

no Provincial. 



1879 - 1881 
1881 -
1881 - 1803 

1882 - 1883 
1882 - 1885 
1884 -

1884 - 1892 
1884 - 1893 
1885 - 1888 
1891 - 1892 
1893 - 1894 
1896 - 1899 

RELATÓRIOS . 
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Registro de Ofícios, portarias e Guias enviadas. 
Registro de Despachos de Ofícios. 
Registro dos Títulos dos Empregados das Pro
víncias. 
Registro de Ofícios. 
Registro de Ofícios expedidos. 
Registro dos funcionários da Instrução Pública e 
Tipografia Provnicial. 
Inscrição dos Candidatos ao Magistério Primário. 
Registro de Patentes. 
Registros - Secretaria da Fazenda Provincial. 
Registro de Despachos. 
Registro dos Empregados do Tesouro Público. 
Registros do Correio. 

1864 - Relatório do Inspetor da Fazenda para (l Presi
dente da Província. 

1885 - 1886 Relatório do Governo Provincial. 
1882 - Relatório da Presidência de Goiás. 

RESOLUÇOES . 

1851 - 1856 Resoluções da Presidência da República. 
1857 - 1861 Leis e Resoluções da Assembléia Legislativa Pro

vincial. 
1858 - 1860 Resoluções da Presidência da Província. 
1871 - Resoluções e Decretos da Assembléia Provincial 

de Goiás. 

TERMOS DE JURAMENTO. 

1836 - 1869 Termos de Juramento - Diversos. 
1856 - 1890 Idem. 
1874 - 1877 fermo de Juramento de Militares. 



CORRESPOND!NCIA COMERCIAL DE BENTO 
GOMES DE ESCOBAR (*). 

ANA MARIA DE ALMEIDA CAMARGO 
do Departamento de História da Faculdade de Filoso
fia, Lertas e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

Documentos preciosos são, muitas vezes, objeto de coleções par
ticulares, cujo destino é a dispersão, quando não o completo desapa
recimento. O Setor de Documentação da Faculdade de Filosofia, Le
tras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a par de ou
tras atividades, vem se interessando por arquivos particulares, no in
tuito de preservá-los. Localizados tais arquivos, procedemos a sua mi
crofilmagem, catalogação e indexação, procurando ao mesmo tempo 
divulgá-los entre os pesquisadores. 

Como exemplo, apresentamos a correspondência comercial 
de Bento Gomes de Escobar, de Jaguari, atual Camanducaia, Minas 
Gerais (1), que foi conservada pela família de Rafael Ribeiro da Silva. 

Trata-se da correspondência mantida por Bento Gomes de Es
cobar, durante largo período de quase sessenta anos (1836 a 1895), 
com diversas sociedades e firmas particulares, não só dos grandes cen
tros comerciais da época (Rio de Janeiro, Santos, Ubatuba, São Pau
lo), mas também de localidades de atividade menos intensa dos es
tados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. 

Por pessoal, tal documentação pode nos parecer de interesse res
trito. Entretanto, se por um lado temos o testemunho isolado (o co
merciante de nome Bento Gomes de Escobar, de Jaguari, Minas Ge
rais), de outro contamos com a seriação, com o longo período a que 
se refere, com ai constância de um mesmo gênero de informações. 

( "'). Comunicação apresentadll/ na 2.a sessão de estudos, equipe C, no dia 
6 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1). - Ver 
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Sob a forma de faturas, recibos, balanços, contas correntes de 
devedores, vales, escritos de solução e dissolução de sociedades mer
~antis, declarações de dívidas, contratos de sociedades, notas de com
pra e venda, mas de dívidas, acordos entre sócios, compromissos de 
entrega de mercadorias, recibos de pagamento de taxas itinerárias, re
lações de preços de mercadorias, circulares etc., as cartas (2) con
têm, como informações mais constantes, a especificação de mercado
rias (armarinho em geral) e seus respectivos preços. 

As mercadorias manipuladas por Bento Gomes de Escobar não 
parecem atender apenas ao mercado consumidor de Jaguari, Íocal pa
ra onde a maior parte das cartas são endereçadas, mas também a toda 
a região do sul de Minas; prova disso é a permanência do comerciante 
em algumas localidades da região, conforme consta no verso dos do
cumentos (3). 

Acreditamos ser dispensável ressaltar aqui a importância do ar
quivo, em virtude das dificuldades normalmente encontradas pelos 
peoquisadores na obtenção de informações para o estabelecimento de 
séries de preços e de mercadorias. 

* 
• • 

DOCUMENTOS 

SEM DATA. 

1. - balanço geral extraido por livro da casa de comércio 
que gira com a firma de Albuquerque & Escobar; Rio 
de Janeiro (2 f.). 

2. - conta corrente de devedores; Bento Gomes de Escobar 
(1 f.). 

3. - folha avulsa com contas (1 f.). 
4. - cartão impresso da loja de armarinho de Antônio Joa

quim Fernandes Lima; Ria de Janeiro (1 f.). 
5. - vale (2 f.). 
6. - de Manuel Neto d'Oliveira a Bento Gomes de Escobar 

(1 f.). 

(2). - A denominação "carta", embora pareça arbitrária, está aqui ligada 
mais à distância ertre os correspondentes, a exigir' o correio, do que a um gê
nero que, de resto, segue as convenções da documentação comercial. 

(3). - As cartas não são colocadas em envelope e sim dobradas e cola
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7. - de Antônio José Ribeiro a Manuel Antônio Gurjão Co
trim (1 f.). 

8. - de Antônio José Ribeiro a Bento Gomes de Escobar 
(1 f.). 

9. - de ( ... ) Júnior, 26-9-18 ... (l f.). 
10. - relação de vales com dúvidas e devedores duvidosos; re

lação de dívidas consideradas perdidas (2 f.). 
11. - relação de 12 nomes (2 f.) . 
12. - de José Comélio dos Santos (Ubatuba) a Bento Gomes 

de Escobar (Jaguari) (l f.). 
13. - relação de contas a serem cobradas em Mogi-Mirim por 

Manuel Antônio Gurjão Cotrim, procurador da firma 
Albuquerque & Escobar (2 f.) . 

14. - de Manuel Neto d'Olvieira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 15-6-18 ... (l f.). 

15. - de Manuel Neto d'Oliveira a Bento Gomes de Escobar 
(2 f.). 

16. - de ( ... ) Neto a Bento Gomes de Escobar (2 f.). 

1836. 

17. - de Pereira & Duarte (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 20- ... -1836 (1 f.). 

18. - de Pereira & Duarte (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 6-9-1836 (1 f.). 

1839. 

19. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Camanducaia), 3-7-1839 (l f.). 

1841. 

20. - escrito de solução e dissolução da sociedade mercantil 
Joaquim Tomás de Paria & Inácio Joaquim d'Albuquer
que; São João da Barra, 8-3-1841 (3 f.). 

21. - de Inácio Joaquim d'Albuquerque (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Camanducaia), 19-12-1841 
(2 f.). 

1843. 

22. - declaração de dívida para com Eleutério Joaquim da 
Silva; 
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25. - de Manuel Gomes Guimarães (Camanducaia), 23-2-1843 
(1 f.). 

26. - mapa da dívida de Albuquerque & Escobar; Rio de Ja
neiro, abril de 1843 (2 f.). 

27. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a Eleu
tério Joaquim da Silva; Niterói, 6-4-1843 (1 t.). 

28. - de Inácio Joaquim d'Albuquerque (Niterói) a Bento 
Gomes de Escobar (Camanducaia), 6-4-1843 (1 f.). 

29. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a Ma
nuel Caetano de Abreu Júnior; São Paulo, 8-4-1843 (2 
f.) . 

30. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a Do
mingos Antônio d'Andrade; Rio de Janeiro, 11-4-1843 
(1 f.). 

31. - de Inácio Joaquim d'Albuquerque (Rio de Janeiro) a 
Albuquerque & Escobar (Mogi Mirim), 21-4-1843 (2 f.). 

32. - declaração de dívida para com Costa & Miranda; Rio 
de Janeiro, 27-4-1843 (1 f.). 

33. - de Inácio Joaquim d'Albuquerque (Rio de Janeiro) a 
Albuquerque & Escobar (Mogi Mirim), 6-5-1843 (2 f.). 

34. - de Inácio Joaquim d'Albuquerque (Rio de Janeiro) a 
Albuquerque & Escobar (Mogi Mirim), 6-6-1843 (1 f.). 

35. - de Inácio Joaquim d'Albuquerque (Niterói) a Bento 
Gomes de Escobar, 7-6-1853 (3 f.). 

36. - declaração de dívida de Caetano Alves da Cunha para 
com Francisco José Pacheco; Mogi Mirim, 14-6-1843 
(2 f.). 

37. - recibo de conta paga por Bento Gomes de Escobar a 
Antônio Joaquim Fernandes Lima; Rio de Janeiro, 26-
6-1843 (1 f.). 

38. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a An
tônio Ferreira Alves & Cia.; Rio de Janeiro, 26-6-1843 
(1 f.). 

39. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a Ma
nuel José Monteiro e João Francisco da Costa; Rio de 
Janeiro, 27-6-1843 (1 f.). 

40. - de Antônio Ferreira da Silva (Santos) a Albuquerque & 
Escobar, 24-7-1843 (1 f.). 

41. - de João da Silva Pinto (Santos) a Albuquerque & Es
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43. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a Ma
nuel Caetano de Abreu Júnior; São Paulo, 13-10-1843 
(1 f.). 

44. - de Inácio Joaquim d'Albuquerque (Rio de Janeiro) a 
Albuquerque & Escobar (Mogi Mirim), 31-10-1843 (1 
f.). 

45. - de Antônio Joaquim Moreira Pinto & Cia. (Sana Casa) 
a Inácio Joaquim d'Albuquerque, 14-11-1843 (2 f.)_ 

46. - de Antônio Joaquim MoreIra Pinto & Cia. (Rio de Ja
neiro) a Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 28-
11-1843 (1 f.)_ 

47. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a An
tônio Ferreira da Silva; Santos, 16-12-1843 (1 f.). 

48. - mapa da dívida de Bento Gomes dll Escobar (Mogi Mi
rim) para com Costa & Miranda; Rio de Janeiro, 31-12-
1843 (1 f.). 

1844. 
49. - de InáCIO Joaquim d'Albuquerque (Rio de Janeiro) a 

Albuquerque & Escobar (Mogi Mirim), 8-1-1844 (1 t.). 
50. - de Antônio Joaquim Moreira Pinto (Rio de Janeiro) a 

Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 10-1-1844 (1 
f.) _ 

51. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a An
tônio Joaquim Moreira Pinto: Mogi Mirim, 24-1-1844 
(1 f.). 

52. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a An
tônio Joaquim Moreira Pinto & Cia.; Mogi Mirim, 3-2-
1844 (1 f.). 

53. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim a Bento Gomes de 
Escobar, 21-12-1844 (1 f.). 

54. - de Manuel Gomes Gumiarães (Jaguari) a Costa & Mi
randa (Rio de Janeiro), 9-3-1844 (1 f.). 

55. - de Manuel Neto d'Oliveira (Campinas) a Bento Gome& 
de Escobar (São Paulo), 10-3-1844 (1 f.). 

56. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a An
tônio Joaquim Moreira Pinto & Cia. e Fidelis Alves Fer· 
raz; Rio de Janeiro, 27-3-1844 (1 f.). 

57. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a An
tônio Joaquim Fernandes Lima; Rio de Janeiro, 27-3-
1844 (1 f.). 

58. - nota de compra de Albuquerque & Escobar em loja de 
Antônio Joaquim Fernandes Lima; Rio de Janeiro, 4-4-
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59. - declaração de dívida de Albuquerque & Escobar para 
com Costa & Miranda; Rio de Janeiro, 8-4-1844 (3 f.). 

60. - acordo entre os sócios Inácio Joaquim d'Albuquerque e 
Bento Gomes de Escobar; Niterói, 8-4-1844. 

61. - relação de dívida de Albuquerque & Escobar para com 
José da Costa & Cia.; Rio de Janeiro, 12-4-1844 (2 f.) . 

62. - relação da dívida de Bento Gomes de Escobar para com 
Joaquim Antônio Moreira & Cia.; Rio de Janeiro, 15-4-
1844 (1 f.). 

63. - declaração de dívida para com Joaquim Antônio Mo
reira & Cia.; Rio de Janeiro, 15-4-1844 (2. f.). 

64. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar (Campinas), 19-5-1844 (1 f.). 

65. - de Joaquim Antônio Moreira & Cia. (Rio de Janeiro) a 
Albuquerque & Escobar (Campinas), 2-6-1844 (1 f.). 

66. - de Antônio Joaquim Moreira Pinto & Cia. (Rio de Ja
neiro) a Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 5-6-
1844 (1 f.). 

67. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar (Campinas), 22 .. 6-1844 (1 f.). 

68. - de Costa & Miranda (Rio de Janeiro) a Albuquerque & 
Escobar, 8-8-1844 (1 f.). 

69. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim), 17-
8-1844 (2 f.). 

70. - de Antônio Joaquim Moreira Pinto & Cia. (Rio de Ja
neiro) a Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 14-
9-1844 (1 f.). 

71. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a Cos
ta & Miranda; Rio dê Jàneiro, 1-10-1844 (1 f.) . 

72. - de Manuel Álvares de Azevedo Sampaio (Rio de Ja
neiro) a Bento Gomes de Escobar (Lapa); 15-10-1844 
(1 f.). 

73. - de Manuel Antônio Gurjão Cortim (Mogi Mirim) a Ben
to Gomes de Escobar (Lapa); 27-12-1844 (2 f.). 

1845. 

74. - de (. .. ) Neto ( 
1845 (2 f.). 

) a Bento Gomes de Escobar, 7-6-

75. - de Manuel Álvares de Azevedo Sampaio (Rio de Janei
ro )a Bento Gomes de Escobar (Vila do Príncipe), 1-
10-1845 (2 f.). 

76. - de Manuel Álvares de Azevedo Sampaio (Rio de Janei· 
ro) a Bento Gomes de Escobar, 1-10-1845 
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77. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a An
tônio Ferreira Alves; Rio de Janeiro, 5-11-1845 (1 f.). 

1846. 

78. - de Antônio Joaquim Fernandes Lima (Rio de Janeiro) 
a Albuquerque & Escobar (Castro), 14-4-1846 (1 f.). 

79. - de ( ... ) Neto a Bento Gomes de Escobar (Cruz Alta), 
29-9-1846 (1 f.). 

1847. 

80. - de Antonio Joaquim Fernandes Lima (Rio de Janeiro) a 
Albuquerque & Escobar (Castro), 16-1-1847 (1 f.). 

81. - de Manuel Antnio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a Ben
to Gomes de Escobar, 16-2-1847 (3 f.). 

82. - de Manuel Francisco de Campos ( Campinas) a Bento 
Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 21-3-1847 (1 f.). 

83. - de Pantaleão Carvalho de Miranda (Rio de Janeiro) a 
Albuquerque & Escobar (Mogi Mirim), 28-5-1847 (1 f.). 

84. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Rio do Carmo) a 
Bento Gomes de Escobar, 28-5-1847 (1 f.). 

85. - de Manuel Francisco de Campos (Campinas) a Bento 
Gomes de Escobar (Invernada), 8-6-1847 (1 f.). 

86. - de José Francisco da Costa & Cia. (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 25-6-1847 (1 f.). 

87. - mapa da dívida de Albuquerque & Escobar para com 
Antônio Ferreira Alves; Rio de Janeiro, 25-6-1847 (1 f.). 

88. - de Antônio Moreira & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Mogi Mirim), 27-6-1847 (1 f.). 

89. - de Pantaleão Carvalho de Miranda (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 30-6-1847 (2 f.). 

90. - de Antônio Joaquim Ferreira (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 30-6-1847 (1 f.). 

91. - mapa da dívida de Albuquerque & Escobar para com 
Costa & Miranda; Rio de Janeiro, 30-6-1847 (1 f.). 

92. - de Manuel Álvares de Azevedo Sampaio (Rio de Janei
ro) a Bento Gomes de Escobar (Campinas), 6-7-1847 
(1 f.). 

93. - relação da dívida de Bento Gomes de Escobar, con
traída em 15-4-1844, para com Joaquim Antônio Mo
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95. - recibo de conta paga por Manuel José dos Santos Ma
lheiros a Joaquim Antônio Moreira & Cia.; Rio de Ja
neiro, 24-7-1847 (1 f.). 

96. - de Joaquim Antônio Moreira & Cia. (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 22-8-1847 (1 
f.) . 

97. - de Joaquim Antônio Moreira & Cia. (Rio de Janeiro) 
a Bento Gome sde Escobar (Mogi Mirim), 22-8-1847 
(1 f.). 

98. - de Manuel Francisco de Campos (Campinas) a Bento 
Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 4-9-1847 (1 f.). 

99. - de Joaquim Antônio Moreira & Cia. (Rio de Janeiro) 
a Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 7-9-1847 
(2 f.). 

100. - de Manuel Francisco de Campos (Campinas) a Bento 
Gomes de Escobar (Mogi ~irim), 4-10-1847 (2 f.). 

101. - de Antônio José M.artins Tinoco (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 10-10-1847 (1 f.). 

102. - de João Francisco Figueira Ramos (ltio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 13-12-1847 
(1 f.). 

1848. 

103. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi Guaçu) a Bento Go· 
mes de Escobar (Mogi Mirim), 3-1-1848 (1 f.). 

104. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim), a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 27-3-1848 (1 f.). 

105. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguan), 15-5-1848 (1 f.). 

106. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 16-5-1848 (1 f.). 

107. - de João Francisco Figueira Ramos & Cia. (Rio de Ja
neiro )a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 16-6-1848 
(1 f.). 

108. - de Manuel Antônio Gurjão C6trim a Neto & Escobar, 
11-7-1848 (2 f.). 

109. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar (Camanducaia ou São Pau
lo), 11-7-1848 (1 f.). 

110. 
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112. - de Antônio José Ribeiro a Bento Gomes de Escobar, 
13-9-1848 (1 f.). 

113. - de Bento Gomes de Escobar a Antônio José Ribeiro, 
19-9-1848 (2 f.). 

114. - de Antônio José Ribeiro (Engenho, Mogi Mirim) a Ben
to Gomes de Escobar, 14-11-1848 (1 f.). 

115. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar (Camanducaia), 17-11-1848 
(1 f.). 

116. - de Antônio Joaquim Fernandes Lima (Rio de Janeiro) 
a Albuquerque & Escobar (Mogi Mirim), 29-11-1848 
(1 f.). 

117. - de Pantaleão Canalho de Miranda (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 18-12-1848 
(1 f.). 

118. - de João Fererira de Almeida (Campo Largo) a Ma
nuel Neto d'Oliveira, 28-12·1848 (1 f.). 

1849. 

119. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 31-1-1849 (1 f.). 

120. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar, 17-3-1849 (1 f.). 

121. - de Antônio José Ribeiro (Mogi Mirim) a Bento Gomes 
de Escobar (Camanducaia ou Ribeirão Fundo), 1-7-1849 
(1 f.). 

122. - relação da dívida de Bento Gomes de Escobar, contral
da a partir de outubro-1848, para com Manuel Antônio 
Gurjão Cotrim; novembro-1849 (1 f.). 

123. - de Antônio José R.ibeiro (Mogi Mirim) a Bento Gomes 
de Escobar (Camanducaia), 4-11-1849 (1 f.). 

124. - de Francisco de Paula Pedroso, 22-11-1849 (1 f.). 
125. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 

Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 24-11-1849 (2 f.). 

1850. 

126. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Camanducaia), 9-1-1850 (2 f.). 

127. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) II 

Bento Gomes de Escobar (Camanducaia), 10-3-1850 
(1 f.). 

128. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 9-5-1860 
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129. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 5-6-1850 (1 f.). 

130. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim, En
genho) a Bento de Escobar, 17-7-1850 (3 f.). 

131. - de Antônio Ferreira Ganda & Cia. (Santos) a Manuel 
Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim), 28-7-1850 (2 f.). 

132. - de Manuel Antonio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim, En
genho) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 8-8-1850 
(2 f.). 

133. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 6-10-1850 (2 f.). 

134 - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 14-ll-1850 (2 f.). 

135. - de Manuel Neto d'Oliveira a Bento Gomes de Escobar 
(Jaguari), 21-ll-1850 (1 f.). 

1851 

136. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 28-2-1851 (1 f.). 

137. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a 
Bento Gomes de Escobar (Camanducaia), 2-4-1851 (2 
f.) . 

138. - recibo de conta paga por Manuel Teodoro da Silva a An
tônio Gurjão Cotrim; Mogi Mirim, 22-4-1851 (1 f.). 

139. - de João Teixeira de Miranda (Sorocaba) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 22-5-1851 (1 f.). 

140. - de Sebastião Moreira da Silva (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 30-5-1851 (1 f.). 

141. - de Antônio José Ribeiro (Mogi Mirim) a Bento Gomes 
de Escobar (Camanducaia), 7-6-1851 (1 f.). 

142. - recibo de conta paga por Bento Gomes de Escobar a 
Pantaleão Carvalho de Miranda; Rio de Janeiro, 8-8-1851 
(1f.). 

143. - de José Tavares Perreira (Rio de Janeiro )a Bento Go
mes de Escobar (Camanducaia), 12-ll-1851 (1 f.). 

144. - de Januário & Guerra (Ubatuba) a Bento Gomes de Es 
cobar (Capivari), 19-11-1851 (1 f.). 

145. - do Manuel Martins de Almeida (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Capivari), 10-12-1851 (3 f.). 

146. - de Manuel Martins de Almeida (Cambuí) a Bento Go
mes de Escobar (Capivari), 16-12-1851 (1 f.). 

147. - de Pereira & Duarte (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (São 
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1852 

148. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro )a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 1-1-1852 (2 f.). 

149. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a Ben
to Gomes de Escobar (Capivari), 20-1-1852 (1 f.). 

150. - de Antônio José Ribeiro (Engenho) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 28-3-1852 (1 f.). 

151. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a Ben
to Gomes de Escobar (Capivari de Minas), 29-3-1852 
(2 f.) 

152. - recibo de conta paga por João Cândido Ferreira a João 
de Oliveira Campos; Jaguari, 1-6-1852 (1 f.). 

153. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi Mirim) a Bento Go
mes de Escobar (Camanducaia), 2-9-1852 (1 f.). 

154. - de Antônio Augusto Cesaro Azevedo (Sorocaba) a Ma
nuel Neto d'Oliveira (Mogi Mirim), 4-9-1852 (1 f.). 

1853 

155. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento de Escobar 
(Capivari), 6-1-1853 ( 2f.)_ 

156. - de Brandão & Machado (Rio de Janeiro) a Oliveira & 
Escobar (Jaguari), 27-1-1853 (1 f.). 

157. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a Ben·· 
to Gomes de Escobar (Camanducaia ou Capivari de Mi
nas), 16-3-1853 (2 f.). 

158. - de Brandão & Machado (Rio de Janeiro) a Oliveira & 
Escobar (Capivari de Jaguari), 9-4-1853 (1 f.). 

159. - de Antônio Augusto Cesaro Azevedo (Sorocaba) a Ma
nuel Neto d'Oliveira (Mogi Mirim), 17-4-1853 (1 f.). 

160. - de Emnia Flávia do Carmo (Mogi Mirim) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 29-4-1853 (1 f.). 

161. - de Antônio Augusto Cesaro Azevedo (Sorocaba) a Ma
nuel Neto d'Oliveira (Mogi Mirim), 27-5-1853 (1 f.). 

162. - vale em nome de Neto & Escobar, 3-10-1853 (1 f.). 

163. - de João Teixeira de Miranda (Sorocaba) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 31-10-1853 (2 f.). 

164. - de Antônio José Ribeiro (Mogi Mirim) a Bento Gomes 
de Escobar (Camanducaia), 20-12-1853 
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1854 

166. - de João Ribeiro da Fonseca Silvares (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 11-1-1854 (1 f.)-. 

167. - de José Estanislau de Oliveira (Bngenho), São João do 
Rio Claro a Antônio José Ribeiro (Mogi Mirim), 
3-4-1854 (1 f.). 

168. - de Antônio José Ribeiro (Mogi Mirim) a Bento Gomes 
de Escobar (Camanducala), 27-4-1854 (1 f.). 

169. - relação da divida de Bento Gomes Escobar para com 
Pereira & Duarte; junho/1854 (1 f.). 

170. - relação da. divida de Bento Gomes de Escobar para com 
Antônio Ferreira Alves e recibo; Rio de Janeiro, 7-6-1854 
(2 f.). 

171. - de Antônio José Ribeiro (Mogi Mirim) a Bento Gomes 
de Escobar (Camanducaia), 17-6-1864 (1 f.). 

172. - de Pereira & Duarte (Ubatuba ) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 18-7-1854 (1 f.). 

174. - de Amaral & Bastos (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 25-9-1854 (1 f.). 

175. - de Bernardo José Pinto (Rio de Janeiro) a Bento Go· 
mes de Escobar (Jaguari), 11-10-1854 (1 f.). 

176. - de Francisco Gonçalves Pereira (Ubatuba) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 15-10-1854 (1 f.). 

177. - de Pereira & Duarte (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 27-12-1854 (1 f.). 

1855 

178. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 5-1-1855 (1 f). 

179. - de Bernardo José Pinto (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 1-2-1856 (1 f.). 

180. - de Pereira & Duarte (Ubatuba )a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari). 2-2-1855 (1 f.). 

181. - de Moreira & Almada (Rio de Janeiro )a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 15-2-1855 (1 f.). 

182. - de Manuel José Pereira Castro (Ubatuba) a Bento Go
mes de Escobar (Pouso Alegre), 6-3-1855 (1 f.). 

183. - de Francisco Gonçalves Pereira (Ubatuba) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 27-3-1855 (1 f.). 

184. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari) 6-4-1855 (1 f.). 

185. - de Moreira & Almada (Rio de Janeiro) a Bento Gome~ 
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186. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 25-5-1855 (1 f.). 

188. - de Pereira, Ferreira & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 11-7-1855 (1 f.). 

189. - de Pereira, Ferreira & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 6-8-1855 (1 f.). 

190. - de Pereira, Ferreira & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 26-10-1855 (1 f.). 

191. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 30-10-1855 (1 f.). 

192. - de Pereira & Duarte (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 11-11·1855 (1 f.). 

193. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 1-12-1855 (1 f.). 

194. - de Ferreira Braga & Martins (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 6-12-1855 (1 f.). 

195. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 7-12-1855 (1 f.). 

1856 

196. - de Ferreira Braga & Martins (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 26- .. -1856 (1 f.). 

197. - de Joaquim Antônio Moreira (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 16-1-1856 (1 f.). 

198. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a· Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 23-1-1856 (1 f.). 

199. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 18-2-1856 (1 f.). 

200. - de Francisco Gonçalves Pereira (Ubatuba) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 18-3-1856 (1 f.). 

201. - de Largacha Irmãos & Cia. (Santos )a Bento Gomes de 
Escobar (Camanducaia), 19-3-1856 (1 f.). 

202. - de Joaquim Antônio Moreira (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 22-3-1856 (1 f.). 

203. - de Largacha Irmãos & Cia. (Santos) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 7-6-1856 (2 f.). 

204. - de Bernardo José Pinto (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 27-6-1856 (1 f.). 

205. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 30-6-1856 (1 f.). 

206. 
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207. - de Joaquim Antônio Moreira (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 1-8-1856 (1 f.). 

208. - de Amaral Bastos & Cia. (Roi de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 5-8-1856 (1 f.). 

209. - de Pereira & Duarte (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 26-8-1856 (2 f.). 

210. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben·· 
to Gomes de Escobar (Jaguari), 17-9-1856 (1 f.) . 

211. - de Antônio José Martins Tinoco (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 29-6-1856 (1 f.). 

212. - de Antônio José Martins Tinoco (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 25-9-1856 (1 f.). 

213. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 28-10-1856 (1 f.). 

214. - de Pereira & Duarte (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 8-11-1856 (1 f.). 

215. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 17-12-1856 (1 f.). 

216. - recibo de pagamento de taxas itinerárias; Bento Gomes 
de Escobar, Jaguari, 20-1-1857 (1 f.). 

217. - de Joaquim Antônio Moreira (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 5-2-1857 (1 f.). 

218. - de Silva, Arantes Carvalho (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 12-2-1857 (2 f.). 

219. - de Silva, Arantes Carvalho (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 12-2-1857 (2 f.). 

220. - de Antônio Gomes de Castro & Irmão e Gabriel Cân
dido da Costa Viana (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 5-3-1857 (1 f.). 

221. - de Crist6vão Frederico Jacobson (v. João do Rio Cla
ro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 17-3-1857 (4 
f.) . 

222. - de Largacha Irmãos & Cia. (Santos) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 18-4-1857 (1 f.). 

223. - de Largacha Irmãos & Cia . (Santos) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 27-5-1857 (1 f.). 

224. - de Largacha Irmãos & Cia. (Santos) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 28-5-1857 (1 f.). 

225. - de A. 1. Seixas & Cia. (Rio de Janeiro )a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), junho-1857; impresso ofere
cendo estabelecimento (1 f.). 

226. - de Joaquim Antônio Moreira (Rio de Janeiro) a Ben
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227. - de Silva, Arantes Carvalho (Rio de Janeiro )a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 14-8-1857 ( lf.). 

228. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Camanducaia), 26-9-1857 (1 f.). 

229. - de Joaquim Antônio Moreira (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 1-10-1857 ( lf.). 

230. - de Antônio José do Rêgo Pereira & Cia. (Rio de J a
neiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 16-11-1857 
(1 f.). 

231. - de Antônio José do Rêgo Pereira & Cia. (Rio de Ja
neiro )a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 26-11-1857 
(1 f.). 

232. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 27-11-1857 (1 f.). 

233. - de Bernardino José Teixeira Leite (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 1-12-1857 (1 f.). 

234. - de José Carvalho Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 1-12-1857 (1 f.). 

235. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 2-12-1857 (1 f.). 

236. - de Francisco José de Azevedo (São Paulo )a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 10-12-1857 (1 f.). 

237. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 27-12-1857 (1 f.). 

1858 

238. - de Bernardino José Teixeira Leite (Rio de J areiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 21-1-1858 (1 f.). 

239. - de Joaquim Antônio Moreira (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 21-1-1858 (1 f.). 

240. - mapa da dívida de Bento Gomes Escobar para com Ber
nardo José Pinto & Cia.; Rio de Janeiro, 21-1-1858 (1 
f) . 

241. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro )a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 22-1-1858 (1 f.). 

242. - compromisso de entrega de mercadoria a Bento Gomes 
de Escobar, assinado por Joaquim ( .... ) Pinheiro Jú
nior, Santos, 3-2-1858 (2 f.). 

243. - de João Teixeira de Miranda (Sorocaba) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 18-7-1858 (1 f.). 

244. - de João Teixeira de Miranda (Sorocaba) a Bento Go
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245. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 21-7-1858 (1 f.). 

246. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes Escobar (Jaguari), 27-8-1858 (2 f.). 

247. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes Escobar (Jaguari), 31-8-1858 (1 f.). 

248. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes Escobar (Jaguari), 6-9-1858 (1 f.). 

249. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 11-9-1858 (1 f.). 

250. - de Pereira & Duarte (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 18-9-1858 (1 f.). 

251. - de Bernardo José Pinto & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 28-10-1858(1 f.). 

252. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari, 29-12-1858 (1 f.). 

1859 

253. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 22-1-1859 (1 f.). 

254. - relação da dívida de Bento Gomes de Escobar para com 
Bernardo José Pinto; Rio de Janeiro, 21-2-1868 (l f.). 

255. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 23-2-1859 ( lf.). 

256. - de Antônio José Ribeiro (Mogi Mirim) a Bento Gomes 
de Escobar (Camanducaia), 28-2-1859 (1 f.). 

257. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 31-3-1859 (1 f.). 

258. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar, 17-5-1859 (1 f.). 

259. - de Amaral Bastos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (J agnari), 30-5-1859 (1 f.). 

260. - de Manuel Neto d'Oliveira (Mogi) a Bento Gomes de 
Escobar (Camanducaia), 17-7-1859 (3 f.). 

261. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 31-8-1859 (1 f.). 

262. - de Francisco Joaquim Bernardes (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 15-10-1859 (1 f.). 

263. - de Francisco Joaquim Bernardes (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 18-10-1859 (1 f.). 

264. - de Joaquim Antônio Moreira (Rfo 
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265. - de Francisco Joaquim Bernardes (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 7-12-1859 (3 f.). 

1860 

266. - escritura de compra de uma escrava; Bento Gomes de 
Escobar, Jaguari, 10-2-1860 (1 f.). 

267. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 24-3-1860 (lf .). 

268. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar, 30-4-1860 (1 f.). 

269. - de Antônio Gomes de Castro & Irmão (Rio de Janei
ro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 18-5-1860 (1 
f.) . 

270. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 25-5-1860 (2 f.). 

271. - de José Araujo Mota (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 28-5-1860 (1 f.). 

272. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 29-5-1860 (1 f.). 

273. - de Manuel Moreira da Costa (São José do Paraíso) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 4-1-1860 ( lf.). 

274. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 16-6-1860 (1 f.). 

275. - de Luís Antônio Silva Guimarães (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (J aguari), 21-6-1860 ( 2f.). 

276. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 21-6-1860 (1 f.). 

277. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari de Camanducaia), 22-6-1860 
(1 f.). 

278. - de Joaquim Antônio Moreira (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 12-7-1860 (1 f.). 

279. - de Primo, Duarte & Cia. (Ubatuba) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 18-7-1860 ( 2f.). 

280. - de Francisco Joaquim Bernardes (Rio de Janeiro) a Ben
ot Gomes de Escobar (Jaguari), 30-7-1860 (2 f.) . 

281. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 21-8-1860 (2 f.). 

282. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 11-10-1860 (1 f.). 

283. - de Francisco Antônio Pinto (Cambuí) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 15-10-186 0(1 
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284. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 15-11-1860 (li.). 

285. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 16-11-1860 (1 f.). 

286. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 23-11-1860 (1 f.). 

287. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 3-12-1860 (1 f.). 

288. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado (Rio de Janeiro) 
a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 18-12-1860 (1 f.). 

1861 

289. - de Francisco Custódio Pereira & Cia. e Bernardino Tei
xeira Leite (Rio de Janeiro) a Bento Gomes de Esco
bar (Jaguari), janeiro/1861 (1 f.). 

290. - de Bernardino José Teixeira Leite (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 18-1-1861 (1 f.). 

291. - de José Cornélio dos Santos (Ubatuba) a Bento Gomes 
de Escobar (Cambuí), 27-1-1861 (1 f.). 

292. - de Luís Antônio Silva Guimarães (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobal1 (J aguari), 3-4-1861 (1 f.). 

293. - de Bernardo José Pinto (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 1-5-1861 (1 f.). 

294. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes Escobar (Jaguari), 5-5-1861 (1 f.). 

295. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 31-6-1861 
(2 f). 

296. - de Miranda de Freitas & Loureiro (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (J aguari) , 6-6-1861 (1 f.). 

297. - de José Cornélio dos Santos (Ubatuba) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 9-6-1861 (1 f.). 

298. - de Joaquim Bt'rnardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 21-6-1861 
(1 f.). 

299. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 11-7-1861 (1 f.). 

300. - de Joaquim da Rosa Fogaça (Paranapanema) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 30-9-1861 (1 f.). 

301. - declaração de dívida de João Batista Borges para com 
João Manuel Alfaia Rodrigues; Santos, 30-10-1861 
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302. - relação de preços de mercadoria encomendada por 
Bento Gomes de Escobar a José Rodrigues Fróes d'Or
nelas; Jaguari, 2-12-1861 (1 f.). 

303. - relação de vales a cobrar; Joaquim Manuel da Silva Cos
ta, Cambuí, 9-12-1861 (2 f.). 

304. - de Joaquim da Rosa Fogaça (Paranapanema) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 25-12-1861 (1 f.). 

1862 

305. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 6-8-1862 
(1 f.). 

306. - de Luís Antônio Silva Guimarães (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 25-9-1862 (1 f.). 

307. - declaração de dívida de Bento Gomes de Escobar pa
ra com Antônio Joaquim Fernandes Lima; Rio de Ja
neiro, 20-12-1862 (2 f.). 

1863 

308. - de Herculana Alves de Magalhães (Pindamonhangaba) 
a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 14-1-1863 (1 f.). 

309. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a BentQ Go
mes de Escobar (Jaguari), 6-3-1863(2 f.). 

310. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 6-3-1863 (2 f.). 

311. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar; 7-3-1863 (1 f.). 

312. - de Bento Gomes de Escobar (Jaguari) a João Manuel 
Alfaia Rodrigues (Santos), 2-4-1863 (1 f.). 

313. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio do, Janeiro) a 'Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 2-6-1863 (1 f.). 

314. - de J. Montenegro (Rio de Janeiro) a Bento Gomes de 
Escobar (J aguari) , 26-8-186 3 (1 f.). 

315. - recibo de conta paga por Albuquerque & Escobar a J 0-

sé de Calasans Outeiro; Rio de Janeiro, 29-8-1863 (1 f.). 
316. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 

Gomes de Escobar (J aguari), 15-9-1863 (1 f.). 
317. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 

Gomes de Escobar (J aguari) , 19-9-1863 (1 f.). 
318. - de Bernardo José Pinto (Rio de Janeiro) a Bento Go

mes de Escobar (J aguari), 21-9-1863 (1 f.). 

319. - de Antônio Gomes de Castro & Irmão (Rio de Janei
ro) a Bento Gomes Escobar (Jaguari), 20-11-1863 



-76-

320. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 31-12-1863 (1 f.). 

1864. 

321. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 12-3-1864 
(1 f.). 

322. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 3-4-1864 (1 f.). 

323. - de Francisco Inácio Quartim (Mogi Mirim) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari de Camanducaia), 8-4-1864 
(1 f.). 

324. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 21-4-1864 
(1 f.). 

325. - de Miranda de Freitas & Loureiro (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 24-5-1864 (1 f.). 

326. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado (Rio de Janei· 
ro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 1-6-1864 (1 
f.) . 

327. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 22-6-1864 
1 f.). 

328. - relação da dívida de Bento Gomes de Escobar para com 
José Rodrigues Fróes d'Ornelas; novembroI1859-outu
bro/1864 (5 f.). 

329. - de Francisco de Paula Brasileiro (São Gonçalo) a Ben
to Gomes de Escobar, 2-10-1864 (1 f.). 

330. - de Luí~ Antônio Silva 
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335. - recibo de compra de Bento Gomes de Escobar em loja 
de José Araújo Mota; Rio de Janeiro, 23-1-1865 (1 f.) . 

336. - relação da dívida de Bento Gomes de Escobar para com 
Azevedo Júnior & Magalhães; Rio de Janeiro, 24-1-1865 
(1 f.). 

337. - de Madeira & Cia. (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari). 1-2-1865 (2 f.) . 

338. - De Madeira & Cia. (Ubatuba) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 2-2-1865 (2 f.). 

339. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 4-2-1865 ( lf.). 

340. - de João de Lemos Pinheiro (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 8-2-1865 (1 f.). 

341. - de Antônio José Martins Tinoco (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguarí), 10-2-1865 (1 f.) . 

342. - de João Manuel Alfaia. Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 10-2-1865 (1 f.). 

343. - de José Araújo Mota (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 11-2-1865 ( lf.). 

344. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 15-2-1865 (1 f.). 

345. - de Soares & Siqueira (Rio de Janeiro )a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 17-2-1866 (1 f.) . 

346. - de Montenegro, Pinho & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 20-2-1865 (1 f.). 

347. - de Pinho & Amorim (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 28-2-1865 ( lf.). 

348. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 3-3-1865 
(lf.). 

349. - recibo de conta por Albuquerque & Escobar a Joaquim 
Antônio & Cia., Rio de Janeiro, 10-3-1865 (1 f.). 

350. 
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355. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 30-5-1865 (1 f.). 

356. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 10-6-1865 (1 f.). 

357. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 25-6-1865 (1 f.). 

358. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 12-7-1865 (1 f.). 

359. - de Soares & Siqueira (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 15-7-1865 (1 f.). 

360. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 24-7-1865 (1 f.). 

361. - de Pacheco & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 19-8-1866 (1 f.). 

362. - de Pacheco & Cia. (Rio de Janeiro a Bento Gomes de 
Escobar (J aguari) , 19-8-1865 (1 f.). 

363. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 22-9-1865 (1 f.). 

364. - de Azevedo Júnior & Magalhães (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 23-9-1865 (1 f.) 

365. - de Antônio Gomes de Castro (Rio d eJaneiro )a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 25-9-1865 (2 f.). 

366. - de Duarte & Filho (Ubatuba) a Bento Gomes de Es· 
cobar (Jaguari), 8-19-1865 (1 f.) . 

367. - de Duarte & Filho (Ubatuba) a Bento Gomes de Es· 
cobar (Jaguari), 12-10-1865 (1 f.). 

368. - de Soares & Siqueira (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 18-10-1865 (1 f.). 

369. - de Pacheco & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 10-11-1865 (1 f.). 

370. - de Antônio Gomes de Castro (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 10-11-1865 ( lf.). 

371. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 15-11-1865 (1 f.). 

372. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Santos) , 10-12-1865 ( lf.). 

373. - de Pedro Augusto Vieira (Rio de Janeiro )a Bento Go
mes de Escobar (Santos), 11-12-1866 ( lf.). 

374. - de Joaquim Carlos de Azevedo & Irmão (Rio de Ja
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376. - de Antônio Gomes de Castro (Rio Je Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 17-12-1865 (2 f.). 

377. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 30-12-1865 (2 f.). 

1866 • 

378. - relação da dh .. ida de Bento Gomes de Escobar para com 
Montenegro, Pinho & Cia., 1865/1866 (2 f.). 

379. - de Luís Antônio Silva Guimarães (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 1-1-1866 (1 f.). 

380. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos )a Bento Go
mes de Escobar (iRo de Janeiro), 5-1-1866 (1 f.). 

381. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Rio de Janeiro), 15-1-1866 (1 f.). 

382. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a João de 
Oliveira Campos (Jaguari), 15-1-1866 (2 f.). 

383. - de JoãO' Manoel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Rio de Janeiro), 21-1-1866 (2 f.). 

384. - de José Rodrigues Duarte (Ouro Prêto) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 22-1-1866 (2 f.). 

385. - conta e reconhecimento de dívida de Bento Gomes de 
Escobar para com A. J. Seixas & Cia.; Rio de Janei
ro, 29-1-1866 (1 f.). 

386. - conta e reconhecimento de dívida de Bento Gomes de 
Escobar para com Meira, Silva & Cia.; Rio de Janei
ro, 29-1-1866 (2 f.). 

387. - de Bernardo José Pinto (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar, 5-2-1866 (1 f.). 

388. - conta de venda de João Manuel Alfaia Rodrigues, con
signada por Bento Gomes de Escobar; Santos, 6-2-1866 
(1f.). 

389. - de Amaral Bernardes & Cia. (Roi de Janeiro) a Ben
to Gomes Escobar, 10-2-1866 (1 f.). 

390. - de A. 1. Seixas & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 20-2-1866 (1 f.). 

391. - de Antônio Gomes de Castro Rio de Janeiro a Bent.) 
Gomes de Escobar (Jaguari), 20-2-1866 (1 f.). 

392. - de Duarte & Filho (Ubatuba) a Bento Gomes de Esco
bar (Jaguari), 20-2-1866 (1 f.). 

393. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 21-2-1866 (1 f.). 

394. - de Pelro Augusto Vieira (Rio de Janeiro )a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari - Pouso 
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395. - de Antônio Gomes Teixeira (Roi de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (faguari), 21-3-1866 (1 f.). 

396. - de Montenegro, Pinho & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 17-4-1866 (1 f.). 

397. - de Pedro Augusto Vieira (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari - Pouso Alegre), 26-4-1866 
(1 f.). 

398. - de José Araújo Mota (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 2-5-1866 (1 f.). 

399. - de Pedro Augusto Vieira (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari - Pouso Alegre), 12-5-1866 
(1 f.). 

4000. - de Fidelis Correia Marzagão (Jaguari) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 26-6-1866 (1 f.). 

401. - de José Inácio Barros Cobra (Pouso Alegre), 6-7-1866 
(1 f.). 

402. - de José Araújo Mota (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 10-7-1866 (1 f.). 

403. - de Montenegro, Pinho & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 1--7-1866 (1 f.). 

404. - de Bernardo Gavião Ribeiro & Gavião (São Paulo) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 21-8-1866 (1 f.). 

406. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go· 
mes de Escobar (Jaguari), 25-8-1866 (1 f.). 

407. - de Francisco de Francisco das Chagas Magalhães (São 
Bento) a Bento Gomes de Escobar, 12-9-1866 (2 f.). 

408. - de Antônio Gomes de Castro (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 19-9-1866 (1 f.). 

409. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 20-9-1866 (1 f.). 

410. - de Agostinho, Machado & Cia. (Rio de Janeiro) a João 
Correia de Mesquita (São José de Toledo), 29-9-1866 
1 f.). 

411. - de João Lemos Pinheiro (Rio de Janeiro) a João Cor
reia de Mesquita (São José de Toledo), 14-10-1866 (1 
f.) . 

412. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 19-10-1866 ( lf.). 

413. - de Montenegro, Pinho & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
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415. - de Azevedo Júnior & Magalhães (Rio de Janeiro) a Ma
nuel do Nascimento (laguari), 6-11-1866 (1 f.). 

416. - conta corrente de José Rodrigues Duarte junto a Bento 
Gomes de Escobar; Ouro Prêto, 7-11-1866 (1 f.). 

417. - de Pedro Augusto Veira (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escob'ir, 9-11-1866 (1 f.). 

418. - de Brandão & Costa Rodrigues (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari); 10-11-1866 ( lf.). 

419. - de Pedro Augusto Vieira (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 10-11-1866 (1 f.). 

420. - de Meira, Silva & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 11-11-1866 (1 f.). 

421. - de Meira, Silva & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go·· 
mes de Escobar (Jagl.1ari), 12-11-1866 (1 f.). 

422. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (J aguari), 26-11-1866 (1 f.). 

423. - de João Otávio dos Santos (Santos) a Bento Gomes de 
Escobar, 6-12-1866 (1 f.). 

424. - de Montenegro, Pinho & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 10-12-1866 (1 f.). 

425. - de Meira, Silva & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 13-12-1866 (1 f.). 

427. - de Meira, Silva & Cia . (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar, 29-12-1866 ( lf.). 

428. - de João Otávio dos Santos (Santos) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 30-12-1866 (1 f.). 

1867. 

429. - fatura de conta paga por Cirino Ferreira de Almeida ao 
Barão do Rio Verde (Fábrica de Chapéus); São Gonça
lo da Campanha, 1867 (2 f.) . 

430. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 10-1-1867 (1 f.). 

431. - de Guimarães & Matos (Rio de Janeiro) a Bento Go· 
mes de Escobar (Jaguari), 13-1-1867 (1 f.). 

432. - de Montenegro, Pinho & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 24-1-1867 (l f.). 

433. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 28-1-1867 (1 f.). 

434. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go· 
mes de Escobar (Jaguari), 11-2-1867 (1 f.). 

435. - de Antônio José Martins Tinoco (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 20-2-1867 
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436. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 28-2-1867 (1 f.). 

437. - de José Araújo Mota (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar Jaguari), 7-3-18671 f.). 

438. - de José Araújo Mota (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 13-3-1867 (1 f.). 

439. - de Pinro & Amorim (Rio de Ja!leiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 16-3-1867 (1 f.). 

440. - extrato de conta corrente de Bento Gomes de Escobar 
junto a Montenegro, Pinho & Cia.; Rio de Janeiro, 
16-3-1867 (1 f.). 

441. - de Brandão & Costa Rodrigues (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 29-3-1867 (1 f.). 

442. - de A. 1. Seixas & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 31-3-1867 (1 f.). 

443. - de Azevedo Júnior & Magalhães (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 4-4-1867 ( lf.). 

444. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 5-4-1867 (1 f.). 

445. - recibo e fatura de conta paga por Bento Gomes de Es
cobar a João Otávio dos Santos; Santos, 24-4-1867 (1 f.). 

446. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Joaquim 
Antônio Pinto Júnior (São Paulo), 14-5-1867 (1 f.). 

447. - extrato de conta corrente de Bento Gomes de Escobar 
junto a Bernardo Gavião Ribeiro & Gavião; São Pau
lo, 17-5-1867 (1 f.). 

448. - de João Manuel Alfaill Rodrigues (Santos) a Bento Go· 
mes de Escobar (Jaguari), 18-6-1867 (1 f.). 

449. - de Joaquim Bernardino Pinto Machado & Cia. (Rio de 
Janeiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 20-6-
1867 (1 f.). 

450. - de A. J. Seixas & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go· 
mes de Escobar (Jaguari), 2-7-1867 (1 f.). 

451. - de A. J. Seixas & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 2-7-1867 (1 f.). 

452. - de João de Lemos Pinheiro (Pouso Alegre) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 6-7-1867 (1 f.). 

453. - extrato de conta corrente de Bento Gomes de Escobar 
junto a João Batista Jacome; Campanha, 10-7-1867 (1 

f.) . 

454. - de Brandão & Costa Rodrigues (Rio de Janeiro )a Ben
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455. - de João Otávio dos Santos (Santos) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 20-7-1867 (2 f.). 

466. - de João Otávio dos Santos (Santos) a João Batista do 
Amaral, 21-7-1867 (1 f.). 

457. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 16-8-1867 (1 f.). 

458. - de José Meira Júnior (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 17-8-1867 (l f.). 

459. - de João de Lemos Pinheiro (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 5-9-1867 (1 f.). 

460. - de José Meira Júnior (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 20-9-1867 (1 f.) . 

461. - de Manuel Alvares de Azevedo Sampaio (Rio de Janei
ro) a Bento Gomes de Escobar (Mogi Mirim), 5-10-
186 7(1 f.). 

462. - de José Maria do Amaral (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 5-10-1867 (lf.). 

463. - de Alexandre Vieira do Prado (São Bento) a Frederico 
Marcondes Machado (Jaguari), 18-10-1867 (l f.). 

464. - de Eduardo de Castro & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 9-11-1867 (1 f.). 

465. - de Agostinho, Machado & Cia. (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (São José de Toledo), 12-11-1867 
(1 f.). 

466. - de Francisco das Chagas Marcondes do Amaral (São 
Bento) a Bento Gomes de Escobar, 18-12-1867 (1 f.). 

1868. 

467. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Ee __ to Go
mes de Escobar (Jaguari), 25-1-1868 (l f.). 

468. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 10-2-1868 (1 f.). 

469. - de José Meira Júnior (Rio de Janeiro )a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 10-2-1868 (1 f.). 

470. - de Francisco de Almeida Magalhães (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 13-2-1868 (l f.). 

471. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 5-3-1868 (1 f.). 

472. - de Bernardo Gavião Ribeiro & Gavião (São Paulo) 
a ... (Jaguari), 12-3-1868 (1 f.). 

473. - de José Meira Júnior (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 19-3-1868 (1 f.). 

474. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro )a ... (Ja
guari) , 20-3-1868 
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475. - de Amaral Bentardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 26-3-1868 (1 f.). 

476. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 28-3-1868 (1 f.). 

477. - de Antônio José Martins Tinoco (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 6-5-1868 (1 f.). 

478. - de Francisco de Almeida Magalhães (Rio de Janeiro) 
a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 6-5-1868 (1 f.). 

479. - de José Rodrigues Duarte (Ouro Preto) a Bento Gomes 
de Escobar, 14-5-18158 (2 f.). 

480. - de Meira, Silva & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 2U-5-1868 (1 f.). 

481. - de Costa Braga & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 7-6-1868 (1 f.). 

482. - de José Rodrigues Fróes de Ornelas (Jaguari) a Pedro 
Augusto Vieira (Rio de Janeiro), 11-6-1868 (1 f.). 

483. - de Antônio José Martins Tinoco (Rio áe Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 16-6-1868 (2 f.). 

484. - de Antônio José Martins Tinoco (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 27-6-1868 (1 f.). 

486. - de Costa Braga & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar, 30-6-1868 (1 f.). 

486. - de Costa Braga & Cia. (Rio de Janeiro) a José Rodri
gues Fróes de Ornelas (Jaguari), 7-7-1868 (1 f.). 

487. - de Meira, Silva & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar, 20-7-1868 (1 f.). 

488. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 25-7-1868 (1 f.). 

489. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 10-8-1868 (1 f.). 

490. - de Costa Braga & Cia. (Rio de Jnaeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 1-10-1868 (1 f.). 

491. - de Jacinto Osório de Lócio e Silva (Bragança) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 17-10-1868 (1 f.). 

492. - de Vitorino Gonçalves Carmilo (São Paulo) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 20-11-1868 (1 f.). 

493. - de Antônio Manuel Cardoso (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar, 2-12-1868 (2 f.). 

494. - de Celso Gonçalves Cerqueira Silva (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 15-12-1868 (1 f.). 

1869. 

495. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
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496. - de Vitorino Gonçalves Carmilo (São Paulo) a Bento 
Gomes de Escobar (hguari), 30-1-1869 (1 f.). 

497. - de Amaral Bemardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 24-2-1869 (1 f.). 

498. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 28-2-1869 (1 f.). 

499. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Pau'o) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 8-3-1869 (1 f.). 

500. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari) , 24-3-1869 (1 f.). 

501. - de Costa Braga & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go· 
mes de Escobar (Jaguari), 24-4-1869 (1 f.). 

502. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Benl\) 
Gomes de Escobar (Jaguari), 25-5-1869 (1 f.). 

503. - de Azevedo, Irmão & Sobrinhos (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 31-5-1869 (1 f.). 

504. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 8-6-1869 (1 f.). 

505. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo) a Ben· 
to Gomes de Escobar (Jaguari), 19-6-1869 (1 f.). 

506. - de Manuel Magalhães da Costa Braga (Rio de Janeiro) 
a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 3-7-1869 (1 f.). 

507. - de Manuel Antônio Gurjão Cotrim (Mogi Mirim) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 7-10-1869 (1 f.). 

508. fatura expedida por Adelaide & Guilhermina Lenor, Ir
mãs; Rio de Janeiro, 16-12-1869 (1 f.). 

1870. 

609. - de Peixoto & Braga (São Paulo a Bento Gomes de Es
cobar (Camanducaia), 12-1-1870; em anexo, uma re
lação de volumes remetidos, datada de ll-1l-IS7<f (T f.). 

510. - de Guilherme de Oliveira e Sá & Cia. (Rio de Janeiro) 
a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 14-1-1870 (1 f.). 

511. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 26-2-1870 (1 f.). 

512. - mapa da dívida de José Rodrigues Pr6es de Ornelas 
para com Bento Gomes de Escobar; Jaguari, 27-6-1870 
(4 f.). 

513. - mapa da dívida de Bento Gomes de Escobar para com 
João Manuel Alfaia Rodrigues; Santos, 3-8-1870 (1 f.). 

514. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento, Go
mes de Escobar, 6-8-1870 (3 f.) . 

515. - de Carlos Celestino de Camargo e Melo (Jaguari) a Vei
ga Pinto Schmidt & Cia., 3-9-1870 
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516. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 17-9-1870; em anexo, líqui
do produzido pelas fazendas de Bento Gomes de Esco
bar e mapa da dívida de Bento Gomes de Escobar para 
com João Manuel Alfaia Rodrigues (2 f.). 

517. - da Baronesa do Rio Verde (São Paulo) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 12-10-1870 (1 f.). 

518. - de João Adolfo Schritzmeyer (Rio de Janeiro) a Ben
to Gomes de Escobar (Camanducaia), 21-10-1870 (1 f.). 

519. - de Costa & Irmãos (São Paulo) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 25-11-1870 (1 f.). 

520. - mapa da dívida de Bento Gomes de Escobar para com 
João M'inuel Alfaia Rodrigues; Santos, 31-12-1870 (1 f.), 

1871. 

521. - de João Manuel Alfaia Rodrigues (Santos) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 10-1-1871 (1 f.). 

522. - recibo de conta paga por Bento Gomes de Escobar a Aze
vedo & Sobrinhos; Rio de Janeiro, 17-1-1871 (1 f.). 

523. - de José Vieira ( ... ) a Bento Gomes de Escobar, 7-2-
1871 (1 f.). 

524. - de João Adolfo Schritzmeyer (São Paulo) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 19-2-1871 (1 f.). 

525. - de Francisco de Oliveira Carneiro (São Paulo) a Be::to 
Gomes de Escobar, 13-4-1871 (1 f.). 

526. - de Antônio Cândido Duarte (Cambuí) a Bento Gomes 
de Escobar, 26-4-1871 (3 f.). 

527. - de João Adolfo Schritzmeyer (São Paulo) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 9-6-1871 (1 f.). 

528. - de Mánuel Joaquim da C(j~a e SilVa (São Paulo) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 13-6-1871 (1 f.). 

529. - de João Adolfo Schritzmeyer (São Paulo) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari). 21-6-1871 (1 f.). 

530. - de Costa & Irmãos (São Paulo) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 3-8-1871 (1 f.). 

531. - de Manuel Joaquim da Costa e Silva (São Paulo) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 14-8-1871 (1 f.). 

532. - de Costa & Irmãos (São Paulo) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 17-8-1871 (1 f.). 

533. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 19-11-1871 (1 f.). 

534. - de Manuel Joaquim da Costa e Silva (São Paulo) a Ben
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535. - saldo de conta corrente junto a Francisco Felipe da 
Maia; 31-12-1871 (1 f.). 

1872. 

536. - recibo de conta paga por Bento Gomes de Escobar a Jo
sé Rodrigues Fróes de Ornelas; Jaguari, 1872 (1 f.). 

537. - recibo de conta paga por Bento Gomes de Escobar a 
Eduardo de Castro & Faria Júnior; Rio de Janeiro, 8-
10-1872 (1 f.). 

538. - conta de venda de Adolfo Schmidt & Cia. a Bento Go
mes de Escobar; Rio de Janeiro, 11-10-1872 (1 f.) . 

539. - conta de venda de Adolfo Schmidt & Cia. a Bento Go
mes de Escobar, Rio de Janeiro, 28-10-1872 (1 f.). 

540. - recibo de conta paga por Bento Gomes de Escobar a 
Brandão & Reis, Rio de Janeiro, 31-10-1872 (1 f.). 

541. - de Adolfo Schmidt & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 11-11-1872 (1 f.). 

542. - de João Càndido Ferreira (Santa Casa )a Be:rto Gome~ 
de Escobar, 28-12-1872 (1 f.). 

1873. 

543. - de Adolfo Schmidt & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 7-1-1873 (1 f.). 

544. - de João Borges Soares e Figueiredo (Cambuí) a Bento 
Gomes de Escobar, 7-1-1873; em anexo, uma certidão 
(1 f.). 

545. - de José Quintino da Fonseca a Bento Gomes de Escobar 
(Jaguari), 21-1-1873 (1 t.). 

546. - de João Adolfo Schritzmeyer (São Paulo) a Bento Go
mes de Escobar (Camanducaia), 27-1-1873 (1 f.). 

547. - de Francisco Casimiro Alberto da Costa (Rio de Janei
ro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 8-2-1873 (1 f.). 

548. - de João Batista de Abreu Galvão (Bom Retiro) a Ben
to Gomes de Escobar, 20-2-1873 (1 f.). 

549. - de José Rodrigues Fróes de Ornelas (Antas) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 3-3-1873) (1 f.). 

550. - de Joaquim da Rocha Campos (Rio do Peixe, Socorro) 
a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 11-3-1873 (1 f.) 

551. - de Pereira, Cabral & Torres (São Paulo) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 19-3-1873 (1 f.). 

552. 



- 88-

553. - de Joaquim Lopes Trovão (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 2-4-1873 (2 f.). 

554. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 14-5-1873 (2 f.). 

555. - de Aguilar & Campos (Rio de Janeiro) a Bento Gome~ 
de Escobar (Jaguari), 14-5-1873 (1 f.). 

556. - de Adolfo Schmidt & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 15-5-1873 (1 f.). 

557. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 19-5-1873 (2 f.). 

558. - de Pinto, Graça & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 24-5-1873 (2 f.). 

559. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 24-5-1873 (1 f.) . 

560. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 31-5-1873 (1 f.). 

561. - de Meira Guimarães (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 1-6-1873 (1 f.). 

562. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 6-6-1873 (1 f.). 

563. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 7-6-1873 (1 f.). 

564. - de Carneiro, Loureiro & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 10-6-1873 (1 f.). 

565. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 10-6-1873 (1 f.). 

566. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 16-6-1873 (1 f.). 

567. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo( a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 17-6-1873 (1 f.). 

568. - de Veiga Pinto & Vieira Carneiro (Rio de Janeiro) a ... 
(Jaguari), 24-6-1873 (1 f.). 

569. - de José Guilherme Cristiano (Bragança) a Bento Go· 
mes de Escobar, 28-6-1873 (1 f.). 

570. - de José Manuel d'Oliveira Serpa (São Paulo) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 9-7-1873 (1 f.). 

571. - de Pereira Santos & Cia. (São Paulo) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 17-7-1873 (1 f.). 

672. - de Carneiro, Loureiro & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 22-7-1873 (1 f.). 

573. - de João Cardoso de Alvarenga (Cambuí) a Bento Go
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574. - de Amaral Bernardes & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 30-7-1873 (1 f.). 

575. - de Eduardo de Castro, Braga & Cia. (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 7-8-1873 (1 f.). 

576. - de Miguel da Silva Lima & Cia. (São Paulo) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 14-8-1873 (1 f.). 

577. - circular de Carneiro, Loureiro & Cia.; Rio de Janeiro, 
20-8-1873 (1 f.). 

578. - de Carneiro, Loureiro & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari). 27-8-1873 (1 f.). 

579. - de Magalhães, Graça & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 2-9-1873 (1 f.). 

580. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 2-9-1873 (1 f.). 

581. - de Miranda, Vilela & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 6-9-1873 (l f.). 

582. -- de Antônio Batista de Almeida (Capivari) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 14-9-1873 (2 f.). 

583. - de Carneiro, Loureiro & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 19-9-1873 (1 f.). 

584. - relação da dívida de Bento Gomes de Escobar para com 
Emílio José Loureiro; Rio de Janeiro, 29-9-1873 (1 f.). 

586. - comunicadc inipresso da dissolução da sociedade Agos
tinho, Machaoo & Cia., assinado por Francisco de Sou
sa Machado; Rio de Janeiro, 1-10-1873 (1 f.). 

586. - de José Mário Loureiro (Rio de Janeiro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 8-10-1873 (t f.). 

587. - de José Manuel d'Oliveira Serpa (São Paulo) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 15-10-1873 (1 f.) . 

588. - de José Ribeiro de Carvalho Silva & Genros (kio de Ja
neiro) a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 17-10-1873 
(1 f.). 

589. - de João Batista de Abreu Galvão a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 26-10-1873 (1 f.). 

590. - de Magalhães, Graça & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 9-12-1873 (1 f.). 

1874. 

591. - de João Antônio Ribeiro Lima (São Paulo) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 28- ... -1874 (1 f.). 

592. - comunicado de dissolução da firma Pinto 
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594. - de Martins dos Santos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 24-1-1874 (1 f.). 

595. - de Antônio Gomes Escobar (Rio Claro) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 26-1-1874 (1 f.). 

596. - comunicado de dissolução da firma Carneiro, Gaspar & 
Sousa, e apresentação da nova sociedade Correia Mar
tins & Cia.; Rio de Janeiro, 28-1-1874 (2 f.) . 

697. - de Campos & Lima (Rio de Janeiro) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 7-2-1874 (1 f.). 

598. - circular de Câmara & Andrade; Rio de Janeiro, 10-2-
1874 (l f.). 

599. - de Carneiro Mota & Cia. (Rio de Janeiro )a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 10-2-1874 (1 f.). 

600. - de Teodoro da Fonseca Guimarães (Rio de Janeiro) " 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 21-2-1874 (1 f.). 

601. - de Magalhães, Graça & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 21-2-1874 (1 f.). 

602. - de Lucas & Tinoco (Rio de Janeiro) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 2-3-1874 (l f.). 

603. - de João Monteiro d'Ornelas (Rio de Janeiro )a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 6-3-1874 (1 f.l. 

604. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo) a Be:t
to Gomes de Escobar (Jaguari), 10-3-1874 (1 f.). 

604. - de Teodoro da Fonseca Guimarães (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 15-5-1874 (1 f.). 

606. - de Antônia Emflia de Carvalho (Capivari) a Bento Go
mes de Escobar, 21-5-1874 (1 f.). 

607. - de Câmara & Andrade (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 10-6-1874 (1 f.). 

608. - de Soares Irmãos & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 12-6-1874 (l f.). 

609. - de João Bernardino de Lima (Santos) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 27-6-1874 (! f.). 

610. - de Pereira, Cabral & Freitas (São Paulo) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 30-6-1874 (1 f.). 

61l. - de Magalhães, Graça & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 11-7-1874 (1 t.). 

612. - de Teodoro da Fonseca Guimarães (Rio de Janeiro) a 
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615. - de Pinheiro, José Flávio (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 31-7-1874 (2 t.). 

616. - de Campos, Matos Júnior & Cia. (Rio de Janeiro) a 
Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 5-8-1874 (2 f.). 

617. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo) a Ben
to Gomes de Escobar (Jaguari), 8-8-1874 (1 f.). 

618. - de João Adolfo Schritzmeyer (São Paulo) a Bento Go
mes de Escobar (Camanducaia), 11-8-1874 (1 f.). 

619. - de T. Franco a Bento Gomes de Escobar. 6-9-1874 (1 f.). 

1875. 

620. - comunicado da Tipografia do Mineiro (Pouso Alegre) 
a Bento Gomes de Escobar, 13-4-1875 (1 f.). 

621. - de Ubaldino B. de Toledo Ribas (São Paulo) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 17-5-1875 (1 f.). 

622. - de Tomás Quirino dos Santos (Pouso Alegre) a Bento 
Gomes de Escobar, 31-5-1875 (1 t.). 

623. - de Carneiro Mota & Cia. (Rio de Janeiro) a Bento Go
mes de Escobar (Jaguari), 14-8-1875 (1 t.). 

624. - de Fernandes de Andrade & Lobato (Rio de Janeiro) 'il 

Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 4-9-1875 (1 f.). 
625. - de João Ribeiro dos Santos Camargo (São Paulo) a Ben

to Gomes de Escobar (Jaguari), 26-10-1875 (1 f.). 
626. - de Tomás Quirino dos Santos (Pouso Alegre) a Bento 

Gomes de Escobar, 15-12-1875 (1 f.). 
627. - de Tomás Quirino dos Santos (Pouso Alegre) a Bento 

Gomes de Escobar, 17-12-1875 (1 f.). 

1876. 

628. - d eAntônio Gonçalves de Araújo Pena (Rio de J aneir(\ , 
a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 18-12-1875 (1 f.). 

1877 . 

629. - de Carlos Viriato de Freitas (Rio de Janeiro) a Bento 
Gomes de Escobar (Jaguari), 4-2-1877 (1 f.). 

630. - de Justino Alves de Toledo (Cambuí) a Bento Gomes 
de Escobar (Jaguari), 4-4-1877 (1 f.). 

631. - de Lucas & Tinoco (Rio de Janeiro) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 9-5-1877 (1 f.). 

632. - de Silva Carneiro & Lopes (Santos) a Bento Gomes de 
Escobar (Jaguari), 25-5-1877 (1 f.). 

633. - de Luís Indalino Ribeiro (Santos) 
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634. - de Carneiro & Lope:i (Santos) a Bento Gomes de Esco
bar (Jaguari), 23-6-1877 (1 f.). 

635. - de Antônio Gonçalves de Araújo Pena (Rio de Janeiro) 
a Bento Gome sde Escobar (Jaguari), 20-8-1877 (2 t.l . 

636. - de Antônio Alves Queirós (São Paulo) a Bento Gomes 
de Escobar, 16-9-1877 (1 f.). 

637. - de Vitorino Carmilo (São Paulo) a Bento Gomes de Es
cobar (Jaguari), 9-10-1877 (1 f.). 

638. - de Antônio Ernesto de Sousa (Jaguari), 17-11-1877 (l 

f.) . 
639. - de Antônio Gonçalves de Araújo Pena (Rio de Janeiro1 

a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 23-11-1877 (2 f.). 
640. - de Casimiro Rodrigues Bacelar (Jaguari) a Bento Gomes 

d eEscobar, 26-11-1877 (3 f.). 
641. - de Antônio Francisco Camacho (Jaguari) a Bento Uo

mes de Escobar (Campo), 30-11-1877 (1 f.). 

642. - de Casimiro Rodrigues Bacelar (Jaguari) a Bento Gu
mes de Escobar. 30-11-1877 (2 f.). 

643. - de Antônio Gonçalves de Araújo Pena (Rio de Janeiro) 
a Bento Gomes de Escobar (Jaguari), 12-12-1817 (2 f.). 

644. - de João de Paula Marcondes (Campinas) a Bento Go
mes de Escobar, 26-12-1877 (2 f.). 

1878. 

645. - de Casimiro Rodrigues Bacelar (Bragança) a Bento Go
mes de Escobar, 10-1-1878 (2 f.). 

1881. 

646. - recibo de conta paga por Bento Gomes de Escobar: Ja
guari, 6-5-1881 (2 r.). 

647. - relação da dívida de Albuquerque & Escobar para com 
Pantaleão Carvalho de Miranda; Rio de Janeiro. 8-8-
1881 (1 f.). 

648. - relação da dívida de Antônio Gomes Escobar para com 
Alberto Pereira; Piracicaba, 20-8-1881 (1 f.). 

649. - de Joaquim Mendes Cruz (Faxina) a Bento Gomes de 
Escobar ,27-9-1881 (1 f.). 

1884. 

650. - de Antônio Gonçalves de Araújo Pena (Rio de Janei
ro) a Bento Gomes de Escobar. 29-11-1884 (1 f.). 

1895. 

651. - vale em nome de Ocílio Fererira dos Santos; 
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* 
* • 

ANEXO. 

Notas biográficas sobre o tenente-coronel da Guarda Nacional 
Bento Gomes Escobar (informações prestadas por sua neta Ro
saura de Escobar Ribeiro da Silva). 

- nasceu em São Sebastião, na então província de São Pau
lo, a 28 de fevereiro de 1819. Foi batizado na matriz daquela 
cidade a 28 de março do mesmo ano. 

-- era filho do tenente José Gomes da Cunha. e de d. Ana 
Francisca de Escobar. 

- bem moço ainda, saiu da casa paterna com o intuito de 
ganhar, por si, o necessário para sua subsistência. Assim, resi
diu, primeiramente, em Niterói, capital da província do Rio de 
Janeiro, onde trabalhou como prático de farmácia, ao mesmo 
tempo em que estudava em colégio ali existente. 

- em 2 de abril de 1837 recebeu o hábito de Irmão da 
Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora de Monte Carmelo 

Rio de Janeiro. 

- mudou-se para Camanducaia, estado de Minas Gerais, 
onde se fixou definitivamente. Nesta cidade contraiu matrimônio 
no dia 3 de outubro de 1849 com d. Florinda Pinto Pedroso, des
cendente de antiga e conceituada família do município, sendo este 
o tronco mineiro da família Escobar. 

- no mesmo ano. a 15 de outubro. iniciou a sua vida pú
blica, sendo nomeado secretário da Câmara Municipal. Em se
guida, a 3 de abril de 1850, foi nomeado Curador Geral de Ór
fãos do termo, pelo prazo ae 3 anos. 

- em 9 de julho de 1854 obtinha nova nomeação de dele
gado da Companhia Luso-Brasileira de Agências de Negócios en
tre Portugal e Brasil, rica sociedade então existente. 

- foi eleito primeiro Juiz de Paz do distrito de Camandu
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- no exercício do cargo de vereador, foi comlssano vaci
nador do município a 3 de novembro de 1859, e em 23 de maio 
de 1863, delegado de polícia no termo da vila de Camanducaia. 

- em 1854, fundou na cidade um colégio para meninos, ten· 
do sido aprovados o regulamento e programa do mesmo por ato 
do governo da província de 8 de julho do mesmo ano. O co
légio funcionou com grande frequência durante algum tempo. 
sendo muito bom seu corpo docente. 

- o comércio também o atraiu, estabelecendo-se na cidade, 
sendo diplomado, em 27 de janeIro de 1865, pelo Tribunal de 
Comércio da Corte, comerciante matriculado da vila. Dessa ati
vidade resultou volumosa correspondência que abrange um perío
do de 60 anos aproximadamente, atualmente em poder da famí
lia de Francisco de Escobar, um de seus filhos. 

- a 23 de fevereiro de 1865, foi nomeado tenente-coronel 
comandante, chefe do Estado-Maior da Guarda Nacional do mu
nicípio de Pouso Alegre e J aguari . Ainda nesse ano, em 25 de 
novembro, foi nomeado Promotor Público interino do termo. 
No ano seguinte, era nomeado primeiro substituto do Juiz Mu
nicipal, cargo do qual tomou posse a 13 de março. 

- ingressou na Maçonaria, da qual começou logo a rece
ber distinção, sendo a primeira a do grau de Sob. Príncipe Rosa 
Cruz, conferida pelo Grande Oriente do Brasil a 10 de dezembro 
de 1867. 

- a 2 de maio de 1868 foi nomeado Inspetor da Instrução 
Pública do 15.0 Círculo Literário. 

- a 13 de janeiro de 1869, foi nomeado membro honorá
rio da Augusta Loja América de São Paulo, da Maçonaria. 

- assinou, com outros companheiros políticos da cidade, o 
célebre manifesto republicano de 1870. 

- em 1874, foi nomeado pelo Grande Oriente do Brasil pre
sidente da Comissão Regularizadora da Nova Loja "Amor da Pá
tria", de Bragança, onde foi inaugurá-la a 10 de janeiro de 1875. 
Em 1.0 de janeiro deste mesmo ano foi, pelo referido Grand!= 
Oriente, elevado ao grau 33 e Venerável Loja "Nova Aurora", 
Jaguari. 

- pela terceira vez, em 1877, foi eleito vereador, servindo 
como presidente da Câmara 
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- em decorrência da grande transformação havida na po
lítica do Império, foi ele quem, em 20 de junho de 1878, orga
nizou o diretório do Partido Democrático da cidade. 

- em 1880, por ocasião da reorganização do Partido Libe
ral, recebeu convite especial do chefe do mesmo partido para 
dirigi-lo na Província, o que recusou por ser signatário do ma
nifesto republicano de 1870. 

- em 21 de abril de 1883, foi nomeado Inspetor Municipal 
de Instrução Pública, última nomeação com que foi distinguido. 

- notabilizou-se nas lides forenses, apesar de apenas pro
visionado, acatado como advogado e jurisperito. 

- faleceu no dia 14 de março de 1886, quando no exercício 
do cargo de presidente da Câmara Municipal. 

* 
* * 

INTERVENÇÃO. 

Da Prafa. H elga I. L. Piccolo (ICHL-UFRS. Porto Alegre. Rio Gran
de do Sul). 

Fez duas perguntas de caráter diferente: 

1). 
ticular? 

Se 





FONTES PRIMÁRIAS PARA A HISTÓRIA DE 
SANTA CATARINA. 

Os papéis do fundador da Colônia Cecília no Arquivo de 
Ermembergo Pellizzetti (1873-1947) (*). 

BEATRIZ PELLlZZETTl 
do Departamento de História do Instituto de Ciências 

Humanas da Universidade Federal do Paraná. 

APRESENTAÇÃO. 

o presente trabalho faz parte da proposição "Fontes pnmanas 
para a história de Santa Catarina", vi~ando, principalmente satisfa
zer as diretrizes do Departamento de História da Universidade Fe
deral do Paraná (1), que vem conduzindo seus estudos para a história 
econômica e social regional do Brasil Meridional, no intuito de com 
os mesmos possibilitar comparações entre as sociedades e economias 
do país e do estrangeiro. 

• 
INTRODUÇÃO. 

O ARQUIVO ERMEMBERGO PELLIZZETTI (2). 
Toma-se, aqui, como ponto de partida um acervo privado, tendo 

em vista que seu resultado possa vir de encontro ao programa de pes
quisa histórica regional brasileira, antes que, a tantos exemplos, se 
desconheça tais fontes de informações (3). 

(*). - Comunicação apresentada na 3.a sessão de estudos, Equipe C, no 
dia 8 de setembro de 1971 (Nota da Redação) . 

(1). - E' integrante do Projeto "Levantamento e Arrolamento de Arqui· 
vos" desse Departamento. 

(2). - Arquivo de propriedade particular. Rio do Sul-Santa Catarina. 
(3). - "A simples ação do tempo e a total ausê:1cia de compreensão, de 

administrado!'es e de organismos públicos e privados, estão pondo a perder um 
patrimônio valioso e insubstituível"... "O 
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o arquivo em pauta consta de cartas, notas agrícolas, projetos, 
fotografias, diários e memórias que giram em torno de um "Lidador" 
(4) Ermembergo Pelli'Zzetti e consequentemente abrangendo as áreas 
onde viveu, nos fins do ~éculo passado e meados deste. 

Nascido em Mantova, em 1873, tomou parte, em Roma, na Le
gione Allieve Carabinieri e contraindo a surdez deixou o serviço mi
litar, vindo para o Brasil, às suas expensas, em 1896, desembarcando 
e permanecendo de início no Rio de Janeiro. Depois de haver visitado 
o norte do país, em 1901 foi para Santa Catarina e no Vale do Itajaí 
trabalhou na Estação Agronômica de Rio dos Cedros, dirigida pelo 
famoso médico e agrônomo Giovanni Rosei, que realizava uma dis
cutida Comunização Agrícola em Palmeiras, no Paraná, com o no
me de Colônia Cecília (4). 

no Brasil, em matéria de fontes e arquivos históricos, seria enorme, apontando 
perdas danosas e irreparáveis para a cultura regional e nacional, e para a 
ciência histórica. ° Paraná, aliás, é um exemp!o desolador de tudo o que foi dito. Uma 
terra nova que nada conservou, entretanto, de sua documentação histórica. 
Até se diz uma terra sema raízes. Ele as tem, só que as desconhece". WEST
PHALEN, Cecília Maria e BALHANA, Altiva Pilatti, Arquivos paranaenses, 
in Boletim da Universidade Federal do Paraná. Departamento de Hist6ria. Curi
tiba, 1969, 9: págs. 6-7). 

(4). - CALLADO, Petrarca, História de um Lidador, in Comandos So
cialistas, Florianópolis, s. ed., 1947, pág. 66. 

(5). - Brício de Abreu, diretor do "Dom Casmurro", do Rio de Janei
ro, publicou nesse jornal, em data de 18 de outubro de 1941, uma brilhante 
crônica, da qual destacamos: "Enfim, cheguei ao meu caro François Coppée 
e justamente aos exemplares raríssimos de "Mon Franc Parler", que Theophile 
Gauthier e Georges D'Esparbés chamaram de "obras-primas da crônica do sé
culo". Leitura dos meus 20 anos: Que saudades! Atirei-me para um divã, dis
posto a recordar aquelas magníficas crônicas do Paris de 1890. Logo de início, 
no artigo "Les Femmes et l'Anarchie", datada de 23 de fevereiro de 1890, en
contrei uma das mais curiosas notícias que já tive sobre o Brasil. "Par une 
lettre insérée dans le dernier numéro de la "Revolte", diz Coppée - que me 
tombe, par hasard, sous les yeux - j'apprends qu'il existe au Brésil, dans la 
province de Paraná, une colonie d'anarchistes! et la lecture de cette lettre m'a 
vivement interéssé. Quelque hardis compagnons dégoutés du vieux monde, 
mais désespérant sans doute de le detruire ou de le transformer par les moyens 
révolutionnaires, une poignée de ces desespéreés qu'on appelle en Allemagne 
"Europamude", ont traversé l'Atlantique et tâc~nt de vivre lã-bas, selon leurs 
principes, en toute liberté, sans loi ni réglement, san Dieu ni maitre. Bravo! 

Et ils sont partis, pleins de courage, les émigrants. Le Brésil leur a cédé 
comme a tous les colons, un terrain sul' un plateau, a neuf cents métres d'alti
tude; et ils y on fondé la colonie Cecilia, un vil age de vingt-deux baraques, 
crânement baptisé Anarchie, ou c'en est fini de l'impôt, du servive militaire, 
de toutes les corvées sociales, ou chacun travaille selon ses forces, pour le bien 
de tous et non pour un humiliant salarie, ou 
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Ermembergo Pellizzetti atuou profundamente no desenvolvimen
to do Vale do Itajaí e de especial modo no Alto Vale. Interessado na 
Agricultura, auxiliou na fundação da Sociedade Nacional de Agricu!
tura; preocupando-se muito tempo com o cooperativismo, destacan
do-se como colaborador de Saturnino de Brito. Iniciou o sistema de 
reunião dos homens rurais em pequenos certames sob a designação 
de "Domingueiras Agrícolas". Fundou o Banco Cooperativista do In
terior, que foi a sementeira do crédito rural do Estado de Santa Ca
tarina. Além de atender a instrução pública, entre tantas outras ati
vidades que exerceu foi Deputado Estadual eleito e reeleito (1923-
1930) . 

Assim, de um de seus diários a partir de 1894, desde sua admis
são na Legione Allievi Reali Carabinieri, e outros tantos cadernos e 
correspondências com algumas figuras que exerceram influência na Re
gião do Brasil Meridional - servem de fio condutor, ao conhecimen
to de alguns diferentes ângulos estruturais no quadro de estudos dos 
quais se propõe e que poderão ser completados com pesquisas de fon
tes complementares. 

Em língua italiana e portugue:a, este arquivo já serviu de fonte 
a alguns trabalhos, entre os quais, notadamente, a Colônia Cecília de 
Affonso Schmidt (6), o Vale do Itajaí de Zedar Perfeito da Silva e, 
ao Anarquismo da Colônia Cecília de Newton Stadler de Souza. 

A carta publicada pela "Revolte" de Paris, é assinada pelo "Compag-on" 
Cappellaro, segundo nos afirma Coppée. Como se pode crer a "serpente doe; 
mares", naquela época, ainda não existia para os jornais parisienses ... e a ima
ginação se voltava para esse longínquo Brasil. Em todo o caso, por um de
sencargo de consciência, procurei na Biblioteca Nacional os jornais de 1890 
e nos pouquíssimos que folheei, nada me foi dado deparar nesse sentido. Em 
um dos mapas mais minuciosos e modernos do Paraná procurei o nome de 
"Cecília", como vila, aldeia ou cidade e... nada encontrei também. DeduLi 
que o tal Cappellaro era um "bobard" que o nosso Coppée epgoliu inteirinho. 
Mas, a sua crônica é deliciosa, hei de traduzi-Ia e publicá-la aqui em "Dom 
Casmurro" como um documentário do "desarroi" da imprensa francesa daque
la época ... ". SCHMIDT, Afonso, Colôllia Cecília. São Paulo. Anchieta, 1942, 
pág. 132. 

(6). - Affonso Schmidt assim se expressa no seu livro Colônia Cecília: 
"Na esperança de acrescentar algumas informações às conhecidas, escrevi di
versas cartas a descendentes das famílias pioneiras da Colônia Cecília, que ain
da os há por aí, a prefeitos paranaenses e a colegas de imprensa capazes de me 
prestarem esclarecimentos; no entanto, essas cartas, talvez por deficiência do 
endereço não alcançaram o resultado que esperei. Entre os poucos que me 
auxiliaram com o que sabiam, quero registrar aqui o nome do Sr. Francisco de 
Paola, residente nesta Capital, do meu amigo comendador Francisco Petinatti, 
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Em 1947 esta coletârtea encontrava-se na sua natural organiza
ção, dentro de suas pastas e estantes. Ao transferi-la de edifício, em
bora precauções tivessem sido tomada5, desarticulou-se em parte, so
frendo quer por isto, quer por empréstimos efetuados, danos e per
das. 

Esta documentação confunde-se com a vida íntima de um ho
mem público que 

"muito cedo ocupou posição de líder autêntico" (7), 

na região do Vale do Itajaí. Nas páginas de memórias dirigidas a seus 
descendentes rão muitas vezes acrescentadas anotações, à margem, 
procurando dar melhor compreensão às idéias. Outras vezes são re
feitas certas considerações sem eliminar a anterior, revelando-se numa 
nítida simplicidade familiar. 

Este arquivo particular não está classificado, nem catalogado. 

* 
• • 

REFERENCIAS DO FUNDADOR DA COLONIA CECILIA 
NO ARQUIVO ERMEMBERGO PELLIZZETTI. 

Os documentos ventilados na elaboração deste trabalho têm por 
fim trazer alguns aspectos exclusivamente sobre Giovanni Rossi, por 
meio de referências e de sua correspondência com Ermembergo Pel
lizzetti, extraindo e transcrevendo as passagens mais substanciais. 

A rua leitura terá um interesse, aqui, principalmente agrário, den
tro do contexto sócio-econômico, pelos escritos do curioso fundador 

que me falou das relações do então jovem Cardis (*) com Carlos Gomes, alu
no do seu parente professor Rossi, quando ambos viviam em Milão. A escri
tora Maura de Sena Pereira, de Floriarópolis, me pôs em contacto com, o se
nhor Ermembergo Pellizzetti, de Rio do Sul, Estado de Sant?; Catarina, amigo 
pessoal de Cardias, que me forneceu interessantíssimo material constituído de 
lembranças do filósofo, já velho, aqui e na Itália. 

E segue mais adiante Affonso Schmidt: "Em princípios de 1941, o Sr. 
Pellizzetti, que é um homem culto, amigo de filósofos e poetas passou por São 
Paulo e aqui me procurou. Nessas palestras, como se poderá imaginar, fala
mos muito em Cardias e da Colônia Cecília. As lembranças do meu amável 
informante, muito contribuiram para a evocação da figura de Cardias, dos seus 
companheiros, da vida da Colônia e dos seul principais aco:1tecimentos". 

(*). - N. A. Cardias, pseudônimo de Giovanni Rossi na sua peça U n 
Episódio d'Amore libero nella Colonia Cecilia. 

(7). - História de Sallta ,Catarina. 
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da Colônia Cecília. Ainda de caráter político-administrativo-cultural 
a sua repercussão, com certeza interessa não só à vida histórica do 
país bem como seu relacionamento com a Itália e mais à conjuntura 
européia (8) dos fins do século XIX e princípios do XX. 

Não obstante independente do valor que possam haver outros 
extratos deste Arquivo, parece oportuno dar certo empenho a relatar 
matéria que venha sobretudo tocar, embora indiretamente, porém mais 
de perto, a história do Paraná posto que, em sua totalidade, a corres
pondência em foco seja dirigida a Santa Catarina sendo maior a elu
cidação da onímoda atividade do chefe anarquista. 

* 
GIOVANNI ROSSI E SUA ÉPOCA. 

Giovanni Rossi nasceu em Pisa, em 11 de janeiro de 1856, filho 
de um advogado, Dr. Tito Rossi e de Carolina Baldi Rossi. 

Na Escola Superior de Pi<a e na Academia de Perúgia formou
se em Medicina e Cirurgia Veterinária em 1875. 

Na cidadela de Stagno Lombardo, província de Cremona, diri
giu a primeira grande Cooperativa de Produção Agrária, organizada 
na Itália, em 1887. 

(8). - Segundo uma oplmao tradicional, tanto européia como latino
americana, a História continua a ser considerada como disciplina literária de 
última classe - um passatempo para aposentados - quando ela é, por exce
lência (e deveria ser considerada como), a primeira das ciências sociais, aquela 
sem a qual as outras ciências sociais ficam mutiladas e não podem prodUZir 
senão resultados parciais. 

Ora, a História latino-americana apresenta para nós interesse todo parti
cular isto por mais de dm título. 

Para começar, existe ali uma forma original da expansão européia no 
mU'ldo e as comparações podem ser frequentes entre esta forma e as dos Es
tados Unidos, Ásia e África. Em particular, o papel desempenhado pelo con
tato das raças e pela conquista do espaço são, no caso, primordiais: iC muito 
peculiares. 

Em seguida, esta História é cheia de ensinamentos para a da Europa na 
Idade Média ou nos Tempos Modernos: seja que se apresente como reflexo ou 
explicação da História européia, que lhe foi contemporânea, seja que apareça, 
no século XIX ou no século XX, como uma persistência do que foi a História 
européia entre! a Idade Média e o século XVIII. 

Enfim, nada é possível ser explicado completamente nas sociedades latino
america'las de hoje sem a dimensão histórica. Uma certa antropologia social 
anglo-saxã, que menospreza sistematicamente a História, constitui um fracas
so. O estudo das forças políticas, da vida religiosa, das estruturas agrárias, da 
inflação, da demografia não é possível senão se situar numa perspectiva tempo
ral e dinâmica. (MAURO, Frédéric, Nova História e Novo Mundo. São Pau
lo. Perspectiva (e) Editora da Universidade de São Paulo, 
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Agrônomo inquieto com o surgir das questões SOCIalS, aliou o 
propósito de pesquisar a natureza do homem, da mesma forma que 
vinha estudando, atentamente, as espécies vegetais (9). 

Cientista social, num período em que já se havia ~entido ruir o 
mito do homem eterno, em que vinha se pronunciando como objetivo 
de vida e de toda cultura e crescimento da liberdade (10), conferen
ciava na Casa do Povo, em Milão, sobre os problemas de então. 

Redator do Semanário Lo Sperimentale, de Bréscia, onde escre
viam, desde prudentes reformadores até simpatizantes de teorias ni
ilistas, expusera aí as idéias de uma sociedade nova, concepções trans
postas depois em opúsculo. 

Na Itália, intelectuais como 

"Erico Perri prognosticavam que o pr6ximo século... tra
ria consigo uma sociedade diferente, com alicerces de justiça e de 
liberdade" ( 11) ... 

multiplicavam-se as experiências. 

E assim naquele fim de século, ora se via drasticamente forçado 
a insurreições violentas, provocando motins de campone~es e confli
tos industriais, ou com ponderação levantava-se a idéia de uma socie
dade nova. 

(9). - Nos fins do século XIX, extremistas franceses como Sorel, Pouget e 
Paul Louis tentaram dar uma aparência intelectual e filosófica à doutrina da 
violência industrial. As atividades da secção "sindicalista" do movimento unio
nista francês mostraram como uma minoria fanática de militantes dedicados po
dia representar papel importante, na política industrial, em total desproporção 
com o número de seus sequazes. A revolta. dos sindicalistas em França estava 
intimamente associada com o movimento anarquista que se originou na última 
parte do século XVIII. William Godwin, cujo Enquiry Concerning Political 
Justice apareceu em 1793, foi um dos primeiros anarquistas, opondo-se a toda 
e qualquer espécie de restrição à liberdade do indivíduo, mas defendendo o 
estabelecimento de uma nova sociedade por métodos pacíficos e violentos. Pier
re Proudhon... também pensava que a sociedade podia ser transformada por 
meios pacíficos"... "Bakunin denunciava o comunismo como" a "negação da 
liberdade" e defendia o estabelecimento das comunas independentes como base 
da futura organização da sociedade. Um movimento anarquista, inspirado por 
idéias de 8akunin floresceu na Itália durante certo tempo na década de 1870". 
(HENDERSON, W. O., A Rel'olução Industrial. Trad. de Maria Ondina Lis
boa. Verbo. 1969, pág. 186). 

(10). - A federação italiana "teve chefes de algum valor, como Costa, 
Malatesta e Cafiero. A sua história encontra-se assinalada por numerosas cons
pirações e tentativas revolucionárias", (ARVON, Henri, História breve. do anar
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Il comune in riva al mare era o ensaio em que Giovani Rossi vi
sava uma colônia anarquista, onde o fundamental seria a vida livre, 
que permitisse conciliar-se com mais justiça social - libertando-se da 
tradição religiosa, das imposições do sistema social hierárquico, dos 
preconceitos - buscando recuperar a autenticidade, abstraindo-se das 
convenções burguesas, numa vida liberal do campo inspirada no pos
tulado do amor. No entender do seu pensamento: mais respeito pela 
dignidade humana. 

As concepções eram condizentes com aquele momento histórico. 

"De uma família de músicos, seu tio Lauro Rossi, foi profes
sor de Carlos Gomes, em Milão. Daí as ligações dele com o gran
de maestro patrício, talvez mesmo a idéia de instalar no Brasil a 
Colônia Cecília, que ele tinha pretendido instalar no Uruguai" 
(12) • 

Aumentavam as perturbações políticas e sociais da Europa, so
bretudo na Itália (13). 

Em Milão - 1888 - D. Pedro lI, enfermo, não pudera aten
der Giovanni Rossi - conhecendo posteriormente o conteúdo do seu 
manife~to, onde apelava para a realização de um núcleo anárquico 
experimental. 

Tais inquietações eram próprias da época, divulgadas na Euro
pa e outros continentes. Como elas não tivessem surtido êxito, os 
conservadores consideravam-nas lirismos poéticos e filosóficos. 

De~preocupava-se talvez o imperador com tais ideologias, em 
terras do Brasil, já que ensaios semelhantes não haviam alcançado 
sucesso. 

* 
GIOV ANNI ROSSI NO PARANÁ. 

Assim era atendido o apelo de Rossi - com uma concessão de 
terras nos Campos Gerais da Província do Paraná, entre Palmeiras 
e Santa Bárbara - trezentos alqueires a novecentos e poucos metros 
de altitude. 

(12). - Carta de Monso Schmidt a Ermembergo Pellizzetti, agra:lecendo 
informações, de 4-1-1942. (Arquivo Ermembergo Pellizzetti) . 

(13). - Nietzsche, em 1887 em Der Wille zur Macht predizia o avanço do 
niilismo. No ano seguinte estavam ameaçadas as cabeças dos soberanos euro
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"Antes dos anarquistas houvera nas proximidades uma expe
riência colonizadora, a dos russos alemães. 

A preocupação imperial pelo fracasso da colonização russo
alemã manifestava-se de várias formas na década de 1880-1890" 
(14). 

A concessão de terras ao anarquista italiano viria solucionar, se
gundo os objetivos governamentais, certos problemas do desenvolvi
mento do país, cuja política imigratória (15) vinha sofrendo campa
nhas desfavoráveis após o retomo dos teutos-ru~sos a Hamburgo. 

O incremento da lavoura cafeeira, os golpes de escravidão, as 
possíveis catástrofes econômicas, as medidas de ocupação de pontos 
de valor estratégico, viriam coincidir em tempo com a nece~sidade de 
extinguir as impressões prejudiciais, ocasionando embaraços no pro
cesso imigratório. Os imigrantes procuravam os Estados Unidos, a 
Argentina e por último o Brasil. 

Em 1890, de acordo com o governo brasileiro, Giovanni Rossi 
trouxe o feu núcleo colonizador experimental nos Campos Gerais 
(16), constituido de cerca de 300 pessoas, principalmente da Itália 
setentrional. A colônia se chamou Cecília, personagem central do 
ensaio literário, no despontar de seus anseios anarquistas. A modesta 
experiência ácrata contava com intelectuais como os jornalistas Má
rio Cappellaro, que noticiava mbre a Colônia no periódico Revolte de 
Paris e Dr. Lorenzini, que registrava entrevistas e anotações de gran
de u'i1idade depois, em 1887 - na publicação efetuada por Rossi 

(14). - SOUZA, Newton Stadler de, O Anarquismo da Colônia Cecília. 
Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 1970, pág. 6. 

(15). - Além de uma série de explicações do fato encontra-se dentre os 
principais empecilhos à imigração citada por Fernando Carneiro o seguinte: "O 
primeiro que diz respeito o regime de propriedade rural dominante no Brasil, ou 
seja o regime de latifúndio que conseguiria subsistir apesar da escravatura. Ao 
contrário do que desejavam alguns sonhadores, a abolição não significou o fim 
do latifúndio. O regime subsistiu porque os grandes proprietários forçavam os 
governos fornecer-lhes auxílios, subver.ções, conversões, reversões, valoriza
ções, enfim toda a sorte de artifícios destinados a perpetuar uma ordem eco
nômica que a rigor, já estava caduca. (CARNEIRO, J. Fernando, Imigração 
e Colonização do Brasil. Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Filosofia. Cod. 
de Geografia do Brasil. 1950. (Publ. avulsa - 2, pág. 29). 

(16). - Obtida a emancipação da Província do Paraná, em 1853, o poder 
local é inteiramente restituido às classes superiores locais e, especialmente, à 
classe dos fazendeiros dos Campos Gerais, que passam a exercer o poder polí
tico da Província, principalmente através da liderança das famílias fazendei
ras. .. De fato, a liderança política pelos fazendeiros se processa sob a forma 
de oligarquias. Porém, 
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através de A. Senflemen, em Zurich; Damiani, professor de grego e 
latim, que mantinha correspondência com expoentes culturais da Bél
gica, depois professor na Universidade de Bruxelas (17). Pietro Riva, 
que verfava sobre teologia e filosofia; técnicos como o agrimensor 
Reinaldo Parodi, de Gênova, médicos como Dr. Angelo Ricci e ou
tros que se aliaram depois ao núcleo como o aristocrata Dr. José Fran
co Grillo (18), como Dr. Francisco Trevisani e Dr. Colombo Leone, 
ligados à Colônia sem dela participarem; artífices e lavradores ita
lianos. 

Esse episódio que ficou, pode-se dizer, muito tempo desconhe
cido na história do Paraná - smcitador até aí de dúbias interpreta
ções (conforme se pode sentir na nota n.o 4) desta exposição, desper
tou o interesse de alguns estudiosos pelo fato. Entre eles, como já 
se disse, o jornalista e escritor Afonw Schmidt, que assim se ex
pressa nas notas do seu livro Colônia Cecília: 

"Meu intuito inicial foi traduzir o pequeno trabalho Un epiA 
sodio d'amore libero nella Colonia Cecilia, escrito e vivido pelo 
Dr. Giovanni Rossi que, para o caso, usou seu pseudônimo de 
Cárdias. O assunto, porém. me interessa de tal maneira que pus 
de parte as páginas do filósofo e tratei de obter novos dados, a 
fim de esclarecer a amargurada existência da Colônia. Depois, 
pintando paisagens, acentuando caracteres, comentando situações, 
acabei por me encontrar diante de uma obra minha, escrita sobrc 
a narração do ilustre agrônomo, há mais de cinquenta anos. Fa
ço esta ressalva, não porque pretenda louvores que não me cai
bam, mas para que não sejam atribuídas ao fundador da Colô
nia Cecflia as minhas deficiências. Fique, pois, entendido que o 
ouro aqui existente é do escritor italiano; a obra de novelista será 

fazendas do Paraná e caracterizava-se uma crise. No último quartel do século 
XIX, com a desintegração do sistema, acentua-se a decadência daquela clas
se" . .. Foi num desses ambientes de mudanças econômicas e sociais da área, 
que se resolveu introduzir a colonização estrangeira, embora como co.,tinua
ção do programa de colonização que se estava aplicando na região curitibana. 
PINHEIRO MACHADO, Brasil, Formação Histó"ica, in BALHANA, Altiva 
Pilatti, Campos Gerais - Estruturas Agrárias. Curitiba, UFP. Faculdade de 
Filosofia, 1968, págs. 42-44). 

(17). - Arquivo Ermembergo PeIlizzetti. 

(18). - No princípio do século, já desfeita a Colônia, o Dr. GriIIo ob
teve o apoio de quantos anarquistas o conheceram para a sua eleição ao se
nado estadual, que não teve oportunidade de ocupar pois faleceu na data de 
sua instalação em 1902. (SOUZA, 
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minha, e nela, como se faz em peça de ourivesaria, inscrevo o no
me do lavrante" (19). 

Após a narrativa do romancista Afonso Schmidt, tem agora com 
o Anarquismo da Colônia Cecília do Escritor Newton Stadler de Sou
za amplas e novas revelações, numa série de estudos sobre esse acon
tecimento histórico. Além da bibliografia existente, este autor sus
tenta-se em laboriosa investigação atravsé de noticiários da época, 
manuscritos e depoimentos orais fornecidos por amigos, conhecidos 
e descendentes de pessoas que conviveram com Rossi, como elemento 
da Colônia, ou fora dela. Analisa os fatoreSl que impediram seu cres
cimento: o obstáculo na organização do trabalho com as mudanças 
das vocações profissionais de tradições seculares, os camponenses ha
bituados a um tipo diferente de solo; a falta de documentação dos co
lonos, o terreno não medido e inculto; os vizinhos inconscientes, a 
transformação do regime Monárquico para o Republicano implicando 
consequentemente na desconsideração deste com as leis daquele -
a dívida colonial inesperada transferida ao Paraná; o crupe; os pre .. 
juizos causados pela Revolução Federalista, o furto da produção de 
cereal, um dos sustentáculos da sobrevivência do grupo. De outro 
lado, Newton Stadler de Souza salienta o largo auxílio à expansão e 
apoio ao comércio pecuário na estrada Viamão-Sorocaba e as rotas 
abertas pelos próprios anarquistas, focalizando os colonos ... 

". . . orientados por Parodi, que fôra engenheiro em Gê· 
nova, em trabalhos no trecho compreendido entre o rio Mingui-

(19). - Em 1932, o nome da Colônia Cecília foi lembrado pelos Qua
derni della Libertà que, por essa época, eram publicados em São Paulo. No 
N.o 2, da aludida publicação foi reeditado Un Episodio d'Amore Libero nella 
Colonia Cecilia, contado pelo Dr. Giovanni Rossi sob o pseudônimo literário 
de Cárdias, com uma abertura escrita por Alexandre Cerchiai, onde eram 
igualmente citados os trechos mais interessantes do relatório elaborado em 
1893, pelo mesmo Cárdias, e publicado às expensas do semanário Sempre 
Avanti, de Livorno, e reproduzido, em 1902, pela Protesta Uma na, de Chicago. 
Outro manancial de informações para os estudiosos é o grosso volume publi
cado em Zurique, no ano de 1897, por A. Senflemen, e no qual se encontram 
as cartas, notícias, relatórios e polêmicas de Cárdias sobre a Colônia Cecília. 
Mas este volume é, ao que parece, igualmente inencontrável. Muito principal
mente nos dias em que correm. No número 5 dos Quaderni de São Paulo, pu
blicação a que nos referimos linhas acima, encontra-se também uma carta de 
Alexandre Cerchiai. O escritor e jornalista que tantos anos residiu em São 
Paulo, sentiu·se tentado pelo assunto, foi ao Paraná, dirigiu-se às localidades 
de Santa Bárbara e Palmeiras e aí pôde apreciar - com uma pontinha de amar
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obo e a ColÔnia Santa Bárbara, passando pela ColÔnia Cecüia" 
(19) . 

Releva ainda, Stadler de Souza, os traços positivos marcantes, 
deixados no fenômeno da dispersão do núcleo assinalando a trans
posição doutrinária ao mostrar através de suas páginas, a germinabi
lidade das idéias desses homens, que participaram da tentativa de 
Rossi ... 

"As sociedades operárias criadas em Curitiba e difundidas pe
lo Estado a partir de 1892, os sindicatos e as ligas contiveram tu
do o que o filósofo pregou, na Colônia Cecília" (20). 

Interessante destacar também a apreciação feita pelo escritor New
ton Carneiro, filtrando o conteúdo das ações refletidas por inspiração 
dos camponeses da comunidade: 

"de seu súcleo surgiu a idéia de se fundar a Sociedade Ga
ribaldi, que iria acolher - como se verá - todas as iniciativas 
de mobilização trabalhista em Curitiba" (21) . 

• 
OAGRONOMO. 

De 1894 a 1896, o Dr. Rossi foi lente de Agronomia e de Vete
rinária na Escola Superior de Agricultura, em Taquari - Rio Gran
de do Sul. 

De 1897 a 1907 dirigiu a Estação Agronômica do Estado de 
Santa Catarina. E' nessa fase que Ermcmbergo Pellizzetti o conhece 
e se toma seu amigo, conforme ele mesmo diz em suas Memórias e 
em resposta a Afonso Schmidt, na carta de 24 de novembro de 1940, 
publicada no livro deste autor. . . 

"Vivi com Dr. Rossi aos 3 primeiros anos deste século, era 
considerado como membro da famüia, seu auxiliar nos trabalhos 
(no Rio dos Cedros). Em 1904 o Dr. Rossi foi dirigir a Estação 
Agronômica de Coqueiros, que substituíra a do Rio dos Cedros 
(22). 

(19). - SOUZA, op. cit., p. 55. 
(20). - SOUZA, ibidem, p. 168. 
(21). - CARNEIRO, Newton. Um precursor da justiça social; David 

Carneiro e a economia paranaense. Curitiba (s. ed.), 1965. P. 102. 
(22). - Transferida a Estação Agronômica para Coqueiros, Pellizzetti 

mudou-se para Ascurra, fundando uma cooperativa. " ... Em 1941 fez con
curso para Escrivão de Paz, Tabelião e Oficial 
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Em 1907 (se bem me lembro), o Dr. Rossi foi para a Itá
lia e aí ganhava sua vida escrevendo nas Revistas de Agronomia ... 
Em 1923, por ocasião de minha viagem à Itália, fui visitá-lo em 
Pisa. Mantive correspondência com ele até 1936 . . . Conservo 
aqui muitas de suas notas agrícolas que costumava remeter-me; 
amava muito o Brasil e sempre queria ser informado sobre nossa 
vida e progresso . . . Se posso ser útil para dar informações mais 
interessantes sobre o Dr. Rossi (seu modo de pensar, sua vida, 
seus costumes) estou aqui ao seu inteiro dispor ... Ermember
go Pellizzetti ... Nota - Tenho também uma fotografia do Dr. 
Rossi de 1935". 

Como se verá mais adiante, nos seus dados autobiográficos, o 
Dr. Rossi remeteu, de 1910 até 1913, ao Governo do Rio Grande do 
Sul, informes mensais sobre o progresso da agricultura em todos os 
países. 

Atrás desse primeiro núcleo, em seguida de sua volta da Itália 
e da série de conferências públicas por ele feitas, sobre a lavoura no 
Paraná, vieram, logo depois, mais de mil colonos, conforme ele mes
mo acena em seus dados autobiográficos publicados neste levanta
mento de fontes primárias. 

• 
• • 

PAPÉIS DE GIOV ANNI ROSSI NO ARQUIVO 
ERMEMBERGO PELLlZZETTI. 

1. - REFERe.NCIAS SOBRE GIOVANNI ROSSI NAS MEMÚ
RIAS ERMEMBERGO PELLIZZETTI PARA SEUS DESCEN

TES - 1939. 

Fásc. 3 - Pág. 11 - "Sin dai primi giorni que ero com Bona 
mi sentivo meglio; un giorno mi disse: Andiamo trovare iI Dr. 
Rossi nella stazione. Esso mi aveva già parlato de Rossi dicendo
mi che era un rivoluzionario, un anarchico e tante altre storie -
Credo fosse un giomo di domenica, perche lo trovai circondato 
da molti coloni estava sgranelIando sementi di teosinto; era un uo
mo maturo, una barba incolta vestito giu alia buona e un cap
peIlaio in testa, portava occhiali da miope - Lo salutai, si mi-

trito de BelIa AlIiança". A vida de Pellizzetti é uma história de Gor'ld. Tra
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se subito parlare con me; gli raccontai i1 mio caso ~ n suo mo
do di parlare, la sua affabilità mi produsse subito otima impres
sione e disse fra me: Questo é un tipo tolstoiano - Ma caro mio 
giovane, mi disse, la vostra in realtà non e una malattia, e un 
caso di nervi curabili, io avevo un amico nevrastenico guari, la 
vostra idea di mettervi a una vita campestre é otima, me volete 
venire com me, ci faremo compagnia, lavorete quando ne avrete 
la volantà e vedrete che tutto passerà - Dico la verità, m_ sem
brava di aver tocato il cielo com un, dito, sentivo proprio dentro 
di me la necessità D'esser vicino a una persona colta e affetuosa, 
capl subitQ il Dr. Rossi era tele. Non me feci dire due volte, rin
grazai e accetai. Presi a noto una carrozza e andai a 'Blumenau 
per prendere in cassa dell'amico tedesco la mia roba e una cassa di 
libri che avevo portato da Rio". 

2. - Referências sobre Giovani Rossi nas Memórias de Er
membergo Pellizzatti para seus descendentes - 1939: 

Fásc. 2 - Pág. 12 - (anverso) - "Arrivato che fui ande!
ti alIa stazione Agronomica, il Rossi mi designo una stanza nelIa 
casa della direzione, in una casetta dentro nel terreno della stazio
ne abitava il Dr. Rossi e sposa e tre bambine, Ebe, nata aI Para
ná, Pierina, nata a Rio Grande do Sul, e Gianina, nata a Santa 
Catarina". 

3. - Referências sobre Giovani Rossi nas Memórias de Er
membergo Pellizzatti para seus descendentes - 1939: 

Fásc. 1 - Pág. 7 - "n Dr. Rossi era uomo studioso e di 
alta cultura, ma giu alla buona, anzi transandato, un cuore d'oro, 
sebbene avesse una paurosa rinomanza come rivo'uzionario anar
chico, comunista, framassone, ecct., ecct., questo si diceva e era 
convizzione di quasi tutti. In realtà i1 Dr. Rossi era di idee revo
luzionarie anarchiche o comuniste, ma aveva un anima di Camil
lo Prampolini. In una manera molto colorita e con bastante umo
rismo mi racconru la sua esperienza di una colonia comunista che 
esso fondo in Palmeiras, nello Stato deI Paraná - colonia deno
minata "Cecilia". Ci sarebbe da scrivere un libretto per raccontar
nela storia. - In seguito conobbi nel Paraná diversi che presero 
parte alI'esperienza a tutti avevano una ricondanza simpatica deI 
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Fáse. 1 - Pág. 7 - "La compagnia dei Dr. Rossi mi era 
veramente utile dai lato morale, le sue conversazioni avevano sem
pre per base l'agricoltura e il miglioramento deUe condizione dei 
coloni per i quali molto si interessava. Ricordo che il Dr. Rossi 
aveva relazioni con divere personalità aUora in voga Turati -
Perri - Bissolati; anzi con quest'ultimo aveva una vera amicizÍa 
e lo interesso perche il governo italiano dovesse comprare il ta
bacco dei coloni italiani, interessamento questo che diedo in se
guito i suoi frutti". 

5. - Referências sobre Giovani Rossi nas Memórias de Er
membergo Pellizzatti para seus descendentes - 1939: 

Fase. 3 - Pág. 13 - " ... cercava anzi la colaborazione 
dei frati per organizare tutti i coloni in forma di cooperative, sin
dicati agricoli, ecct., ecct. - Ricordo che a questo risguardo era 
attivissimo, parlavamo molto a questo rispetto e mi riscalvadc 
anch'io - 11 Dr. Rossi visitava spesso il padre superiore veniva 
de Rodeio dove avevano il loro convento, cercava di persuaderlo 
suU'utilità di tale iniziativa. Sembrava fosse riuscito convincer
lo ... " 

• 
lI. - CARTAS DE GIOVANI ROSSI E OUTRAS CITAÇÕES 

SOBRE ROSSI POR ORDEM CRONOLÓGICA. 

1. - CARTA original em italiano - data 5/1/1919 - en
viada de Pisa por Dr. Giovani Rossi a Ermembergo Pellizzetti, para 
Bella Alliança (Blumenau - SC) (23) explicando a demora da respos
ta à sua carta de 6 de novembro, tendo, porém, lhe mandado logo uma 
circular relativa a um comércio de sementes. 

Daquilo que (Ros~i) entendeu, Ermembergo Pellizzatti desejaria 
estabelecer uma boa corrente de negócios comerciais entre a Itália e 
essas regiões de colonização (Brasil Meridional). Diz ser a idéia boa 
porque o câmbio com a Itália é favorável ao Brasil. De bom grado 
poderá ser agente ou correspondente na Itália, procurando amostras e 
preços das mercadorias que (E. P.) lhe assinalará como melhor ven
díveis nessas regiões. Poderá, também, fornecer indicações precisas 
sobre mercadorias especialmente sobre materiais agrícolas a comprar 

(23). - BeUa Alliança - Pertencia a Blumenau, do qual foi desmem
brado em 1930 com a criação, no dil\ 10 de outubro daquele ano, do municí
pio de Rio do Sul. Sua instalação deu-se em 15 de abril de 1931. A criação 
do Município do Rio do Sul foi projeto do então Deputado Ermembergo Pel
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nos Estados Unidos. Cita, como exemplo, uma espécie de pequeno 
cabrestante metálico que permite a um homem só extirpar, na roça, 
o mais grosso cipó de árvore, em tempo relativamente breve. Cita ain
da um pequeno arado com motor a gasolina, que permite trabalhar o 
terreno com pouca fadiga e que lhe há diversas sementes de novas 
qualidades de forragens que permite melhorar rapidamente as pasta
gens. Enfim, que existem tantas coisas úteis e novas que podem dar 
origens a um ativo comércio. Adverte que se (E. P .) só ou junto a 
outros se decide a empreender qualqueir coisa de similar, agradaria 
que se lhe associasse também sua irmã Properzia. Indaga pelas oli
vas que havia plantado no Cedros (ele, Rossi) e pelas que fez vir Lau
ro Müller. Informa que sua filha Pierina neste ano se formará em 
ciências matemáticas. A carta vem acompanhada de algumas pala
vras de Pierina e assinada também por Ele. 

* 
2. - CARTA - original em italiano - data 4/3/1924 

enviada de Pisa por Dr. Giovani Rossi a Ermembergo Pellizzetti, para 
Bella Alliança (Blumenau - SC) - acusando recebimento de sua 
de 15 de janeiro p. p. e se surpreende que (E. P .) não tivesse rece
bido ainda o primeiro manuscrito expedido em dezembro. Esclare
ce ter mandado outros. Sugere a exportação das sementes e plantas 
selvagens, especialmente "palma", 
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cio Vitellina e o choupo do Canadá, diz que o desaconselham de lhe 
mandar sementes porque advertem que nascem dificilmente. Acre
dita, portanto, ser mais seguro se faça mandar ao Brasil, de Monte
vidéo e Buenos Aires, remetendo-lhe os devidos endereços. Diz que, 
como poderá ver no cartão anexo, o Vice-Consul do Brasil em Lucca 
pedi.u instruções sobre formalidades necessárias ao envio de sementes 
para essa região, mas ainda não lhe tem dado tÍotícias. Para o Semone 
a empresa agrícola Serristorio recomendou a Antinoro, que não lhe 
respondeu ainda. Envia ato constitutivo de uma socidade "ltalo-Bra
sireira". Adverte que pela seriedade de Lutero Burbank e pelo quanto 
tem visto sobre plantas cultivadas, as famosas alcachofras prome
tem sucesso. De outra parte, cita as madeiras de arte e oficinas, co
mo embuia, canela, que deveriam encontrar ótimo mercado. Diz que 
enviará sementes de F ALARIDE, a qual deveria conseguir uma for
ragem preciosa nas invernadas. O esboço anexo sobre a sociedade 
"!talo-Brasileira" de agricultura e comércio é numerado em 10 itens. 
Consta do seguinte: objetivo de uma relação comercial direta Bra~il
Itália, com capital' inicial de 10 contos de réis, em ação de 1 conto de 
cada uma. Ao sócio Dr. Giovanni Rossi, iniciador desta sociedade e 
residente em Pisa, se permite, em linha de favor, de versar a sua quo
ta em uma apólice de 1 conto, do Estado de Santa Catarina. A as
sembléia de sócios nomeará o presidente, secretário e o caixa. A so
ciedade começará com o estabelecer, na Itália, sob a direção técnica 
e administrativa do Dr. Rossi, uma plantação de alcachofras Bur
bank, que se prevê possam vender e exportar a ótimos preços. Com 
a semente reproduzida na Itália, a sociedade estabeleceria vasto culti
vo no território de Santa Catarina, para exportar os produtos. 
Além desta iniciativa, a sociedade mandará ao Dr. Rossi amostras das 
melhores madeiras de mobília para fazê-las conhecer aos maiores in
dustriais italianos. O Conselho Diretor, além de outras atribulções, 
decidirá sobre iniciativas novas, que convenham tomar seja ao Brasil 
ou à Itália. As ações desta sociedade podem ser adquiridas por outras 
sociedades também já constituídas por outros fins diversos. Conquan
to não esteia disposto, nesta nota, a reger a vida da wciedade ltalo
Brasileira, vale o estatuto regulamento da sociedade Dorigatti-Lar
gura & Cia. Estas disposições podem ser modificadas pelo voto da 
maioria dos acionistas. Dr. Giovanni Rossi, uma ação de 1 conto de 
réis. 

• 
5. - Referência mbre 
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sementes ao Brasil, deve ser solicitada ao Ministério da Agricultura 
Brasileiro, aconselhando-lhe a dirigir-se à autoridade italiana compe
tente e requerer pelos trâmites regulamentares tal permissão. 

* 
6. - CARTA - original em italiano - data de 19/1/1925 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzatti 
para Bella Alliança (Blumenau - SC) - respondendo a sua de 16 de 
dezembro, onde explica ter mandado cópia da notícia de despesas (Li
ras 90) ao seu correspondente Biazzi, ao qual reembolsará logo que 
obtiver a dita soma. Expressa satisfação de saber ter chegado em or
dem o expedido. Se atrasar a autorização para o pacote postal de 
SEMONE, diz que lhe mandará em amostras menores de grs. 350 
cada. O Salix Alba, ou Salci(~ Manco acredita se possa encontrar nos 
viveiros de Montevidéo e Buenos Aires. Relembra, porém, que o Sa
lix rubra é preferível. Comenta, também, 

"Deploro com Lei i confliti civili, quando ci sarebbe tanto di 
buono fare. Ma tali conflitti sono rezione a malgoverno; ed il m~l
governo e possibile solo per ignoranza e per la viltà generale". 

Agradece a carta topográfica e dizendo dever existir madeiras pre
ciosas nesta florestas virgens, insiste lhe sejam enviadas amostras com 
os respectivos nomes e preços. Refere-se ao seu aproveitamento e 
transporte. Termina dizendo 

"Mi congratulo con l'elettorato catharinense che l'ha scelto 
a suo deputato. Per ragioni dottrinali, non credo all'utilità deI con
gresso, perche gli organi governanti non hanno interesse ne deside
rio ne capacità di elevare le masse governate. Ma un eccezione 
potrebbe essere possibile; quindi speriamo bene. Ma la di Lei ope
ra piu efficace será quella di privati innovatore, non quella di le
gislatore" . 

• 
7. - CARTA - orginial em italiano - data de 10/10/1925 

- enviada de Pisa, pro Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - Se) - agradecendo o que fez a 
seu favor e menciona que escreve a Adolpho Konder. Supõe haja ne
cessidade de uma sua solicitação (de ROSSI me~mo) 
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Comenta que o cargo de Vice-Consul é compensado somente com as 
quotas que a tarifa autoriza a perceber sobre os documentos que deve 
despachar, ou somente autenticar. Julga que serão poucos tais documen
tos em Pisa, e não bastarão para cobrir despesas de função e tão pouco 
de aluguel. Externa o desejo de fazer um trabalho de estreitamento 
comercial entre o Brasil e Itália, de caráter e utilidade geral - tra
balho complexo, pessoal, que inclui despesas de publicidade, de cor
respondência, de transporte de amostras etc. da qual não poderá e 
nem desejará tirar algum lucro. Necessita diz, por isto, de uma sub
venção e de um estipêndio. 

* 
8. - CARTA -- original em italiano - data de 15/11/1925 

- enviada de Pisa, por' Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti 
para Bella Alliança (Blumenau - SC) - dizendo que a notícia de cri
<;e informada em sua carta de 12 de setembro, condoeu a todos. Con
forta, porém, o pensamento que as iniciativas eram substancialmente 
boas, pelo interêsse geral e por aqueles aClOnistas, e que o ativo supe
ra de muito o passivo. Portanto, espera qualquer providência que va
lha salvar a situação, con~ervando, aos acionistas, as fatigosas econo
mias e, ao país, a genial iniciativa destinada a ulterior desenvolvimen
to. Adverte sobre a Falaris, porque acredita deva haver um grandís
simo futuro nas invernadas dos pastos serranos. Diz que acha ótima 
a idéia de Emembergo Pdlizzetti, de promover, ou ao menos de en
corajar o reflorestamento do Estado. Procurará mandar-lhe mate
rial sobre a legislação florestal. Segundo ele (Rossi), os conceitos fun
damentais a propósito deveriam ser: 1.0) - a colheita em larga es
cala da semente das árvores indígenas, de desenvolvimento rápido e de 
desenvolvimento lento, escolhidas entre as mais úteis como combustí
veis, madeira de construção, de arte e oficina, ou como produtora de 
matéia industrial; 2.°). - vasta semeação, formação de viveiros; 
3.°). - proteção dos semeados da ação muito enérgica da luz e do 
vento, fazendo proceder, a semeadura, de plantar ombrosas ou de de
senvolvimento rápido, mas de vida breve, como rícino; 4.°). - se
meaduras densas e afastamentos das plantas que devam crescer direi
tas por serem utilizadas pelo trabalho, como se faz nestas praias com 
o Pinus Maritima; 5.°). - importação dos outros Estados bra-ilei
ros e do exterior de sementes para fazer viveiros; escolhendo as plan
tas arbustivas mais úteis pelo seu mais rápido crescimento e para os 
produto" 
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professôra de matemática na E'cola Média de Spezia. Menciona nã{1 
saber mais de sua nomeação de Vice-Consul do Brasil em Pisa . 

• 
9. - CARTA - original em italiano - data de 24/12/1925 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para a Bella Alliança (Blumenau - SC) - comunicando o recebimento 
de suas notícias enviadas em 14 de novembro e outra, anterior, com 
o segundo telegrama de Konder. Comenta que talvez neste telegra
ma deva haver engano, pois anuncia a sua próxima nomeação a con
sul e não Vice-Consul do Brasil em Pisa. Expressa o seu contenta
mento, embora espere a desilusão do equívoco mas já conjetura pla
nos para auxiliar os agricultores brasileiros, destinando uma parte da
quele estipêndio à compra das melhores sementes de plantas que pos
suam condições de adaptação de clima e terreno. Lembra que Rau
lino Roro lhe narrava como, quando era depu~ado no Rio de Janei
ro, preservava as sementes das melhores frutas que lhe davam e man
dava aos seus amigos de Florianópolis, contando-lhe que eram obtidas 
por favores excepcionais. Diz que organizaria (ele Rossi) uma vasta 
e,cala de boas sementes agrárias, inclusive de Pinus Marítima, do qual 
se faz em Pisa uma grande exportação ao exterior, porque servem pa
ra constituir faixas de Pinete que fixam as áreas móveis das praias 
protegendo os terrenos vizinhos. Informa que estabeleceria relações 
com a Sociedade Nacional de Agricultura e diversoS' Governos de Es
tados para um serviço regular. Se para nomeação de Consul neces
sitasse da cidadania brasileira, lembra que a grande cidadania lhe foi 
conferida visto que foi inscrito na lista eleitoral de 1892, ao que lhe 
parece. Outro seu campo de atividade consular seria o mercado ita
liano para os produtos brasileiros. Relatava ser escrito a Pro-Monti
bus, a Roma, para obter a publicação sobre a legislação flore'tal, tão 
logo lhe chegue expedir-lhe-á. 

• 
10. - CARTA - original em italiano - data de 15/1/1926 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti. 
para Bella Alliança (Blumenau - SC - anexa a uma outra notícia so
bre problema florestal. Diz que a carta datilografada é cópia da res
posta chegada de Roma a este Instituto Agrário Superior, que pedia 
notícias sobre legislação florestal. Também no Coltivatore, há dois 
artigos interes<antes. Faz notar que não teve mais notícias sob~e a 
sua nomeação de Consul ou Vice-Consul do Braoil em Pisa. Adver
te o quanto de bom poderia fazer na qualidade de Cansul para a agri
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quanto seria o agente comercial para difusão na Itália, dos produtos 
brasileiros de po~sível importação, providenciaria a remessa, a diver
sos governadores de Estado, de caixas com amostras de sementes a 
serem distribuidas gratuitamente aos agricultores. Pede notícias õa 
Phalaris commutata. A carta vem no fim de nota com o seguinte ~ub
título: "Reflorestamento por semeadura nas montanhas rochosas". 

* 
11. - CARTA - original em italiano - data de 28/4/1926 

- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para BeBa Alliança (Blumenau - SC) - comunicando haver recebido 
do Sr. Biazzi, por sua conta (de E. Pellizzetti) Libras 100 e lhe agra
dece. Informa que ainda não recebeu a nomeação de Consul ou ao 
menos de Vice-Consul em Pisa, malgrado as repetidas informações do 
Dr. Konder. Inclui dados os biográficos, caso isto fosse necessário. 
Comenta que poderia iniciar a exportação das madeiras preciosas, que 
de Blumenau e Florianópolis poderiam mandar-lhe am05tras, incluin
do Imbuia, com etiqueta e preços. Anexo à carta seguem suas no
tas autobiográficas: 

"Notas Autobiográficas: Tive nascimento em Pisa, Itália, aos 
11 de janeiro de 1856. Meu pai foi o advogado Dr. Tito Rossi, 
minha mãe D. Carolina Baldi Rossi. Na Escola Superior de Pi
sa e na Academia de Perúgia formei-me em Medicina e Cirurgia 
Veterinária em 1875. Na Cittadella de Stagno Lombardo, provín
cia de Cremona, dirigi a primeira grande cooperativa de produ
ção agrária organizada na Itália, em 1877. Em 1890, de acordo 
com o Governo do Brasil, levei o primeiro núcleo organizador ao 
Município de Palmeira, Estado do Paraná. Atrás desse primeiro 
núcleo, em seguida de minha primeira volta à Itália, e da série 
de conferências públicas por mim feitas sobre a lavoura no Pa
raná, vieram logo depois mais de mil colonos. Em 1894-1896 foi 
lente de agronomia e veterinária na Escola Superior de Agricultu
ra em Taquary, Rio Grande do Sul. Desde 1897 a 1907 dirigi a 
Estação Agronômica do Estado de Santa Catarina. Desde 1910 
até 1913 remeti ao Governo do Rio Grande do Sul informes men
sais sobre o progresso da agricultura em todos os países. Agora, 
apesar da idade, tenho vontade e força bastante para prestar ainda 
serviços ao Brasil, onde nasceram minhas filhas e onde adquiri os 
direitos de cidadão, pela residência e pelo trabalho - Dr. Gio
vanni Rossi - Rua Carlo Cattino, 20 - Pisa - Itália" . 

• 
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12.- CARTA - original em italiano - data de 14/12/1928 
- enviada de Florianópolis por Francisco Grillo a Ermembergo Pel
lizzetti, para Rio do Sul - Santa Catarina, na qual, entre assuntos par
ticulares, comenta: 

"Ho piacere che codesto Municipio si aprofitte deU'opera deI 
nostro caro buono Dr. Rossi". 

* 
13. - CARTA - original em italiano - data de 21/12/1926 

- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança (Blumenau - SC) - dizendo que seus propósitos 
(de E.P.) são interessantíssimos e que o ajudará o quanto for pos
sível. Manda à parte uma nota sobre a destruição do bicho do milho 
e uma outra sobre vegetais prestáveis à fabricação do papel, juntando 
ainda algumas notas sobre Novidades Agrícolas. Nem todas as No
tas são aproveitáveis ao jornal que (E. P .) deseja publicar; mas to
das, sem exceção, deveriam interessar uma comissão de pessoas, que 
desejam promover o progresso do país. Diz-lhe mais que destas No
tas deveria fazer cópias datilografadas para serem distribuídas aos se
cretários da Agricultura do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São 
Paulo, de Minas, aos quais já escreveu, mas també:n aos municípios 
na-centes, como o de Caxias, a jornais políticos brasileiros; enquan
to que nos jornais italianos poderia interessar a parte do noticiário que 
se referisse à Itália e que, em seguida, poderia mandar em italiano. 

* 
14. - CARTA - em português - data de 22/12/1926 -

enviada de Pi~a por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, para 
Bella Alliança (Blumenau - SC) - confirmando ter enviado os ma
nuscritos. Acusa o recebimento da carta de 22 de novembro e agra
dece o quanto Ermembergo Pellizzetti tem feito a seu favor (de Ros
~i). Diz que está acostumado a dar com o seu trabalho alguma coisa 
a mais do que o dinheiro que recebe, confia que assim será com o MUr 
nicípio de Blumenau. Comunica ter pedido ao Governador 50 mil 
réis mensais - o qual poderá julgar depois se merece mais ou nada. 
Avisa estar remetendo as informações sobre a luta contra o bicho do 
milho e sob~e as plantas próprias para o fabrico do papel. Comunica 
~erem 
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• 
15. - CARTA - original em italiano - data de 29/12/1926 

- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bel1a Alliança - (Blumenau - SC) - dizendo que espera ter che
gado o noticiário agrário com duas notas suces:ivas sobre a luta contra 
os insetos danosos aos cereais em armazéns e sobre as plantas, para o 
fabrico do papel. Diz estar traduzindo um opúsculo de agrônomo ca
liforniano sobre o uso do paradiclorobenzeno e comenta as mas qua
lidades num possível comércio e sugere fazer uma sociedade com eles. 

* 
16. - CARTA - original em italiano - data de 5/1/1927 

- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bel1a Alliança - (Blumenau - Se) - na qual informa ter a fir
Il]a que fabrica o paradiclorobenzeno feito um acordo para exporta
ção com o Uffido Tecnico Agrario Poggi em cujO' Uffido é, há anos, 
colaborador. Pede, portanto, à firma Poggi para lhe expedir (a E.P.) 
amostra do produto com o fim de provar a sua eficácia na destruição 
do bicho do milho e feijão. Adverte sobre as propriedades e como 
usar o paradiclorobenzeno. 

• 
17. - CARTA - original em italiano e portuguê~ - data de 

7/1/1927 - enviada de Pisa, pelo Dr. Giovanni Rossi a Ermember
go Pellizzetti, para Bella Alliança (Blumenau - SC) - informando não 
se lembrar se acusou o recebimento de Liras 200 que lhe transmitiu 
seu amigo de Milão. Renova o agradecimento. Esclarece que para 
pesquisa do tratamento da madeira destinada à confecção de instru
mento musical, encarregou o jovem amigo Dr. Guido Poggi, que fará 
melhor que ele (Rossi). Inclusive o negócio sobre o paradicloroben
zeno teve de passar o Uffido Tecnico Agrario Poggi de Milão, do 
qual é colaborador há cinco anos. Comumca ter encontrado a revis
ta americana que traz o artigo sobre o Ailanthus Glandulus e lhe man
da exata tradução. Vem anexo em português, com título Plantas pa
ra o fabrico de papel, 2 subtítulos Choupo do Canadá e Ailanthus 
Glandulosa em cujo início faz a seguinte crítica: 

UÉ de estranhar que um país de vegetação assim rica como 
Santa Catarina importe da Noruega a madeira necessária ao fa
brico do papel. Parece-me que estes fabricantes deveriam ensair 
os vegetais da terra que pareçam mais próprios; bambus, taqua
ras, palmeiras. figueiras, promovendo, depois, o cultivo em pon
to grande das espécies reconhecidas como próprias etc.". 
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• 
18. - CARTA - original em italiano, datilografada - data 

de 8/1/1927, enviada de Lilano, pelo Ufficio Tecnico Agrario Poggi 
para Ermembergo Pellizzetti, em Bella Alliança (Blumenau - SC) -
dizendo ter anexo uma apresentação do amigo e colaborador Dr. Gio
vanni Rossi. Trata-se de informações sobre paradiclorobenzeno, ma
deira para instrumentos musicais Cuprosolfol. Referindo-se à MANl
ÇOBA GLASIOVI, diz o seguinte: 

"Avrebbe EUa modo di procurarei aIcune semi? I1' dott. Rossi 
si rammenta deUa pianta da Lui allevata aI CEDRO accanto aU'edi
ficio deU'antica staziona agronomica. Ha fruttificato? Se Ella co
munque, ha modo di trovare semi, Le saremo gratr se vorrà in
viarceli per posta (campione senza vaIore). 

• 
19. - CARTA - original em italiano - data de 18/1/1927 

- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) - dizendo que o amigo Dr. 
Poggi se empenhou em fazer em Milão as necessárias pesquisas so
bre o tratamento da madeira destinada à confecção de instrumentos 
musicais e parece que um livro a propósito não existe. Diz que teria 
necessidade de saber se lhe interessa somente conhecer o processo, ou 
se deseja comprar maquinismo necessário a prepará-la e, eventual
mente, de que dimensões. Anexa o Relatório-Noticiário para o mês 
de fevereiro. 

• 
20. - CARTA - original em italiano - dam. de 13/2/1927 

- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) - dando conta que enviou 
seus noticiários de janeiro e fevereiro e que manda para março. Diz 
que não encontrou o livro que explique o tratamento a que está su
jeito a madeira destinada à construção dos instrumentos musicais. Es
clarece que o Dr. Poggi, de Milão, a seu pedido solicitou informações 
a uma fábrica de pianos mas não tendo recebido resposta, in<istirá. 
Pergunta se interessa a madeira preparada ou somente conhecer o 
processo, ou comprar o maquinário necessário à preparação. Salien
ta que precisa de um pouco de semente de maniçoba para tentar o 
cultivo na Ligúria e indaga por outras plantas. Pede informações so
bre a forragem invemal Falaride, se experimentou mandá-la serra aci
ma ou fe 
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21. - CARTA - original em italiano - data de 6/4/127 
- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança (Blumenau - SC) - acusando sua carta de 21 de 
abril e esperando ulterior e detalhadas notícias. Recomenda o para
diclorobenzato para combater os insetos nos depósitos de milho e fei
jão. Comenta que o Ufticio Tecnico Agrario Poggi tem notáveis pe
didos da Argentina. Diz que se os relatórios são muito extemos ao 
Município de Blumenau, talvez servisse ao Ministério da Agricultura. 

• 
23. - CARTA - original em italiano - data de 21/7/1927 

- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) - agradecendo muitíssimo as 
Liras 500. Diz que espera tenha chegado o esboço do programa pa
ra o nasci turno jornal de agricultura catarinense. Fala do paradic1o
robenzeno, no Cuprosolfol e dos seus sucessos. Adverte para não es
quecer de fazer com que o Governo Federal lhe encarregue de tê-lo ao 
corrente dos progressos contínuos da agncultura na Itália e talvez 
em outras partes. Envia recomendações ao Sr. GrUlo. 

• 
2. - CARTA - original em italiano - data de 4/10/1927 

- enviada de Pisa, pelo Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) - acusando o recebimento 
de jornais que lhe mandou e confessando-se admirado com o en
tusiasmo de seus dois artigos. Diz que se conseguir obter dos co
lonos de Blumenau contribuição voluntária para financiar uma cam
panha de progresso agrário, fará honra a ele e aos colonos, porque 
as despesas de instrução agrária têm sido pagas pela administração 
ou pelos ricos benfeitores. Dá os sem pontos de vista, referindo-se 
ao seu outro boletim que envia, esclarece ter o fim de informar aos 
colonos sobre o que de melhor há no mundo. Recomenda o p. d. b. 
e solicita notícias dos resultados. Diz que o Cuprosolfol do Poggi 
tem feito prodígios e que o seu amigo Antoni conseguiu, pela pri
meira vez que o adotou, salvar a uva da variedade mais delicada; que 
antes era destruída pela peronospera do cacho. Informa estar man
dando sementes do novo tomate Winsall, o qual superou de muito a 
outra variedade enviada antes. 

• 
25. - CARTA - original em italiano - data de 5/11/1927 

- enviada de Pisa por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) 
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alcançado. Aponta as medidas a tomar com o Notiziario para que 
se leia e se entenda facilmente o que diz que deveria, com os leito
res da Revista, indicar quais os argumentos que mais os interessam 
e ele (Rossi) procurará desenvolvê-los e, como compensação aceita
ria uma quantia mensal, talvez modesta, mas segura. Pede informa
ções dos efeitos do pó chamado PA-NE, destinado a sufocar os in
setos. Lembra a importância do Cuprosolfol da Poggi agora acres·· 
centado pelo sabão adesivo e insolúvel de Sebastian Lomanitz. 

* 
26. - CARTA - original em italiano - data de 2/12/1927 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - Se) - mandando os artigos soli
citados. Entre outras sugestões diz que o trabalho da Revista deve ser 
o menor, com artigos breves, noticiário abundante, porque os agri
cultores não lêem muito. Toma a aconselhar o p. d. b. e o pulveru
lento inventado pelo amigo Sebastian Lomanitz. 

* 
27. - CARTA - original em italiano - data de 5/12/1927 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, • 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) - dizendo 

"Com muito gosto colaborarei na Revista Agrícola da qual me 
escreve e pela qual desde já faço votos de düusão e utilidade. 
Sinto não poder escrever gratuitamente, porque ainda tenho que 
viver do meu trabalho; porém, em quanto à" cüra de remuneração 
mensal, veremos mais adiante" . 

• 
28. - CARTA - original em italiano - data de 12/12/1927 

- enviada de Pisa, por DT. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) - agradecendo as Liras 60 
que recebeu atravé, de seu amigo Biazzi. Diz que remete a última no
vidade sobre o mosaico do tabaco e que tem visto uma centena de 
catálogos norte-americanos, mas nenhum oferece uma variedade que 
seja imune e tem tão pouco resistente ao mosaico; o melhor é procurar 
a seleção. Informa que enviou um pouco de sementes de tomates 
Winsall da Henderson, no caso que a inundação tivesse destruído aque
la enviada antes. Espera já tenha feito experiência com ZENE. Soli
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râneo como Sultanina (sem sementes), Cipro Bianco, Ribier deZ Mar
roco, Dattero di Beyrouth. 

* 
29. - CARTA - original em italiano - data de 17/12/1927 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) - opinando sobre a Revista 
que bom que seja assim, de ter um cunho correspondente às idéias, 
ao caráter, à vida de quem dirige. Expõe em sete itens o seu ponto 
de vista salientando que, além de claros e simples, os artigos devem 
ter substâncias de caráter científico, que tratem dos ramos de agri
cultura e zootécnica, mais desenvolvidos no Estado, mas também de 
produção agrária apta a variadas condições de clima, de terreno, de 
possibilidades culturais que se verifiquem nas diversas localidades do 
Estado; que se deve fazer ju::tiça ao quanto de bom foi feito até ago
ra com os meios relativamente escassos. Isto evitará hostilidades, que 
por ora não é possível, financeiramente. fundar no Estado uma ver
dadeira e própria Estação Agronômica, para a qual haveria necessida
de de um agrônomo, um químico agrário, um filopatólogo, um botâni
co, um entomólogo, um engenheiro mecânico e hidráulico, um zootéc
nico, lembrando que chegariam a 200 contos ao ano e mais as des
pesas para o assistente, o gabinete e laboratório etc. utilizando-se das 
já existentes no Brasil e fora; que para tal finalidade enviará o Notizia
rio, que a Revista deve funcionar como Agência de comissões, pres
tando-se a executar a análise química dos terrenos etc., que a Revis
ta deverá manter relações com mantenedores de viveiros, com nego
ciantes de sementes e de outro material agrário da Argentina e dos 
Estados Unidos para publicarem com pagamento de seus anúncios 
sobre a mesma. 

* 
30. - CART A - original em italiano - data de 20/4/1928 

-- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Aliança (Blumenau - SC) - dizendo ter refletido muito 
sobre a sua carta de 22 de fevereiro p. p. Surpreende-se que só 10 
m.unicípios do Eotado tenham aderido à publicação de uma Revis
ta agrária. Segundo ele, isto poderia significar que uma civilização 
agronômica não se improvisa com circulares etc., e salienta que é 
uma obra educativa longa e paciente, também teórica, mas sobretudo 
prática; que os Superintendentes que não respondem ou respondem 
negativamente, sem entusiasmo, refletem o espírito dos seus adminis
trados. Faz notar que seria interessante estudar a oportunidade de 
estabelecer 
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seria, no caso de ninguém responder às sugestões de~sa Agência. A 
mesma providenciaria, por própria conta, o material que julgasse útil, 
confiando a um campo Experimental ou a um agricultor privado, ou 
fazendo conhecer o modo que entendesse melhor. Diz que um só
lido fundamento para a Agência poderia ser uma coleção, de 14 gros
sos volumes manuscritos wbre cereais, plantas, máquinas etc., con
tendo a descrição das melhores variedades e do melhor material in
glês e americano, com endereço preciso das casas nas quais se pode 
adquirir tudo quanto está descrito. Trata-se de uma obra grandio:a, 
tida ao corrente até este ano, cheia de índices alfabéticos, que per
mite encontrar facilmente quanto se procura - e única no gênero, 
porque nada de semelhante foi impresso até agora. Sugere-lhe Ca 
E. P.) que interessasse ao Governador ou ao Govêrno Federal a aqui
sição desses volumes. Diz que os volumes lhe custaram muitos anos 
de trabalho e os cederia por Liras 30. 000. Explana as vantagens 
a serem obtidas por quem comprasse os ditos volumes. Conclui que 
Revista ou AgênCia ou outro são os meios diretos de promover a agri
cultura do país; portanto: 

Non bisogna sgomentarsi ma cercare, 'trovare ed usare tutti 
i mezzi onesti ed umani che possono aiutare a raggiungere lo sco
po. La gente e come e; 'prodotto di barbarie antica, di ignoranza, 
di prejudizi, di superstizioni, di egoIsmi, di) gelozie, ecc, ecc. Solo 
lentissimamente, la civiltà e la necessità modificano la gente, che 
non ha colpa di essere quele e. Chi si crede migliore, e tanto piil 
realmente lo e, ·gode moltissimo ad aiutare gli reretrati. Probabil
mente e una funzione naturale e quindi! un grato dovere". 

Pede notícias do paradiclorobenzeno. dá Phalaris commutata, dos 
tomates Winsall, das olivas, do Cedro. Esclarece que a vinha de Ger
mano Bona dá bom vinho e expõe o que fazer para obter um vinho 
melhor. Menciona os produtos para combater as doenças da videira. 
Entre outros assuntos particulares, relata ter sua filha Pierina vencido 
o concurso em Lucca, para ensinar na Escola Média. Chama a aten
ção no final da carta que qualquer criador cuidadoso deveria provar o 
galattogeno do qual lhe manda uma circular. 

* 
31. - CARTA - original em italiano - data de 26/5/1928 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança - Blumenau - SC) 
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do. Diz que se a ele Ermembergo Pellizzetti parecer boa idéia de 
começar o trabalho, antes do que a Revista, com uma Agência agrá
ria para a impartação e difusão de material novo e melhor; se para 
orientar o trabalho de tal Agência pudesse obter do Estado ou de ou
tra Entidade, 15 contos necessários à compra de seus 15 volumes ma
nuscritos; ~e enfim, a Entidade compradora quisesse primeiro exami
nar por pessoa competente tais volumes; adverte que se encontram de
positados no Istituto de Frutticultura e di Eletrogenetica, via Porta 
Pincianna 36, Roma, onde pessoa da Legação Brasileira poderia exa-· 
miná-los. Julga que seria de bom resultado a experiência de novas 
variedades de milho. Diz que a casa de Peter Henderson f. Co., 35 
f 37 Cortland Street, New York, no feu catálogo deste ano, anuncia e 
descreve a variedade. Relaciona e dá os preços das seguintes: Early 
Golden Orange - Long' s Champion - Yellow Dent - Diamond 
Jubilee ed Eureka - Early Yellow Flint -. Cita inclusive Vandi
ver Seed Company, Lavonia, Georgia, SU. e a variedade de milho 
Prolífico Entre outras exposições sobre a proteção das videiras, rela
ta o sucesso que o Para tem feito na liberação da filoxera. Avisa que 
manda outro fascículo do Notiziario. Sugere-lhe que lhe seja dado 
um encargo de corre~pondente agrário "ou qualquer coisa similar". 

* 
32. - CARTA - original em italiano - enviada pe Pisa, 

por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti (documento incom
pleto) onde segue lembrando, porém, 

"che se il defetto di insufficiente fertilità relativa dei terreno 
non ·puo essere vinto che dalle letamazioni e dalle concimazioni 
minerali. Contesti terreni sono ricchi di potassa, ma poveri di fo
SfOTO, di calce ed anche di azoto. N ei "Campos" deI Paraná o 
Trigo "non arriva a spigare; in terreni alquanto piu ricchhi, anzi 
meno poveri, non da raccolte remuneratrici. Resta pera a veder
si se il frumento raccolto su terreno sufficientemente concimato 
con minerali puo sostenere la concorrenza di prezzo dei paesi vi
cini, a terreno di fertilità piu completa, quindi piu altamente e 
piu economicamente produttivi". 

MOSAICO DO TABACO - Diz que na Estação Agrária de 
Kentucky se verificou que o germe dessa doença sverna principalmen
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gorosa limpeza dos campos, dos armazéns de depósito e sobretudo 
"que os operários não mastiguem tabaco quando tratem das plantas". 
Entre outros asmntos particulares que dispõe de abundante material 
para fazer assinalações mensais para interessar aos agricultores des
ta zona. Sabe-se que a carta não é anterior a 1928, porque diz que 
está com eles a sobrinha Luiza Landriani, cuja ida à Itália é citada 
na carta de 26/5/1928. 

* 
33. - CARTA - original em italiano - data de 1/8/1928 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermeínbergo Pellizzetti, 
para Rio de Janeiro, na qual, entre assuntos particulares, avisa que se
guem notícias agrárias que lhe parece a forma mais sugestiva e me
nos cansativa aos leitores. Diz da satisfação de saber sobre o expe
rimento do paradiclorobenzeno. Pergunta se poderia informar se foi 
sorteada a sua apólice estadual de 1 conto de réis nr. 216, em data 
de 26 de agosto de 1904, leis 1.901-1.902. 

* 
34. - CARTA - original em italiano - data de 3/6/1929 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pellizzetti, 
para Bella Alliança (Blumenau - Se) - na qual, após alguns comen
tários agrícolas referindo-se às Domingueiras, envia-lhe (a E. P.) Pa
rabéns. Em seguida, disserta sobre: Para Itália relatando que aqui 
(na Itália) está destruindo a filoxera das videiras e outros in~etos de 
período de vida subterrânea, relacionando o seu uso e qualidade. Dá 
Erba Medica Polosa dei Peru diz: 

"La nostra erba medica commune generalmente non riesce 
bene nei paesi cal di, neppure qui' in Sardegna, dove invece - an
che malgrado la siccità e la povertà deU terreno - riesc6 benís
simo queUa pelosa dei Peru '- che per mia iniziativa si. e intro
dotta in ltalia". 

Recomenda que escreva às autoridades italianas de Lima e dá 
endereço também da casa GERMAIN'S, de Los Angeles. Do FRU
MENTI - diz que é com satisfação saber que (E. P.) obteve e dis
tribuiu 20 sacos das sementes de Frumento. Adverte uma larga experi
mentação comparativa para poder estabelecer qual variedade que tem 
mais êxito. Menciona o Defiance Sonora, Early Baart e Hardy Fe
deration, que poderá obter no próprio Germain. "ZENE" - Enume
ra em três itens sobre "Zene" 
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e Stazioni faz considerações do qual seria melhor, dizendo que de·· 
pende das condições locais. Onde, como no Cedros, existia para es
tudar um fato particular: a doença do tabaco, dever-se-ia trabalhar 
para constituir uma variedade re:istente, a estação era mais útil que 
a Cátedra ambulante. Continua discorrendo sobre o que deve fazer 
quando os colonos são misoneistas. ORTAGGI - A cultura das 
hortaliças, como (E. P.) lhe disse, nas zonas servidas de ferrovias, de
ve ser experimentada para o consumo direto na preparação indu:trial. 
Diz que escreveu à Casa Peter Henderson de New York para que lhe 
mandasse (a E. P.) e ao Superintendente de Blumenau, o catálogo. 
Aconselhou a entrar em correspondência com as estações agrárias do 
Rio Grande do Sul e São Paulo, para mandar-lhe amostras de ter
reno e analisar a doença das plantas a estudar. 

* 
35. - CARTA - original em italiano - data de 5/9/1929 

enviada de Gênova por M. Luiza Landriani para Ermembergo 
Pellizzetti no Rio de Janeiro, cujo teor é o seguinte: 

"Ricevetti ieri lettera dallo zio Gianni domandando di lei -
e sempre attivo nel ramo - agricoltura - tenendosi informato su 
tutte le novità - mi prego di tradurre e scrivere una lettera ad 
una ditta tedesca - e molto attivo, se non fosse l'età, poveretto, 
sarebbe capace di organizzare ancora una azienda. Mà le sua idee 
sono e saranno l'ostacolo di tutte le iniziative specialmente ora. 
Capisce?" . 

* 
36. - CARTA - original em italiano ---. data de 17/2/1930 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi a Ermembergo Pelliz7 etti, 
para Bella Alliança - (Blumenau - SC) - agradecendo as 500 Liras. 
Lamenta a morte da sobrinha Luiza. Faz considerações exaltando o 
seu (de E. P.) enérgico e contínuo trabalho sobre a a~ricu1tura. Dá 
explicação acerca do extrato de tabaco. Agradece a Revista da So
ciedade Rural Brasileira de agosto de 1929, a qual considera boa. Su
gere a tradução, para o português, do noticiário de fruticultura ane
xo, para oferecer a tal Revista e adverte que enviaria outros noticiá
rios. Comenta a.; Medidas Práticas de Arthur Ferreira da Costa. Cha
ma a atenção para que as sementes de hortaliças, as melhores que 
conhece são aquelas de Peter Henderson. SEMENTES - Aconse
lha escrever para Peter Henderson de New Yory para solicitar 
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Diz se de todas as espécies e variedades que citou (cerca de' 40), uma 
só consiga afirmar-se e difundir-se: como mais útil de outra semen
te, atualmente cultivada, compenmria o dinheiro e trabalho gasto pa
ra prová-las todas. BOLETIM - Declara que a sua idéia (de E. P.) 
é ótima e de aplicação necessária, porém, deveria começar com o 
publicar um Noticiário Agrícola em cotidiano oficial ou em outros 
jornais. Para Itália - Relaciona as recentes observações sobre a 
ação deste ingrediente contra insetos parasitas. Diz que Santa Cata
rina, o Brasil e toda a América Meridional podem salvar-se das per
das enormes que sofrem por causa de seus numerosos "bichos". Acres
centa ainda notícias na data de 27 de fevereiro, agradecendo depois 
as 500 Liras, enviadas através de Biazzi e esclarece que o Secretário 
do "Istituto Floresta{e de Firenze lhe mandou endereços das mais no
táveis firmas que fabricam fomos desmontáveis para carbonização da 
lenha e transcrevendo (a E. P.) a carta, vem a citação das respectivas 
direções. INSETICIDA - Toma a insistir sobre a resposto do Pa
ra Itália. 

* 
37. - CARTA - original em italiano e datilografada - en

viada de Milão pela Casa Comercial Augusto Scaglia para Ermember
go Pellizzetti, em Bella Alliança - (Blumenau - SC) - dizendo que 
envia as listas com respeito 

"I Formi mettalici per la carbonizzazione deI Iegno in bos-
co" 

a pedido do Dr. Giovanni Rossi . 

• 
38. - CARTA - original em italiano - dat ade 3/12/1931 

- enviada de Pisa, por Dr. Giovanni Rossi para Ermembergo Pel
lizzetti, em Rio do Sul - Santa Catarina - dizendo que desejava man
dar-lhe um livro sobre MEZZADRIA (Contrato de Meação), depois 
de longa procura viu anunciado o do Rabbeno, editado pela Hoepli 
mas nenhum livreiro o tinha. Explica que enquanto e"pera poderá 
interessar-lhe o artigo que lhe manda de La Nazione de Firenze. OR
CHIDEE - Diz que fez muito bem de procurar as publicações do 
Governo do Estado de São Paulo e, tecendo outras considerações, 
prossegue recomendando que deveria escrever em seu nome ao Pro
fessor Dr. Mário Calvino, Diretor da Stazione Sperimentale de Flo
ricultura - Sanremo. QUARANTINO - O 
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logo depois da ceifa do Frumento etc. Aí em Santa Catarina, em 
cultura intensiva, poderia ser semeado depois da colheita do tabaco. 
CONCIMAZIONE - Esplana sobre o assunto e adverte que preci
sa organizar a rotação agrária. Esclarece que esses terrenos, em ge
ral, são- ricos de potassa e pobres de cálcio e ácido fo,f6rico, portan
to, precisa cultivar plantas que prosperem tais condições. A expe
riência local deve ensinar quais sejam tais plantas. MEZZADRIA -
Sobre a Mezzadria, diz o seguinte: 

"Mi pare difficile possa attecchire costà, dove le buone fa
miglie d'agricoltori trovano ancora terre publiche. Solamente nel 
caso di terreni eccelenti, di una ottima organizzazione tecnica di 
capitale suficienti, in modo che il reddito sia assai superiore ai 
doppio di quello che la famiglia realizzarebbe con la condizione 
diretta. La Mezzadria potrà sussístere costà. In ogni caso e be
ne trovare, e Le auguro buon sucesso". 

Ainda faz notar o tetracloreto de carbono como inseticida, e 
faz considerações sobre o Noticiário. 

* 
39. - CARTA - data de 28/1/1932 - de Ermembergo Pel

lizzetti enviada a Ariosto Peixoto - Inspetor Agrícola Federal do 
16.0 Distrito do Ministério da Agricultura - na qual, entre outros 
c091entários de decretos e artigos sobre agricultura, diz que a propósito 
do nr. 1 do art. 4.0, do mesmo Regulamento acha que seria bom apro
veitar não somente ensaios e pesqui~as de nossos estabelecimentos 
oficiais mas também estrangeiros, cujo clima se identifica com o nos
so e que pos~uem longas práticas de experiência. A esse respeito co
munica ser útil que o Governo tivesse como colaborador prático, pa
ra indicar tudo quanto fosse aplicável em nosso meio, um técnico práti
co do nosso ambiente como o Dr. Rossi, o qual está fazendo idêntico 
serviço na Itália. Frisa ter certeza que seria ele um precioso elemento. 
Alude ser interes~ante uma relação trimestral do que acontece nos lu
gares mais progressistas sobre a agricultura. Explica ser o Dr. Rossi 
o informante de todas as novidades agrárias, especialmente da América 
do Norte, salientando o seguinte: 

"Suas pretensões são sempre modestíssimas, ele ama muito 
esta terra, pois suas filhas nasceram, uma no Rio Grande do Sul, 
uma no Paraná e uma em Santa Catarina" . 

Informa ainda que o mesmo Dr. Rossi, com o qual está em re
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ressar-se pelas orquídeas, apontando a orientação do Professor Calvi
no, na Riviera-Ligure, por se tratar de um competente no assunto. 
Todos os dados demonstram ser uma resposta à carta de Ariosto Pei
xoto, de 28 de janeiro de 1932. 

* 
40. - CARTA - de 12/2/1932 - da Inspetoria Agrícola 

Federal do 16.0 Distrito enviada de Florianópolis, por Ariosto Pei
xoto para Ermembergo Pellizzetti em Rio do Sul (SC), na qual, entre 
outro.3 assuntos de agricultura, diz: 

"Verifiquei o trabalho utilíssimo do Dr. Rossi e oxalá se ti· 
vesse 1 % dos brasileiros que procurassem o bem estar de sua 
pátria como ele". 

* 
41. - CARTA - data de 10/10/1941 - enviada de São 

Paulo, por Afonso Schmidt, jornalista do O Estado de São Paulo e 
escritor, para Ermembergo Pellizzetti, em Rio do Sul - Santa Cata
rina - na qual, entre outras exposições, diz que há mais de um ano 
iniciou um livro sobre a Colônia Cecília, publicando no O Estado e 
em revistas as primeiras páginas escritas [Obre o que encontrou nos 
QUADERNI, desta Capital. Comunica, porém, que isso é muito pou
co, daí a sua idéia de recorrer às pessoas que lhe. possam dar maiores 
indicações. Acrescenta que será uma obra de simpatia por aquela 
gente, principalmente pelo ilustre filósofo que a iniciou. Agradece a 
carta que liquidou com a lenda de que ele tivesse sido Prefeito de 
Blumenau e que lhe deu conhecimento de ~eu~ últimos anos de vida. 
Solicita notícias sobre a morte da companheira que figura no relato 
com o nome de Eleda e de dois filhos do casal, que segundo parece 
morreram muito jovens, ainda crianças, enfim tudo com que quiser 
contribuir e documentos para que sua obra possa representar a ver·· 
dade histórica sobre o assunto. 

* 
42. - COPIA de Carta de Ermembergo Pellizzetti sobre Ros

~i - O documento tipo rascunho de carta - pago 3 - faltando as 
duas primeiras folhas, informa ter Rossi estudado inglês sozinho,. aper
feiçoando-se depois com mestre polaco, que sabia bem a língua, Se
bastian Lomanitz, o qual em seguida foi dedicar-se à agricultura em 
Galveston (Texas), diz que o nome da companheira (Eleda) deve scr 
anagrama de "Adele" que era sua espô~a 



- 131-

quando foi visitá-lo, em Pisa, vivia ainda em plena saúde, assim co
mo as duas filhas Ebe e Pierina. Comunica, 

também, que o último endereço que possuia dele era Viale 
Regina Margherita, 4 - Pisa, há uma nota com letra menor ci
tando: "Curitiba (Sr. José Riva), Dr. Vansolin, que em segul
da foi para São Paulo, Professor de Latim e deve ainda viver -
o pai de Riva - Pietro Riva, jornalista e professor de latim e 
grego que foi lente no ginásio de Curitiba .Dr. Colombo (médi
co milanês - conde) de nome Leone. Dr. Grillo (médico) -
Dr. Lorenzini, engenheiro -- uma faIllJ.1ia francesa - 4 espa
nh6is (Catalunha) entre estes, o que tirou· a caixa de documentos. 
No total umas trezentas pessoas - Escola ao ar livre... pro
fessor Damiani, intelectual de que foi professor na Universi;lade 
de Bruxelas. . . Professor Parodi". 

o documento tem todas as características de ter sido um ras
cunho de resposta a uma carta para atender pedido de informações 
sobre o Dr. Rossi. 

* 
43. - CARTA - datada de 12/12/1941, de Affonso Sch

midt - jornalista e escritor, enviada de São Paulo para Ermember
go Pellizzetti, para Rio do Sul - Santa Catarina - em que, entre ou
tros assuntos particulares, diz ter tirado várias cópias da velha foto
grafia de Rossi para o livro e que lhe devolverá sob registro se não vê 
inconveniente. Esclarece ainda que no último domingo publicou o 
primeiro capítulo no O Estado. Tem o título de "Numa noite de Pri
mavera. Esclarece também que está em comunicação com o Dr. Cé
sar Sartori, de Lages, que lhe tem contado alguma coisa histó:ica. 

* 
44. - CART A - datada d e4/ 1/1924 enviada de São Pau

lo por Affonso Schmidt para Ermembergo Pellizzetti em Rio do Sul 
- Santa Catarina - colocando-se à disposição para devolver a fo
tografia do filósofo de maneira como achar mais prática . Diz que 
uma das cópias ilustrará seu livro. Agradece a informação sobre os 
sentimentos e conhecimentos musicais de Rossi e e:clarece: 

"No livro ele aparece como grande músico mas sem exer
cer sua arte. Aliás, eu não inventei isso. É o jornalista. Cerch1ari 
quem, contando seus últimos tempos no Rio Grande do Sul, ap,e
senta-o improvisando ao piano, maneira que ele tinha de "con-
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versar" com as filhas mortas. Não acredito que Rossi, se ainda 
vive, fique zangado em ser apresentado como médico. Era de 
uma família de músicos. Seu tio Lauro Rossi foi professor de 
Carlos Gomes". 

e dá outras notícias. 

* 
45. - CARTA - original em italiano - faltando data -

enviada por Dr. César Sartori, médico italiano em Lages (SC) para 
Ermembergo Pellizzetti, na qual entre outros assuntos particulares, 
diz: 

"Non trovo esatto, come fà lo Schmidt chiamare G. Rossi 
- filósofo . . . "G. Rossi é um idealista". 

o documento consta só da terceira página, faltam as duas pri
meiras. 

* 
• • 

III. - NOTICIAS AGRICOLAS ENVIADAS POR GIOVANNI 
ROSSI NA DaCADA DE 1920. 

Títulos e Subtítulos. 

1. - NOTICIAS AGR1COLAS. 

Compõem-se de um caderno manuscrito com notícias agrá
rias, selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento 
agrícola do Brasil Meridional, mais precisamente o município de 
Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constituiu-se dos seguin
tes subtítulos: - pescbe Elberta - Ficbi di Srnirna - Potatura 
di viti - Ragazzi aiutati - Vacca Jersey - Uova e pulcini - Mar
ciume dai pomidoro - Mosaico - Peronospora dei canucci - Tela 
Votro per i pulcini - Pastorizzazione - Albicocche Wiggins - Ci
liege - Solforazíone - Abacati o Avocati - Desinfezione - Taé
chini - Tubercolina - Pulcini - Lezioni di avicultura - Eremoci
trus - Aborto contagioso - Distomiasi delle pecoro - Uova -
Publicazioni agrarie - Rispettogo saluto - Produzione e prezzi 
- Frigola megliorata - Pistacchio. 

* 
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2. 
Compõc-se de um manuscrito de seis páginas, com notícias 

agrárias, selecionadas, contendo informações para o desenvolvi
mento agrícola do Brasil Meridional, notadamente do Município 
de Blumenau. Constitui-se dos seguintes subtítulos: - O cultivo 
do trigo na Itália - O alqueive por meio do ar comprimido -
O bicho do milho - O Enxofre - Ácido carbônico - Para
Dichloro - Benzeno. 

• 
3. 

Compõc-se de um caderno manuscrito com notícias agrá
rias, selecionadas, contendo informações para o desenvolvimen
to agrícola do Município de Blumenau. Constitui-se dos seguintes 
subtítulos: - Sovescio - Dustatl - Incizione annulare - Ca
valli da lavora - Gattine - Rimboschimcnto - Diarrea bianca 
dei pulcini - Incendi dei boschi - Produzione d'ouva - Salcraut 
- Araruta e nitrificazione - Rimboschimento - Essiccamento 
dei terreno - Sovescio - Burro - Miele - Spinacci - Punte
ruolo dei fagiuoti - Poponi - Diradamento - Solforizione -
Uva passa - Azoto atmosferico - Introduzione di piante estere 
- Cotone chinese - Riso Kolamba - Meti - Pomidoro - Ci
tiege dolci - Cipotle - Paglia dei cappelli Panamá. 

• 
4. -

Compõc-se de diversas folhas manuscritas, rumeradas de 1 
a 8, contendo notícias agrárias, selecionadas, contendo informa
ções para o desenvolvimento agrícola do Brasil Meridional, parti
cularmente do Município de Blumenau. Constitui-se dos seguin
tes subtítulo~: - Marciume nelle radici deI tabacco Stirpi resis
tenti - L'erba Angleton - C..oncimazzione deI caffe - Ancora 
sul1a malattia dei banani - Marciumo nero deI caffe - TI mosai
co deI tabacco - Mietitrico di granturco - Trebbiatrice di fa
giuoli e di piselli - n Raccoglitore de granturco - n grano per 
i cappelli di pagtia - Terreno - Preparazione deI terreno - Se
mo Semina - Raccolta - Papel - uma descoberta para quem 
o emprega. de Charles H. Shinn, tradução. 

• 
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cola do Brasil Meridional, particularmente do Município de Blu
menau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguintes 
subtítulos: - Impollinazione - Susino Sugar - Dispesa dai ven
to - Gutta perca di guayerle - Avocado o abacati - Fagiuoli 
di Lima - Trasporti aerei - Bulbi da fiore - Rimboschimento 
- Credito per semi - Sorgo Heidemann - Prumus davidiana -
Publieità per le prugne - Tubercolosi bovina - Previsione deI 
tempo - Coneimazione dei peschi - Nuovo pomidoro da espor
tazione - Nuovo popone tardivo - Cosi bisogna fare - Frutti 
inlatati - Fichi freschi d'inverno - Lezioni pratiche ao maes
tri elementari - Classificazione delle noei - Aranci 1- Pomido
ro d'inverno - Peronospora delle cucurbitacee - Produzione di 
conigli - Tonchio dei pomidoro - Mecanica agraria - Contro 
i topi campagnoli - Palmizi - Veterinari - Lezioni ai pastori 
- Cultura di ortaggi - Radiogramma Mandorle· - Mele dife
tese - Disidratatori di frutti - Fumigazione di agrumi - Agru
micultura lucrosa - Nebbia dei peschi - Fiori di narciso - Di
radamento delle pesche. Nuovi ibridi di pesco - Nuovo spina
cio - Pomidoro protetti - Contro el verme dellq cilíego - In
nesto di aranci - Fosforito macinato - Caroa - Girasoli mi
gliorati - Pomidoro - Potatura - Varità di moli americani 
- Varietà di lamponi - Propagazione degli agrumi per talee -
Semi di sorgo - Luce, ed uova - Vaccinazione deI bovino . 

• 
6. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agrárias, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, particularmente do Município de Blu
menau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguintes 
subtítulos: - Agricoltura in generale - Batteri della Fertilità 
- Rotagione agraria - Sovescio - Vigilanza dei boschi - Con
tro l'erozione . deI terreno - FERTILIZANTI ~ Soveseio - Le
tame - Letame di coniglio - FORAGGI - Orzo ed avena -
Granturco di foraggio - CEREALI - Carta daI granturco -
Avena Kadota - Orzo per birra - Riso - Una Nuova avena 
- ORTAGGI - Spinaci -- Farina de Fagiuoli - F"g;uolo "Ho
pe" migliorato - Letame agli ortaggi - PlANTE FRUTTIFE
RE - Aranci - Washington Navel - Carter Navel - Valen
cia - Lue Gim Gong - Mediterraneo dolce - Ruby Blood -
TABACCO - Macchie delld foglie - Marciume radicale deI ta
bacco - Mosaico dei tabacco - Cimatura dei tabacco - Mo
saico - NOTIZIE DIVERSE - Cotone - Fico gigante Rox:-
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burgh - Datteri americani - Abacati - Palme dattillifere -
Vacone lattifere. 

* 
7. -

Compõe-se de um caderno manuscrito. com notícias agrá
rias, selecionadas, contendo informações para o desenvolvimen
to agrícola do Brasil Meridional, particularmente do Município de 
Blumenau, Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguintes 
subtítulos: - Poponi nelle scatole - Cooperazione - Un nuo
vo insetticida - Irrigazione deI mandorleto - Conservabilità del
le patate - Possilibità di uova - Publicità - Cooperazione - I 
noei in Italia - Quando maturano le pesche duracin - Apparec
chi ·fatti di irrorazione - Concimanzione delle viti - Nuovo pes
CO! per conserve - Aspargi maschi - Parassiti utili - Pesco EI
berta - Potatura delle viti - N oci - Diradamento delle olive 
da guazzo - Concimasione dei peschi - Frutti moIto grossi -
Elettricità ed agricoltura - Sterilizzazione nelle latterie - Pro
duzione e consumo - Calavo - Pomidoro - Solfo in polvere fi
nissima - Marciume aI coletto degli agrumi - Contro la larva 
orientale deI pesco - Nuovo pesco Golden Jubilee - Vagoni 
refrigeranti - Tarlo deI granturco - Frumento ricco di glutine 
- Ciliage gelate - Letume sintetico . 

• 
8. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias, selecio
nadas, notícias agrárias, contendo informações para o desenvol
vimento agrícola do Brasil Meridional, particularmente do Mu
nicípio de Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se 
dos seguintes subtítulos: - Pesche tardive - Olive indolcite -
Moría delle pianto - Afidi della radici deI pero - Sostegni dei 
peschi - Cattedre ambulanti nord'americano - Trattamento dei 
fichi secchi - Fichi da seme - Patate dotei - Le sirene prean
nunziano el gelo - Uve delIa Califomia - Abacati - Rabarba
ro - A difesa dei boschi - Uova di filugetti - Pesco Pai oro -
Ancora la vaccinazione della tubercolosi bovina - Tre mu .. gitu
re aI giorno - Olive in Califomia - Fragole - Sequestro di me
le - Pesche da condire - Nuova varietà di arancio - Ciliege 
maturate a Natale - Solfo come concime - Lattuga - Agro
nomi ambulanti in Califomia - Disinfezione di semi - Uve sen
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naio - Nuova irroratrice - Varietà di fruttiferi per i pàssi cal
di - Variazioni per gemma deI pesco . 

• 
9. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com noticias agrá
rias, selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento 
agrfcola do Brasil Meridional, particularmente do Municfpio de 
Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguintes 
subtftulos: - Azione fungicida deI solfo - Contro gli insetti -
Fragole - Mandorleto - Maturazione ritardata - Incocultura 
- Portinnesto per il ciliegio - Lavaggio dei frutti - Spolvera
ture dagli aeroplani - Granturco dolce - Caduta di giugno -
Contro gli afidi deI melo - Abbondanza di latto - Rimboschi
mento - Oli essenciali deI cotone - Frigorifici - Nuove fra
gole - Falciature deI granturco - Ibridazione tra olivi - Se· 
questro - Uvaspina - Cactus inerme - Impianto di irrorazio
ne - Pomidoro di lusso - Legno di Kauri - Contro la Cor
pocaspa pomonella - Orgo Californiano - Origine deI humus 
-Sovescio di meliloto - Vitalità dei semi - Nuove avene -
Impollinazione - Insetticida delI'aeroplano - Contro i pidocchi 
dei piselli - Contro le tarma dei fiori - Ceratitis capitata -
Incendi di boschi - Tasse - Pomidore verdi - Cipolle dalI'Egi
to - Araucio grossissimo - Piretro - Consumo - Farina di 
seme dicotone _. Drenaggio dei boschi - Poreili mobili - Tu
bercolosi bovina - Susime - Batate dolci nel pane . 

• 
10. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com noticias agrárias, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrf
cola do Brasil Meridional, particularmente do Municfpio de Blu
menau, Santa Catarina. Constitui-se dos seguintes subtitulos: -
Impollinazione - Frutto delI'Mrica Meridionale - Fogliame 
dei peschi - Farina di patate dolci - Mietitura e trebbiatura -
Baracchette di vendita - Lezioni di giardinaggio - Un italiano 
in America - Fichi freschi - Ciliegio porta innesto - Solfo
razione dei fruti secchi - Contro le brinate - Polpa di ciliege 
- Protezione dei poponi - Asparagi - Maturazione deI sorgo -
Diradamento dei grappoli - Disidratazione degli aranci - Presti
ti ai ragazzi - Diarrea bianca de pulcini - Formaggio - Cadu
ta di fiori - Per le galline ovaiole - Pollicultura - Prezzi di se
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Nuovo Gravenstein - Ortaggi precoci - Olive de conserva -
Vantaggiosa produzione d'uova - Fichi - Diradamento delle 
susine - Nebbia deI pera - Pomidoro verdi - Nuovi pomido
ro - Olive da guazzo - Malattie deI pomidoro - Gesso - Ef
fetti deI solfo sulla microflora deI terreno - Pollastri - L'uva 
come alimento - Palme dattilefere - Latte - Nuovi frumenti 
- Noci - Toro Guernsey - Maliloto - Spargimento di calce 
- Soluzioni diluite -- Potatura delle viti - Marciume deI po-
midoro. 

• 
11. -

Compõc·se de um caderno manuscritos com notícias agrárias, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, particularmente do Município de Blu
menau, Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguintes sub
títulos: - Nuovo insetticida - Peschi irrigatti - Concimazione 
dei peschi - Danni dell'arsenico ai peschi - Insetti utili - Per
meabilità dei terreni pesanti - Batteri fertilizanti - Mietitura 
per seme - Produttività di viti - Uva de esportazione - Pomi
doro resistente al marciume - "Cascola" dei frutti - Noduli ra
dicati delle leguminose - Valore dei letame di sta11a - Grantur
co dolce ibrido - Meli e peschi - Peschi innestati di giugno -
Calcio cianamide come desinfettante dei terreno - Giallume dei 
cavolo - Batteriosi deI fico d'lndia - Cloropicrina insetticida -
Silo de meliloto - Desinfezione delle botthighe per il latte - Ir
rigazione sotterranea - Arature estive - Sovescio - !brido di 
sorgo - Pomidoro in serra - Meli - Ailanto por la carta -
L'aboto Douglas - Solfo colloidale - Contro il tardodelle radi
ca deI pesce - Cavali resistenti al giallume - Fosforite russa -
Interessante nalme dattilifere - Psilla dei pero - Produzione 
dei frutti in Florida - Publicità - Fragole - Prunus davidiana 
- Pomidoro Marglobe - Nuevi peschi - Granturco in abbon
danza - Uova di gucio duro . 

• 
12. -

Compõe-se de um caderno manuscritos com notícias agrá
rias, selecionadas, contendo notícias e informações para o desen
volvimento agrícola do Brasil Meridional, especialmente do Mu
nicípio de Blumenau. Constitui-se dos seguintes subtítulos: -
Pomidoro 
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eiali degli agrumi - Resistenza dei melli alIe irrorazioni - Per il 
seme d'erba medica - Refrigerazione - Meliloto annuo - Nuo· 
vi ibridi di granturco - Misure severe, ma utili - Dopo la cultu
ra di leguminose - Araruta in collina - Cipolle - Uova -
Manganese ai pomidoro ..;.... Donne studiose .;...;.. Identificazione di 
varietà - Batteriosi dei fagiuolo - A proposito diviti - Mosai
co deI tabacco- Tubercolosi bovina - Latte e burro - Giallume 
deI cavolo - Esportazione di susime americano - Mal deI pie
de nel frumento -- Noei - Muffa delle eipoIle - Fichi dot
tati - Malattia delle patate - Araneia valencia - Antracnosi ed 
erinosi - Frutta e ortaggi nelle acatolo - Fluoresicato e non fluo
ride - Latte - Banane - Peschi - Trattamento delle noei _. 
Snoeiolatrici di peschi - Publicità - Premi - Riso - Produzio
ne agraria - Poponi - Conceiniglia bianca degli agrumi - Vac
che di latte - Frumento a linee distanti - Ciliegio primaticcio -
Conservazione degli aranci - Trattamento con l'etilene - Cilie
gio tedesco - Studio di portainnesti - Diradamento delle pe
sche - Soja Pine Dell Perfection - Eroi deI granlurco - Nitra
to ai meli - Irrigazione e forza motrice - Poponi - Fagiuoli 
di Lima - Vagoni frigorifici - Fichi per aeroplano - Sultanina 
- Pesche Elberta - Nueva malattia dei pori - Uva - Sugo 
d'uva - Aranci. 

• 
13. -

Compõe-se de um caderno manuscritos com notícias agrá
rias, selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento 
agrícola do Brasil Meridional, mais particularmente do Municí
pio de Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos 
seguintes subtítulos: - Contro le locuste - Contro l'aborto in
fettivo delle vacche - Tubercolosi bovina - Calüorange - Se
me di senape - Uova - Banane - Tractorite - Risaie - Ri
cerca di nuove varietà - Identificazione di varietà - Luce ad 
uova - Sterilizazione degli utensili per il latte - Pollame pe
riculoso - Sauerkraut - Rimbosçhimentoí - Api e fruttificazio
ne - Contro li afidi o pidocchi dei poponi - Effeto dei gesso 
nel terreno - Effeto deI solfo sulla microflora deI terreno -
Varietà piú produtive - Soja - Patate - Nd frutteti - Con
cimazione deipomidoro - Potassa - Potatura - Insetticida
contro l'aborto delIe cavalle - Essicamento artifieiale dei raccolti -
Contro la Psilla dei peri - Diradamento dei frutti - Sorgo nano 
- Raccolta di aranci - Malattia della medica - Uova di galline 
- Pesche multiple - Distruzione di zanzare - Miliardi 
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d'uva - Anche alIe galline - Rimboschimento - Mele conser
vate - Silos - Azione deI letame - Granturco per terreno sic
citosi - Avena - Falghurn - Sedani - Varietà di susini -
Innesto di meli - Bacterium pruni - Empusa Grylli - Contro 
il tarlo delle radici deI pesco - Cooperazione - Nuovo fagiuolo 
- Fagiani cinesi - Fragole - Peschi - Orto botanico - Azotte 
delle orine - Pomidoro - Nuovo lilÍlone - Protezione delle 
fragole - Pomidoro resistenti. 

* 
14. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agrárias, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, mais particularmente do Município de 
Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguin
tes subtítulos: - Contro i pidocchi - Polpa di aranci - Uva 
Sultanina - Noceto - Mostarda d'uva - Ruggine deI pesco -
Agrumi - Nicotina - Patate - Granturco dolce - Mele Gol
den Delicious - Ruggine deI grano - Granturco - Ruggine deI 
fico - Marciume deI cavolo capuccio - Batate dolci - Contro 
el Marciume degli agrumi -- Mosche benefiche (?) - Contro le 
uova d'insetti parassiti - Contro gli insetti delle serre - Terze
ria - Mele - Maiali - Protezione degli alberi - Fichi d'India 
- Pomidoro in latte - Cdsi d'uva - Crisi di prugne - Milioni 
d'uva - Fichi secchi - Olive - Crisi di pesche - Aranco -
Fumigazioni - Agrumi - Peschi irrigatti - Maturazione dei 
kakis - Uva Carignano - Diradamento delle olive - Prugne 
e pere - Riscaldamento primaverile di frutteli - Vivai di Ca
lifomia - Pulizia dei frutti - Publicità - Cereali - Gomma 
delIe pesche - Cavolfiori - Patate - Estrattori di sugo - Canc
ciu artificiale - Riscaldamento elettrico - Conservazione delIe 
melIe - Rimboschimento - Erba Zayadke - Nuova meIa Gra
venstein - Banane - Mele rosse Mc Instosk - Agrumi - Tra
pianto Ciliegi Dukes - Nessberry - Agrumi de scarto - Nuova 
uva senza semi - Trapianto - Terreni alcalini - Trattamento di 
terreni alcalini - Boro alIe fave - Erba medica - Olio di eu
forbie - Segale d'invemo - Noci - Uva - Meli e conciman
zione - Noccioli aperti - Peschi - Carote e sedani - Poponi 
- Arachide - Batadas doces - Mosaico deI tabacco - Frutta 
sena - Malattia dei peschí - Controgli afidi - Contro il ver
me delle mele - Per gli apicultori - Contro la larva orientale 
deI pesco - Mietitrice-trebbiatrice - Macchina desinfettante -
Sacrilegio 
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boschimento - Produzione di burro - Conzimaziono - Abbon
danza di poponi - Raccolta di faggiuoli - Contro de nebbia dei 
pero - Uva Red Emperor - Porta innesto - Impollinazione dei 
granturco - Porta innesto - Centro il bicho dei fagiuoli - Pro
duzioni nord-americana . 

• 
15. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agrárias, 
selecionadas, contendo informações e outras comunicações do mes
mo campo, para o desenvolvimento agrícola do Brasil Meridional. 
Constitui-se dos seguintes subtítulos: Prezzi d'uva - Imballaggio 
di di aranci - Carciofaio - Impollinazione dei susini - Matu"a
zione dei poponi - Seta di granturco - Carbone decolorante -
Deficienza di manganese - Erba medica - Orzo - Patate -
Concimasione delle patate - Mala erba - Racólta di asparagi 
- Concimazione dei Piselli - Maturazione dei pomidoro - Im
poccinazione dei melo Delicius - Varietà di meli - Diradamen
to di pesche - Ciliogi - n fico doltato - Portainnesti - Pino 
a foglie lunghe - Paranospara pulverulenta dei piselli - Nuovo 
fumigante - Malaria - Pesci Gambusia - Tarlo dei granturco 
- Erba medica irrigante - Vitamin~ B - Guernsey - Aborto 
delle vacche - Mietitrico trebbiatrice - Vitamine - Lino -
Nuovo pomidoro - Mele Golden Delicious - Mele preferita -
Letama artificiale - Vito e lampone - Nuova uva legold -
Uva - Conservazione di uve - Asparagi - Menta - Studen
te premiato - Raccolta mecanica deI cotone - Legume a bo
schi - Spuntatura d'ali ~ California Klondike - Patate prima
tive - Tubercolosi bovina - Commercio cooperativo - Lattai 
- Galline Australorp - Vivaiato in aeroplano - Frutticoltori 
-- Nebbia dei peri - Olive dolci - Frigorifico - Coccinelle -
Carciofi - Fagiuolo Hopi - ltaliani in California - Contro la 
tubercolosi bovina - Uova Serpenti artificiali - Trifloglio di Wood 
- La candeia per gli innesti - Mallatia deI pero - Peschi e 
nematodi - Galle deI pesco - Aranci - Reddito di agrumeti 
- Esca - A San Ardo - MaiaU - Uova - TarU - Sovescio 
- Forragi per terreni acidi - Fosfato di roccia - Manganese 
atraverso gli storni - Granturco - Erba medica - Soja - Fal
ciatura dierba medica - Miscelo di forragi - Inoculazioni -
Sagrain - Nuovi frumenti - Polatura e concimazione - Po
midoro - Fruttiferi da seme - Potatura - Noci e castagni -
Uve americane - Nuevo Ciliegio - Ortaggi e concini - Mar
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* 
16. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agrárias, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, mais particularmente do Município de 
Blumenau, Estado de Santa Catanna. Constitui-se dos seguintes 
subtítulos: - Frutta secca - Frutti vendoli embulanti - Nova 
falciatrice - Pesca South Hasen - Meliloto - Umidità. deI ter
reno - Germinabilità - Resistenza alla siccità - Granturco -
Canno da Zucchero - Riso - Cotone - Conigli ed anitre -
Apicultura - Albicoche secche - Coniglio volpe - Some de 
barbabrietole da zucchero - Varietà di barbabrietole da zucchero 
- Talee di canna - Fichi - Aranci - Semina deI grano -
Trapianto - Ciliagi - Susim ibridi - Banana Gros Michel -
Solfato di rame - Pesco "Fay Elberta" - Fichi dottati - Spezza
vento - Mietitrici-trebbiatric - Pesche nelle scatole - Resi
stenza alla ruggine - Canna de Zucchero - Contro il rarlo deI 
granturco - Contro i pidocchi - Polpa di aranci - Uva Sul
tamina - Noceto - Mostarda d'uva - Ruggine deI Pesco -
Agrumi - Nicotina - Patato - Granturco dolce - Mole Gol
den Delicious - Ruggine deI grano - Granturco - Marciumu 
deI cavalo capuccio - Batata dolci - Ruggino deI fico -
Contro il marciume degli egrumi - Contro le uova d'insettl 
parassiti - Contro gli insetti delle serre - Mosche benefiche 
(1) - Terzoria - Mele - Maiali - Protezione degli alberi 
- Fichi d'India - Pomidoro in latte. Crisi di prugne - Milioni 
d'uva - Fichi secchi - Olive - Crisi di pesche - Aranci -
Agrumi - Peschi irrigeti - Maturaziene deI Kakis - Dirada
mento delle Olive - Prugne e pore - Uva barignano - RI
scaldamento primaverile di frutteti - Virei di California - Pu
blicità - Cereali - Gomma della Pesche - Cavolfiori - Pu
ligia dei frutti - Patato - Estratori di sugo - Riscaldamento 
elettrico - Conservazzione delle Mele - Rimboschimento -
Erba Zavadko - Nessberry. Agrumi di scarto - Nuova uva 
senza semi - Trapianto - Terreni alcalini - Trattamento de 
terreni alcalini - Boro alle fave - Erba Medica ,.- Olio di 
euforbie - Segale d'inverno - Noci - Moli e concimanione 
- Noceioli aperti - Peschi - Carote e sedami - Impolli
nazione di meli - Sterilità nei peschi - Poponi - Arachide 
Batato dolci - Mosaico deI tabacco - Malattia dei peschi -
Contro gli afidi - Contro el verme delle mele - Contro la 
larva orientale del pesco - Par gli apicultori - Mielitrice
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* 
17. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agrá
rias, selecionadas, contendo informações e outras comunicações 
do mesmo campo para o desenvolvimento agrícola do Brasil Me
ridional ou mais precisamente do Município de Blumenau -
Santa Catarina. Constitui-se dos seguintes subtítulos: Pulcini -
Semi - Spese utili - Per gli erpici - Cavolfiori - Peschi -
Ciorosi deI poro - Y oungberry - Provisioni di raccolti - Co
tone - Germinabilitá - Barbabietole - Barbabietoie da zuc
chero - Frumento Garnet - Peschi - Concimazione di meti 
- Ruggine dei grano - Ruggine dei grano e solfo - Patattl 
dolci - Mosaico deI tabacco - Melattia deUe banane - Tuorti 
d'uova - Raggi ultra-violetti - Nuova lattuga d'autunno -
Orzo Odessa - Orzo - Soja - Pecore Rambouillet - Uova 
- Foglie di erba medica - Caseificio - Pesche - Pere -
Pesche da conserva - Aranci americani - Agrumoti - Pomi
doro - Riscaldamento deI frutteto - Coniglio Silver Martin _. 
Abbondanzia d'uova - Cooperazione generale - Latte - Milo 
e socgo - Barbabiotole da Zuchero - Uova neU'inverno -
Aranei - Uova ciliegiata - Pesche nelle scatole - Irrigazione 
di peri - Acaro degli aranei - Insegamento - Sarchiatura di 
ortaggi - Cultura dell'agarico - Pomidoro - Varietá pro
mettenti - Incizione annulare - Impollinagione dei susini -
Extirpazione di vigneti - CipoIle - Spezzavento .- Um ita
liano in California - Solfo all'erba' medica - Contro Lasper
gresis - Coneimazione di fichi - Essiccamento di noci - Con
tro la ruggine dei grane - Mosaico - Marciumo dei pomidoro 
- Pesche - Ticchiolatura delle foglie di fragola - Gibbositá 
delle piante di banane - Paglia di riso - Luce ed uova -
Formaggio Cheddar - Ematurià dei bovini - Albicocchi - Smi
nuzzatrice di saromenti - Mandorli - Fragole d'inverno -
Incubatrice - Aranci a domicilio - Propaganda agraria - Uova 
- Lavoro di Studenti Franquette migliorato - Clorosi - Buone 
vacche - Australorps - Prugne - Fragole - Pesche in latte 
- Cooperativa - Aranceto di valore - Cavolfiore in salamoia 
- Rimboschimento - Suini - Olive da indolcir~ - Orzo Atlas 
- Melo Melba - Erba dei Sudan - Noci - Castagni - CipoUa 
- Zucchero - CoIlofone - Distruzione di peschi - Agrumi -
Diradamento dello Olive Discature dei fritteto - Italiano in Ca
lifornia - Genetica forestale - Tubercolosi bovina - Vacca 
Guernsey - Olio - Mandorli - Uva spina - Varietà di agmmi 
- Nuovi aranci - Naval - Precocitá 
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* 
18. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agranas, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, mais particularmente do Município de 
Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguin
tes subtítulos: - Nebbia dei peri - Marciume deIle patate -
Marciume deI lino - Conigli e poIlame - Marciume dell'erba 
medica - Lattuga - Peri - Piante fruttifere - Marciume bruno 
- Fichi dottati - Prume-otte - Calce insolubile - Leguminose 
in copertura - Zampe di asparagi - Vacche latiffore - Pecore 
feconde - Residui arsenicali deIle frutte - Nuovi peri - Fieno 
di soja - Solfo ossidato - ScIerosi deIl'uva - Laspergresia mo
lesta - Contro la momaria - Zanzare anofele - Farina di soja 
- Laboratori battericologici - Calce - Cotone - Convolvuli -
Poponí - Emulsioní - Carote - Porta-innesti - Cultura ed in
cultura - Colore dei frutti - Sul codogno - Nuoveviti - Bo
schi e fiumi - Pino a foglie corte - Automobili - Vacche latti
fere - Lavoro proficuo - Rovi - Peschi ibridi - Palma datti
lifera - Puro sangue - Vacca Jersey -- Marciume deIl'erba me
dica - Carbone dalI'avena - Immerzione dagli aranci - Pomi
doro - Varietá di susimi - Pesco colossale - Fumigazioni -
Cotone Trinciaforaggi - Gelate noi frutteti - Giuseppo Bach
mann - Giornate per i cereali - Leguminose spontaneo - Ere
ditarietà - Innesti - Nuevo fertilizante - Noduli radicati -
Concimazioni - Varietà di frumento - Vitamina B - Carta 
oleata - Refrigerazione - Ciliegi - Uva Ohanez - Trapianto 
- Ammoniaco - Ruggine e solfo - Mal deI piede - Barba
bietole da zucchero - Solfo e ruggine - Fusarium deI cavolo -
Critogama dei tabacco - Mosaico deI tabacco - Età di laUazione 
- Nuovo germicida - Distoma delIe pecore - Contro iI verme 
delIe mele - Esposizione circulv.nte - Carciofo "Globe" - Setti
mana Forestale - Ciliege precoci - Latte - Vacca lattifera -
Cavalli da tiro - Melo Melba - Cooperazione - Porcelini -
Granoturco . 

* 
19. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agrárias, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
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il germe deI mosaico dalle patate e dei pomidoro sul tabacco -
Richerche sulle malattie delle piante - Agente attivo deI mosaico 
- Trasmissibilità ed effeto patologici della malattia deI mosaico 
-,.Masticatori di tabacco - Mosaico deI tabacco nella Rodhesia 
meridionale - Studi sulla malattia deI mosaico nel tabacco - Pa
tologia delle pianto - Un virus transmissibile dalle patate aI ta
bacco - Um resumo a respeito do mosaico do tabacco. - No
vidades agrícolas italianas: - Novas variedades de plantas -
Canna de açucar - Decreto acerca das estrumeiras - Amoreiras 
- Por um livro sobre as árvores . ...; Adubo radioativo - Contra 
o piolho do pecegueiro - O Instituto pela Exportação - Alquei
re com o arada - Novo arado - Regadia "subterranea - Lavra 
eletrica - Nova mâquina segadeira - Novo método para con
servar ovos - Destruição das erva, nocivas aos arrozais - Cul
tura da retama - O Camphoreiro enxertado - Novos adubos 
azotados - Cultivo de flores - Bom resultado no cultivo do tri
go - Cynematographia florestal - Novo adubo phosphorico -
Conservação do milho - O trigo Camilla Aicardi - Cura da 
chlorosi do pecegueiro - O "quinote" - A hortelã mirennae -
Semente do. arroz germinada - Vaccinação do gado contra a tu
berculose - O radium na incubação - Novo algodoeiro - A 
reílorestação na Itália - Nova acacia de adorno - Lagos arti
ficiais - O anidrido carbonico como adubo - Damasqueiros -
Azeitonas - Palmeiras de tamaras - A nogueira do Queenland. 
Novo metro japonez - Ameixeira Stuart - A larangeira de um
bigo - Fumigações - Previsão das geadas - Novo pimentão 
- A prerefrigeração - A hortelã japoneza - A caça à mosca 
da fruta. Contra o caruncho das raizes do pecegueiro - Tama
ras - Impollinação do pecegueiro - O guayule - Conservação 
do estrume - Terra limpa - O trigo Garnet - Cuidado com o 
sulfato de ferro - Adubos pelos peceguciros - Tratamentos pu
rulentos - As abelhas e o pecegueiro J. H. Hale - Ainda o des
baste dos pecegos - Uva Chauch -" Poda do pecegueiro - Es
trume de ovelha - Raminhos em frigoríficos - Azoto e potassa 
- Alta produção do trigo - Kakis seccos - Uva Sultanina -
Ainda da prerefrigeração . 

• 
20. -

Compõe-se de caderno manuscrito com notícias agrárias, se
lecionadas, contendo informações para o desenvolvimento do Bra
sil Meridional, particularmente do município de Blumenau, no Es
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Carta de apresentação do relatório - Introdução - Propriedades 
chimicas e phisicas do paradichloro benzene - Methodos de ap
plicação - Applicação às árvores - Uso nos viveiros - Dose
Condições pela applicação - Tempo de applicação - Uso em 
combater o carruncho do pecegueiro do Pacifico - Espécie do 
arvores tratadas - Cerejeiras - Pecegueiros - Ameixeiras -
Damasqueiros - Quadro 11 - Para combate ro piolho das raizes 
da pereira - Uso para combater o piolho lanoso da macieira -
Uso para combater o caruncho da framboesa - Usa para com
bater a phylloxera da pereira - Uso para combater o verme fila
mentoso das dahlias - Uso para combater a contopeia dos jar
dins - Outros usos - Advertencia .- Cultivo do trigo - O chou
po para o fabrico do papel - Na Sardenha - Insectos uteis à agri
cultura - Lagar de azeite - Nova escola de agricultura - Pro
dução de assucar - Machinas agrarias - Reflorestamento - Pc
riodicos agrarios - A cultura do ricino - Novos melhoramen
tos na Sardenha - Um castanheiro temporão - Fumo - Alquei
vadores premiados - Um melão para inverno - Ortaliças para os 
ingleses ... comer - Nova Escola Superior de Agricultura - Me
lões em latas - Cooperativas - Um novo insetticida - Irriga
ção do amendoal - Conservação das batatas inglesas - Possibi
lidade de ovos - Forte despesa para alto lucro - Publicidade -
Cooperação - As nozes da Itália - Quando amadurecerem os 
pecegos durázios - Aparelhos fixos de irreração - Adubação 
das pereiras - Novopecego para calda - Aspargos machos -
Parasitos uteis - Pccegueiro Elberta - Podas das pereiras - No
zes - Rarefeito das azeitonas para guardar em molho - Aduba
ção dos pecegueiros - Fructos muito grossos - Eletricidade e 
agricultura - Esterilização nas queijeiras - Producção e con
sumo da fructa - Catavo - Tomateiros - Enxofre em pó ex
tremamente fino - Podridão do collete nas laranjeiras e limoeI
ros - Contra a larva! oriental do pecegueiro - Novo pecegueiro 
"Golden Jubiles" - Carros refrigerantes - Trigo Donton - Ca
runcho do milho - Trigo rico de gluten - Cerejas geadas -
Estrume synthetico. 

• 
21. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agrárias. 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, especialmente do município de Blume
nau. Constitui-se dos seguintes subtítulos: - As melhores varie
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King Philip - North Dakota Yellow -- North Dakota White Plint 
- Triunph Mercer - Longfellow - Smut nose - Variedades 
do milho "dente de cavalo", a saber: Silver King - Silver Jewel 
Pride of the North Wisconsin Nr. 7 White Dent - Minnesota 
n. 23 - White Cap Yellow Dent - North Dakota Golden Dent 
- Rustler White Dent - Minnesota Ideal - Wisconsin Nr. 8 
- Wisconsin Nr. 12 - Early Murdock. Minnesota Nr. 13 -
Early Northwestern ou Smoky - Reid's Yellow Dent - Iowa Sil
ver Mine - Iowa Gold Mine - King of the Earlies - Variedades 
de milho para forragem verde ou para silos: Elephant Fodder -
Early Yellow Dent - Early White Dent - State of Maine -
Early Yellow Flint - Outras variedades de milho "dente de ca
valo": Gold Standard Leaming - Bloody Butcheri - FU:lk's 329 
- Johnson Country White - Funk's Silver Mine - Funk's Tri
brid - Funk's Boone Country Special - Funk's. Silver King -
Novidades agrícolas italianas: Criação das Ovelhas - Castanhei
ro do Japão - Contra o piolho lanigero ou sanguineo da ma
cieira - Permisetum purpurum - Congresso Zootecnico - Con
servação das flores - Instituto Experimental de mecanica agra·· 
ria - Rendimento da policultura - O trigo "ardito" - Nova 
Escola de Medicina Vcterinaria - Barreiras quebra-vento - A 
fruticultura na Sicilia - A seda - Valor atual dos estrumes das 
estrebarias - Novidades agricolas estrangeiras: Pecegueiros tar
dios - Azeitonas em calda - Laranjas e limões - Mortalidade 
de plantas - Piolhos das raizes das pereiras - Sustentos para os 
pessegueiros .- Tratamento dos figos secados - Figos de semen
te - Novas macieiras - Batatas doces - As sereias prenunciam 
as geadas - Uvas da California - Abacates - Rhuibarbo -
Defesa dos Bosques - Ovos do bicho de seda - Pecegueiro Pa
loro - Ainda da vacinação do gado bovino contra a tuberculose 
- Tres ordenhas ao dia - Cassina - Azeitonas na California -
Morangos - Pecegos para enlatar - Trevo sylvestre - Nova 
variedade de laranjeira - Cerejas amadurecidas no Natal - O 
Enxofre como adubo - Alface - Poda das plantas frutiferas -
Tamaras da California - Defecção das sementes - Uvas sem 
sementes - Solidificação do alcool - Nova irroratriz - Varie
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no Estado de Santa Catarina. Constitui-se de detalhadas informa
ções sobre a cultura das seguintes variedades de hortaliças: Toma
teiro - Feijoeiro - Repolho - Alface - Milho doce - Ervi
lhas - Rabanetes - Mostardeira - Nova Batata inglesa - No
va acelga - Novo espinafre - Espargos - Feijoeiro cespitoso 
- Feijoeiros de cera - Feijoeiro de trepar - Feijoeiros cespito
sos de Lima - Beterrabas - Couves - Repolhos - Couve-flor 
- Cenouras - Beterraba doce - Cebola doce - Aipos - Mi
lho doce _. Pepinos - Beringelas - Alfaces - Melões - Me
lancias - Cebolas - Ervilhas - Pimentões - Espinafres ~ Mi
lho de grande cultivo e Milho cristalino. 

O noticiário encerra com as seguintes palavras do Dr. Gio
vanni Rossi: 

"Eu acho que no Município de Blumenau o cultivo das varie
dades aqui descriptas, assim como o de outras, não somente pode 
satisfazer ao gasto local, mas pode também dar origem à uma 
bem organizada, disciplinada e vigiada produção de sementes elei
tas para o commercio de exportação. As sementes são talvez o pro
duto financiariamente mais rico que a terra fornece. Muitas del
las em pouco peso representam alto valor, que podem facilmente 
suster as despesas do transporte aos principais mercados do mun
do; as sementes limpas, sadias, garantidas, de boas variedades po
dem-se vender por preço elevado, seja directamente aos consumi
dores, seja aos maiores negociantes do mundo. As senhoras de 
Blumenau deveriam dedicar-se a esta iniciativa, promovendo para tal 
fim uma Associação entre si e as filhas dos colonos". 

* 
23. -

Compõe-se do um caderno manuscrito, com notícias agrárias, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, particularmente do Município de Blu
menau. Constitui-se dos seguintes subtítulos: - Exportação da 
seda nos Estados Unidos - Latterie sociali - Carvão de madei
ra para caminhões - Colonos italianos para o Canadá - Semen
teiro italiano de trigo - Palha para papel - Adubos anotados 
- Cultivo do ricino ou mamoeiro - Rebosquimento - Irriga
ção - Ainda pelo reboschimento - Produção dos limões na Si
cilia - Ensino, de mecanica agrária - Sudana grass - Pollicul
tura italiana - Cruzamento do milho - As cerejas italianas nos 
EE. UU. - Papel do milho - Milho de vassoura - Agronomos 
viajantes - Transformação agraria - Pecegos tardios - Azei
tonas em calda - Laranjas e limões - Peste nas arvores - Pio-
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lhos sobre as raizes das pereiras - Arrimo dos pecegueiros -
Agronomos viajantes nord-americanos - Tratamento dos figos 
passas - Figos obtidos de semente - Novas macieiras - Capa
cidade do trigo marquis - Batatas doces - As sereias prenun
ciam o gelo - Uvas da California - Abacates - Rhuibarbo -
Proteção dos bosques - Ovos do bicho da sede - Pecegueiro 
Paloro - Vacinação da tuberculose bovina - Tres mungidas ao 
dia - Cassina - Azeitonas na California - Morangos - Se
questro de maçãs - Pecegos para crysstaIlizar - Trevo Sylvestre 
- Nova variedade de laranjeiras - Cerejas maduras ài Natal -
Enxofre como adubo -- Alface - Poda das plantas fructiferas -
Tamaras da California - Agronomos viahjantes na Calífornia -
Desinfecção das sementes - Uvas sem bagulhos - Solidificação 
do alcool - Guayule - Nova irrocadeira - Variedades de plan
tas fructiferas para paizes de clima quente - Variações do pece
gueiro por gomma, ou olho .- Milho Prolífico do Batt - Milho 
Gurney Rain,bow Flint - A nova machina transportadora de fu
mo e outras mudinhas - Comparação entre o transplante à mão 
e o de machina - Peça adjunta pelos adubos - O que dizem os 
agricultores . 

• 
24. -

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agranas, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
colas do Município de Blumenau, no Estado de Santa Catarina. 
Constitui-se dos seguintes subtítulos: - Irrigação - Experimen
tação agrária - Vaccas de leite - Pecegueiro tardio - Mudas 
de amoreiras - Investigações sobre a rabdomancia - Conser
vação dos ovos de gallinhas - Farinha de soja - Vaccinação 
contra a tuberculose dos bovinos - Ovos do bicho de seda -
Transformação agraria - Exportação do queijo italiano aos Es
tados Unidos - Irrigação entre Orte e Roma - O nitrophoska 
- Exportação agraria - Fructicultores premiados - Notícias 
agrícolas de outrar países: Avicultura extensiva e economica -
Figos dottados - Laranjas e limões - Arroz - Tuberculose bo
vina - Ainda dos figos dottados - Molestia da bananeira - Es
pargos - Vacca Jersey - Figueiras - Ovos - Banqueiros agri
cultores - Sumo 
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• 
25. -

Compõe-se dc um caderno manuscrito com notícias agrárias, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, mais particularmente o município de 
Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguin
tes subtítulos: - Concimazionc e qualità - Nuovo rovo Young 
- Potatura tunga - Concimazione deI pesco - Polpa di aranci 
- Nuova mungitrice - Fichi - Uva - Margaret - Queta _. 
Verme delle mele - Per i mercato inglesi - Pesche-noci - Rug
gine deI pesco - Mele mature. Strade alberato - Cardo ai polli 
- Uve - Fichi dottati - Buon Governatore - Conservazione di 
frutta ed orteggi - Scarto di agrumi - Fumigazioni - Pomidoro 
"Marglobe" - Cetrioli giganteschi - MeU precocissimi - Orenco 
- Impollinazione - Sugo di rabarbaro - Burro - Un italiano 
in California - Instruzione agraria - Frigorifici marittimi -
Carpocapsa - Nuovo fico bianco - Insetticida - Hidrangea gi
gante - Paglia di riso - Pomidoro -- Esportazione di lattugll 
- Peschi resistenti - Contro Laspergrasia molesta - Soia e 
Meliloto annuo - Produzione agraria degli S. V. - Fragole in 
barili - Raccolta deI cotone -- Residui delle irrigazioni - Va
goni frigorifici - Imbranchimento dei sedami - Galline ovaiole 
- Nuovi peschi - Per í piccoli - Produzione di granturco -
Raccoglitore di patate - Eccesso di frutti - Prug1"e Sugar -
Pere - Noci - Sugo di arranci - Porta innesto - Fieno d'ave
na - Agricoltura e Chimica - Girasole russo - Elettricità -
Coniglicultura - Piselli d'autunno - Trebbiatura deI riso - Er
ba medica - Peschi noce - Uva australiana - Tarlo delle pian
te di granturco - Foraggi - n larice italiano - Dinamite -
Catalpa speciosa - Trasporte rapido di fragole - Chaulmoogra 
- Protozoi benefici - Microorganlsmi nel terreno - Produzio
ne di uva - Barbabietole per il seme - Semina dei sorghi - Pe
sco I. H. Kale - Cooperazione - Pomigranati - Uva della Ca
lifornia _ Spinacci - Terreno eccessivamente compatto - Ano
to per la lattuga - Copertura deI terreno - Marciumo dei po
midoro - Terapia interna delle piante - Forraggio in terreno al
calino - Parassiti ed iperparassiti - Trattamento elettrico deI 
latte. 

• 
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cola do Brasil Meridional, mais particularmente o município de 
Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguin
tes subtítulos: - Lantana - Canna da Zucchero - Granturco
Pere americane - Uve da tavola - Cocomeri Klondike - Arse
niato di caleio - Coneime odoroso - Potatura lunga e potatura 
corta - Pere secche - Vaginite granulada delle vacche - Nuovo 
frumento - Sistema nervoso delle piante - Stimolanti per i semi 
- Nuove varietà di piante - Coneimazione deI riso - Bacillu~ 

radicicola - Pesca Hope Falm - L'uva agli S. U. Solfo aI par
gamanato - Meliloto - Patate resistenti - Varitá nuove di 
fruttiferi - Forraggi pericolosi - Esportazione di uve fresche -
Solforazione contro la ruggine deI frumento - Giallume deI Ca

volo - Carbone dell avcna - Ruggine deI frumento - Pero
nospora dei peponi -- Contro il mosaico dei catrioli - Contro 
gli insetti noeivi -Per i Iupipi - Verietá di patato resistenti -
Malattia delle Mele - Susine resistenti aI mareiume - Gommosi 
degli agrumi - La Carpocapsa. TI verme dai pesco - Panello di 
semi di cotone - Pollicultura - Agronomi della California -
II tenchio dei cotone - Afidi - Cocciniglia nera dell'olive -
Fosfato di roCCIa - Latte condensato - Sil6 - Pidocchi dei 
cavoli - Seme di forragio - Abondanza di pesche - Prugne. 

* 
27. 

Compõe-se de um caderno manuscrito com notícias agrária'!, 
selecionadas, contendo informações para o desenvolvimento agrí
cola do Brasil Meridional, mais particularmente do município de 
Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Constitui-se dos seguin· 
tes subtítulos: - Nave frigorifica - Boneristrand WilIian - Pe
sche J. H. Halo - Ortaggi e frutta nelle scatole - Irrigazione a 
pioggia - Sovescio - Grani - Tabacco - Nitrato di soda -
Asparagi maschi - Sovescio - Pomidoro - Uva spina - Sale 
alIe asparagiaie - Fruttiferi da talee - Lavaggio di residui arse
nica1i - Aranci Valencia - Armillaria - Kermos degli aranci 
- Semidicotone - Contro la Rhyzoctomia delle patate - Leta
me - Insetti utili - Canna Edulis - Tabacco Havana - Letame 
e conscini minerali - Ibridi di melo - Meli "Delicious" - Rac
coito di susime - An.nci Washington Navel - Punteruolo dei 
grano dei riso - Pesche - Torta di mele - Maturità delle pere 
- Irrigazione - Uva Emperor - ltaliani en California - Pe
dunculi artificiali - Crema alla prugne - Lamponi - Aranci -
Contabilità - Latte condensato - Riso - Buon viaggio - Susi
ne Rocky Smith - Fieno di cereali - Clorosb dei 
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turco - Orso da birra -- Grano e lino - Avene - Uva Sul· 
tanina - Verifiche - Fragola - Noci da seme - Poponi -
Pesche J. H. Hale ......; Pomidoro - Cocomeri, o melancias - Pe
paroni pimenta - Solfo, alI'erba medica - Poponi d'autunno -
Lino - Erba medica macinata - Uova - Schiaciatrice di noci 
- Malattia deI pere - Ancora pesche J. H. Hale - Flaccidezza 
deI fitugelIo -GialIume dei limoni - Impallinazione dei meli 
- Psilla mali - Laspeyresid molesta - Contro gli afidi degli 
agrumi - Antracnosi dei fagiuoli - Nuovo modo de conserva
re le mele - Frutta secca - Fruttivendoli ambulanti - Nuova 
falciatrice - Pesche South Haven - Meliloto - Umidità deI 
terreno - Resestenza alIa siccità - Germinabilità - Granturco 
-,- Riso - Cotone - Conigli ad anitre - Apicultura - Coniglio 
- Volpe - Seme di barbabietole da zucchero - Varietà di bar-
babietole da zucchero - Talee di canna - Albicocche secche -
Fichi - Aranci - Semina deI grano - Trapianto - Ciliegi -
Mietitrice - trabbiatrice - Susini ibridi - Banana Gross - Mi
chel - Solfato di rame - Pesco "Fay Elberta" - Fichi dottati 
- Spozzavento - Pcsche nelIe acatole - Resistenza alIa ruggi
no - Canna da zucchcro - Contro il tardo deI granturco. 

* 
• • 
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INTERVENÇÃO. 

Da Prof.a lúlia Maria Leonor Scarano (FFLCjRio Claro. São Pau
lo). 

Diz que gostaria de saber se Giovanni Rossi deixou na região 
continuadores. de suas idéias, uma vez que a colônia desapareceu, isto 
é, se a sua influência foi realmente profunda, ou se o seu interêsse é 
mais uma curioddade por ter fundado uma colônia anarquista . 

• 
• • 

RESPOSTA DA PROFESSORA 



o ARQUIVO DA CÚRIA METROPOLITANA DE 
CURITIBA (*). 

ODAH GUIMARÃES COSTA 
do Departamento de Hist6ria da Universidade Federal 

do Paraná. 

I. - INTRODUÇÃO. 

O presente trabalho está inserido no projeto de pesquisa, refe
rente ao "Levantamento e arrolamento de Arquivos", desenvolvido no 
Departamento de História, da Universidade Federal do Paraná (1). 

Foi e~colhido o Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba por 
ser a instituição que congrega documentação das paróquias pertencen
tes à Arquidiocese de Curitiba, bem como apresenta fontes históricas, 
que permitem um estudo aprofundado e renovado da história eclesiás
tica do Paraná. 

Como fase inicial do trabalho de pesquisa, foi realizado, de de
zembro de 1969 a julho de 1970, o levantamento das fontes históri
cas existentes no referido Arquivo, sendo utilizadas as fichas Modê
lo A e Modêld B, do projeto de "Levantamento e arrolamento de Ar
quivos". Em uma segunda fase da pesquisa, poderão ser arroladas as 
peças históricas, que, devido à sua considerável quantidade, apresen
tam elementos para os diversos campos da História e, em especial, 
para a história eclesiástica. 

• 
• • 

2. - CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O ARQUIVO. 

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba constitui impor
tante patrimônio da Arquidiocese da mesma cidade. 

(*). - Comunicação apresentada na 3.a sessão de estudos, Equipe D, no 
dia 8 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

( 1). - O projeto de "Levantamento e arrolamento de Arquivos" é dirigido 
pelas ProfessÔras Cecilia 
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A sua constituição resultou da necessidade de concentrar a do
cumentação relativa às paróquias do Paraná, principalmente com a 
instalação da Diocese de Curitiba, criada pela bula Ad Universas Or
bis Ecclesias, do Papa Leão XIII, de 27 de abril de 1892, ficando su
fragânea de Sé Metropolitana do Rio de Janeiro. 

O Paraná fizera anteriormente parte da antiga Diocese da Ba
hia, da Prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro, instituída em 
1575 e elevada a Bispado em 1676, e do Bispado de São Paulo, erec
to canonicamente a 6 de setembro de 1745, pela bula Candor lucis 
aeternae, do Papa Bento XIV, estendendo-se esta jurisdição eclesiás
tica até 1892, sendo sufragâneo da Arquidiocese de São Paulo de 1908 
a 1926. 

As Varas de Paranaguá e de Curitiba, esta última provavelmen
te de 1775, e a Vagararia Geral Forense, criada pela provi ão de 2 
de abril de 1879, de DomLino Deodato Rodrigues de Carvalho, Bis
po de São Paulo, deram um certa autonomia jurídico-administrativa 
ao Paraná, mas ele ainda continuava a pertencer ao Bispado de São 
Paulo. 

Consequentemente, documentos relacionados com a vidaecle
siástica do Paraná podem ser encontrados no Arquivo da Cúria Me
tropolitana de São Paulo. 

A Dom José de Camargo Barros, primeiro Bispo da Diocese de 
Curitiba, nomeado a 11 de janeiro de 1894, pelo Papa Leão XIII, e 
tendo tomado posse a 30 de setembro do mesmo ano, na Catedral de 
Curitiba, coube a missão de instalar o novo Bispado, incluindo, entre 
outras atividades, a criação e a organização da Secretaria e do Arqui
vo do Bispado. Já existiam documentos, principalmente da Vigararia 
Geral Forense, que precisavam ser arquivados. 

A Secretaria do Bispado, em 1900, funcionava à rua do Rosá
rio n.o 2, sendo também o local onde se encontrava o Arquivo. 

Os demais Bispos de Curitiba foram: Dom Duarte Leopoldo e 
Silva e Dom João Francisco Braga, que foi depois o 1.0 Arcebispo. 

Dom Duarte Leopoldo e Silva, sagrado em Roma a 22 de maio 
de 19041 e tendo tomado posse em 2 de outubro do mesmo ano, seria 
mais tarde o 13.° Bispo da Diocese de São Paul6e o seu 1.0 Arce
bispo. A Província Eclesiástica de São Paulo, com os Bispados sufra;;. 
gâneos de Botucatu, Campinas, Ribeirão Prêto,· São Carlos do Pinhal, 
Taubaté e Curitiba, seria criada, a 7 de julho de 1908, com a bula 
Diocesium nimiam amplitudem, do Papa Pio. 
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poldo e Silva criaria e instalaria o Arquivo da Cúria Metropolitana de 
São Paulo, instituição modelar no gênero. 

Supõe-se que, devido à exiguidade do tempo do seu govêmo na 
Diocese de Curitiba, e a dificuldades de ordem econômica e técnica, 
Dom Duarte Leopoldo e Silva deixou de organizar um arquivo local 
nos mesmos moldes do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Pau
lo, à frente de cujo Arcebispado permaneceu, não apenas 30 me~es, 
mas praticamente 30 anos, de~de a instalação da Província Eclesiásti
ca de São Paulo até a época do seu falecimento, aos 13 de novembro 
de 1938. 

A Dom João Francisco Braga, nomeado a 1.0 de dezembro de 
1907, tendo tomado posse na Catedral a 17 de fevereiro de 1908, de
ve-se, em grande parte, a criação da Província Eclesiástica do Para
ná, como sede em Curitiba. A bula Quum in dies, de 10 de maio de 
1926, de Pio XI, estabeleceu a nova Província Eclesiástica e criou as 
Dioceses de Jacarezinho, Ponta Gros~a e a Prelazia de Foz do Iguaçu. 

A Dom João Francisco Braga, cujas realizações do longo govêr
no, como Bispo e Arcebispo de Curitiba, são comprovadas pelos do
cumentos existentes no Arquivo da Cúria Metropolitana e nos Ar
quivos paroquiais, deve-se a compra do local onde foi construído o 
Palácio Arquiepi~copal. Nele encontra-se atualmente o Arquivo da 
Cúria Metropolitana de Curitiba (2). 

Com Dom Áttico Eusébio da Rocha, 2.0 Arcebispo de Curitiba, 
designado em 16 de dezembro de 1935 para suceder a Dom João 
Francisca Braga e tendo tomado posse a 7 de março do ano seguinte, 
começaria uma novã fase na história eclesiástica do Paraná. Inicial
mente criou sete novas paróquias na Capital e dez no interior. A par
tir de 1936, começaram a ser enviadas duplicatas de livros de batiza
dos e de casamentos à Cúria Metropolitana de Curitiba. 

O Arcebispo Metropolitano, Dom Áttico Eusébio da Rocha, ad
quiriu, para sua residência e instalação da Cúria e do seu Arquivo, 
um prédio amplo (3). Com o desenvolvimento da Arquidiocese e o 
crescimento da população católica do Paraná, aumentou o acervo do
cumental do referido Arquivo. 

Dom Manuel da Silveira D'Elboux, ordenado sacerdote por Dom 
Duarte Leopoldo e Silva, Arcebispo de São Paulo, depois seu secre-

(2). - Endereço: Avenida Janime Reis, 369. Curitiba - Paraná. Caixa 
Postal: 1371. Telefone: 23-7767, ramal 5. Horário de consulta ao material: 
de segunda a sexta-feira, das 14,00 às 17,00 horas. 

(3). - O 
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tário particular, foi escolhido para ser o 3.° Arcebispo de Curitiba, 
a 11 de abril de 1950, tendo assumido a 8 de dezembro do mesmo 
ano. 

Imprimiu uma orientação precisa à sua administração, não se 
descuidando das visitas pastorais e registros nos livros das diversas pa
róquias já existentes e nas outras que criou, das iniciativas religiosas, 
sociais e culturais, incluindo a criação da Universidade Católica do 
Paraná, a publicação do jornal A Voz do Paraná, a emissora Santa 
Felicidade e outras tantas realizações, principalmente o I Congresso 
Eucarístico Provincial, em novembro de 1953, e o VII Congresso Eu
carístico Nacional, em maio de 1960. 

Para o desenvolvimento do seu laborioso govêrno eclesiástico, 
comprovado pelos documentos existentes no Arquivo, Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux contou com a colaborãção do Cabido Metropo
litano, criado pela bula Ex antiquissima maiorum consuetudine, de 
1.0 de novembro de 1952. 

Em 1957, o Arcebispo Metropolitano tran!feriu a, sede metropo
litana para o Palácio Arquiepiscopal, nele funcionando novamente a 
Secretaria e o Arquivo da Cúria. 

Com o falecimento de Dom Manuel Silveira D'Elboux, a 5 de 
fevereiro de 1970, ficou vagq o cargo de Arcebispo Metropolitano de 
Curitiba. A 7 do mesmo mês foi escolhido, pelo Cabido da Catedral, 
Dom Pedro Fedalto, Bispo-Auxiliar de Curitiba, para dirigir a refe
rida Arquidiocese. 

O Papa Paulo VI nomeou Dom Pedro Fedalto Arcebispo Me
tropolitano de Curitiba, tendo tomado po~se a 28 de fevereiro do ano 
seguinte. 

O atual Arcebispo Metropolitano, que desempenhou as funções 
de Secretário da Cúria Metropolitana de Curitiba e de Chanceler do 
Arcebispado, possui larga prática em documentação eclesiástica, ha
vendo sido um dos principais responsáveis pela publicação do livro A 
Arquidiocese de Curitiba na sua história. 

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba, manticlo 
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A pesquisa no referido Arquivo depende de autorização especial 
da autoridade eclesiástica. O presente levantamento de fontes histó
ricas, feito em extensão e profundidade, e destinado também a pro
porcionar treinamento a alunos do Curso de História, da Universidade 
Federal do Paraná, fôra anteriormente autorizado pelo Arcebispo Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux (4). As consultas são, de um modo ge
ral, esporádicas. 

Devido à sua natureza, o Arquivo conserva, na maioria, do
cumentos eclesiásticos. Porém, os documentos nele existentes, além 
de fonte para a história eclesiástica, podem fornecer elementos para 
a história social, administrativa, demográfica, política, econômica, cul
tural, das instituições, militar e da arte. 

Além do Arquivo, a Cúria Metropolitana de Curitiba possui um 
Museu de Arte Sacra, também localizado numa das salas do Palácio 
Arquiepiscopal, com peças de valor histórico. 

A maior parte da documentação histórica do Arquivo encontra
~e na sala do 1.0 andar, disposta em prateleiras e armários. 

No Arquivo foram obedecidas algumas normas gerais de arqui
vística, havendo coleções de livros, como as de batizados e de casa
mentos, que se destacam, entre outras, pela sua importância históri
ca, em ordem alfabética e cronológica. As coleções de pastas exis
tentes na sala da Secretaria, encontram-se igualmente arrumadas em 
ordem alfabética, carecendo, porém. de melhor distribuição dos do
cumentos em ordem cronológica, exceto algumas, que estão em ordem 
decrescente. Seria de se desejar que o acervo documental, principal
mente aquele das pastas, fôs,e organizado. de maneira mais sistemá
tica, por um técnico no assunto 

Até a data desta pesquisa não haviam sido organizadas listas sis
temáticas ou analíticas do material existente no Arquivo. Este rela
tório do acervo documental e, em especial, os fichários, um para o 
Departamento de História e outro para a Cúria Metropolitana de Curi
tiba, contêm dados exaustivos e minuciosos, que constituem fonte de 
consulta e de referência para os pesquisadores e consulentes. 

O material existente no Arquivo apresenta-se, de um modo ge
ral, em bom estado de conservação. 

03 
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Cresce também o número de documentos avulsos, guardados, em 
geral, em pastas, maços, rolos, pacotes, caixas, envelopes ou capas. 

O Arquivo inclui plantas e projetos. discos e lembranças do VII 
Congresso Eucarístico Nacional. 

Junto a ele há uma pequena biblioteca com livros, coleções de 
revistas e outras publicações, principalmente de cunho religioso. 

A Cúria Metropolitana de Curitiba vem publicando regu:armen·· 
te, de~de janeiro de 1900, o Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de 
Curitiba, que na época era Diocese. 

Há um fichário do Serviço Social da Paróquia de Nossa Senho
ra de Guadalupe-Curitiba, que não foi utilizado por completo. 

Na sala da Secretaria da Cúria Metropolitana há cinco arquivos, 
com documentos diversos, sendo dois de aço e três de madeira. 

Os documentos, guardados no cofre da referida instituição, são 
da maior importância histórica, incluindo breves e bulas papais, car
tas, decretos, e outros. 

O Arquivo não se encontra aparelhado para reproduzir documen
tos por meio de fotocópia e/ou microfilme. 

A documentação existente no Arquivo da Cúria Metropolitana 
de Curitiba, até julho de 1970, era a seguinte: 

SALA DO 19 ANDAR: 
N9 Obs. 

1.1 Livros de batizados: 
Município de Curitiba 129 
Par6quias do interior 181 

1.2 Livros de casamentos: 
Município de Curitiba 49 
Par6quias do interior 4S 

1.3 Livros diversos: 213 617 livros 

2 Pastas: 

2.1 Com documentos 176 
2.2 Sem 



3 .3 Maços de documentos diversos 
3 .4 Maços de jornais 

4 Rolos de documentos: 

4. 1 Rolos de documentos diversos 

159 

4.2 Rolos de justificações sumárias de 
batismos, e outras 

S Pacotes de documentos 

6 
7 

Cadernos com documentos diversos 
Cairas com documentos diversos 

8 Envelopes e capas com documentos 
diversos 

9 Documentos avulsos 
10 Plantas e projetos 
11 Discos 
12 Lembranças do VII Congresso Eu

carístico Nacional 
13 Biblioteca da Cúria Metropolitana 

de Curitiba: 
Livros, relações de revistas e pu
blicações diversas. 

14 Publicação da referida Cúria: 
Boletim Eclesiástico da Arquidio
cese de Curitiba, anteriormente 
Diocese. 

16 Fichário: 
Fichário do Serviço Social da pa
róquia de Nossa Senhora de Gua
dalupe - Curitiba. 

24 
40 

2 

41 

8 
7 

442 

109 mapas 

43 rolos 

diversos 

8 cadernos 
7 caixas 

442 envelope e capas 
diversos 
diversos 
diversos 

diversas 

SALA DA SECRETARIA DA CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA: 

1 Livros dil'ersos 
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2 . 3 Ordens e congregações religiosas 
masculinas 28 
Congregações religiosas femininas 

2 .4 Pastas diversas 
Pastas vazias 

Arquivos da Secretaria da CúrIa 
Metropolitana de Curitiba: 

Arquivo de aço com 5 gavetas 
com fichas referentes à conta cor
rente das paróquias do município 
de Curitiba e do interior. 

2 Arquivo de aço com 7 gavetas 
com fichário relativo aos padres. 

3 Arquivo pequeno de madeira com 
2 gavetas com fichas referentes 
aos padres. 

4 Arquivo de madeira com 38 gave
tas com material diverso e relati
vo a processos de ordenação, re
querimentos, declarações, e outros. 

5 Arquivo de madeira com 100 ga
vetas, que serve de fichário-cor
respondência. incluindo cartas, bo
letins comunicações, notas, mapas, 
cartazes, projetos de construção, e 
outros. 

Cofre: 

Cofre com documentos diversos, 
incluindo breves, bulas, cartas, de
cretos, e outros 

• 

35 
37 
2 

85 

Pastas utilizadas: 267 
Pastas vazias: 13 
Total: 280 pastas. 

S arquivos 

85 documentos 

o presente levantamento foi realizado com a colaboração dos se
guintes alunos e licenciados em História: Lúcia Helena Cariola Bot
tmann, do 3.0 ano; Anna Pikor, Ariclê Vechia, Aurora Mercer Gon
çalves, Elvira Mari Hara, Maria Isabela Kojarski, Maria Rosely Fa
voretto, Maria Elisabeth Gadotti, Nelson Lazarotto e Regina Célia 
Vianna Esper, do 4.0 ano; Alcina Maria de Oliveira Silva, Ana Ma
ria Soares da Rocha, Jacira Alves Marinho Borges e Maria Leopoldi
na Santana, Licenciadas em História pela Faculdade de Filosofia, Ciên
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No que se refere aos livros de batizados e de casamentos vai ser 
feita, no presente relatório, uma explicação geral dos itens que eles 
contêm, seguindo a apre:entação de cada livro com as indicações de: 
paróquia, têrmos de abertura e de encerramento, primeiro e último 
registro, fôlhas aproveitadas, legibilidade, numeração, visto (s) em vi
sita(s) postoral(ais), quando existentes, outras indicações e a etiquêta 
da lombada. 

Os livros de crisma, de conta-corrente, incluindo coletas, livros
caixa e livros dos bancos, e livros do movimento religioso da A!"qui
diocese de Curitiba também são precedidos por uma apresentação ge
ral, seguindo uma lista dos mesmos. 

Os livros diversos, todos eles fichados, são relacionados, na lista 
que segue, de acôrdo com a sua colocação nas estantes e prateleiras, 
ou em ordem cronológica crescente, incluindo, além dos dados espe
cíficos a cada um, uma relação dos documentos que possuem ou uma 
indicação dos tipos de documentos que eles contêm. 

Quanto aos maços de requerimentos e de relatórios, aos rolos de 
justificações sumárias de batismo, por falta de certidão para efeito de 
casamento, atas de juramentos supletórios para justificações de batis
mos etc., às coleções de pastas da Campanha de Socorro às Obras So
ciais (S. O . S .) do Paraná e das existentes na Secretaria da Cúria Me
tropolitana de Curitiba e aos documentos exirtentes no cofre da refe
rida entidade vai ser feita, na sua apresentação, uma descrição geral 
dos documentos, seguindo uma lista sucinta dos mesmos. ficando a 
parte detalhada para os fichários . 

• 
• * 

3. - ACERVO GERAL DO ARQUIVO DA CORIA METROPO
LITANA DE CURITIBA ATE; JULHO DE 1970. 

SALA DO 1.° ANDAR. 

3.1. - LIVROS DE BATIZADOS: 

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba possui coleções 
incompletas de livros de batizados. Somente 
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sua identificação. Foram di~postos, por local e em ordem cronoló
gica, em estantes e prateleiras, facilitando a sua localização. 

As indicações existentes na etiquêta da capa ou da lombada ser
vem para dar o título aos livros. Diversos livros apresentam número 
de chamada. As datas, quando fazem parte do título, correspondem, 
quase ~empre, às datas baliza, podendo coincidir também com o pri
meiro e o último registro (5). 

Os livros de batizados constituem fonte importante para a his
tória social, demográfica e eclesiástica. 

Possuem formulários impressos, que foram preenchidos à tinta. 
Os documentos são em português, podendo conter uma ou outra in
dicação em latim. 

Na primeira fôlha, sem numeração, há indicação da Arquidiocese 
de Curitiba, do N.o, em algarismo romano ou arábico, e do Livro de 
Batismos ou de Batizados, bem como o têrmo de abertura, que foi, 
na maioria das vezes, preenchido, datado e assinado. 

No- têrmos de abertura e de encerramento pode constar o ca
rimbo da CORIA METROPOLITANA DE CURITIBA, o sêlo das 
armas de DOM ATTICO EUSF:BIO DA ROCHA, ARCEBISPO 
DE CURITIBA ou o carimbo do VIGARIO GERAL DA ARQU/
DIOCESE DE CURITIBA. 

Nos têrmos de encerramento pode haver, nos livros dos anos 
de 1936 a 1954, uma carimbo da SECRETARIA ECLESIASTICA 
DE CURITIBA, com indicação de Registr. à pág. ou à f. do livro, 
taxa, local e data. 

Os livros incluem 100 ou 200 fôlhas, podendo incluir 1.000 ou 
2 . 000 registros. 

A rubrica, na extremidade superior, à direita, das fôlhas, foi 
feita com carimbo. 

Cada fôlha contém 10 (dez) registros de batizado~, que foram 
p-eenchidos, havendo algumas exceções, podendo constar alguns for
mulários incompletos ou sem efeito. 

Os documentos incluem os seguintes itens: 

Na margem esquerda: N.O e An. Em alguns livros a numera
ção é anual, continuando, em geral, a do livro anterior. Em outros 

(5). - As datas balizas erradas ou incompletas serão corrigidas ou com
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livros a numeração vai de 1 a 1.000 ou de 1 a 2.000. No item re
ferente ao nome consta, na maioria dos livros, apenas o(s) preno
me(s) do batizado; em alguns outros foi anotado o nome completo 
mas pode não haver indicação. No item An., que corresponde à ano
tação de casamento, podem estar incluídos o nome do(a) contraen
te, o local e a data. Alguns registros apresentam referências a fale
cimentos, gêmeos, grátis, batizado sub conditione, e outras. 

Dia, mês e ano do batismo. Local do batismo - matriz, ca
pela ou oratório particular, podendo constar outro local. Indicação 
de batizei, batizou-se, batizado ou o nome do padre que batizou so
lenemente ou condicionalmente, podendo constar a anotação sub 
conditione ou em casa. Prenome(s) ou nome completo do batizando. 
Dia, mês e ano do nascimento ou sem indicação. Nome dos pais, 
apenas o nome da mãe, nomes incompletos, pai (5) incógnito(s) ou 
sem indicação, podendo constar a anotação de falecido(a) (os). Na
turalidade dos pais ou sem referência. Residência ou sem indicação. 
Nome dos padrinhos. Vigário que assinou o documento, frei que as
sinou pelo vigário, podendo constar a assinatura feita com carimbo 
ou sem indicação. 

Nos livros de batizados de 1936 a aproximadamente 1954 cons
tam, no rodapé das fôlhas, indicações referentes ao seguinte: 1) Nú
mero de ordem. 2) Nome de batismo. 3) Anotação de casamento. 
4) Se foi batizado na Matriz, Capela ou Oratório particular. 5) Se 
o batizado foi feito pelo vigário, complete batizei, se por outro sacer
dote, com sua licença supra, batizou-se, se recebeu água de socor
ro substitua a palavra solenemente por condicionalmente, e se não 
for caso disso, risque-se batiz. . . . solenemente entrernhe-se: su
priram-se as cerimônias do batismo. 6) Declarar se é legítimo, de 
união civil ou natural. 

Nos outros livros, até os mais recentes, estão incluídas, no ro
dapé das fôlhas, as seguintes indicações: 1) número de ordem; 2) no
me de batismo; 3) anotação de casamento; 4) se foi na Matriz, Ca
pela ou Oratório particular; 4) Declarar se é legítimo, de união civil 
ou natural. 

A legibilidade varia de regular a ótima. 

Alguns livros apre"entam visto(s) em visita(s) pastoral(ais), in
cluindo indicação de local, data e assinatura de + Áttico, Ar. de 
Curitiba, de + Manuel, Arc. Metrop., ou de quem de direito. 

Os 
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* 
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ESTANTE: 1 
PRATELEIRA: 2. 

3.1.1. Abranches. Livro VII de Batizados (Duplicata) 1937 
- 1948 (março). 

Livro de Batizados da freguesia de Sant'Ana de Abranches. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de outubro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. Camargo Penteado Faria, Secretário, e 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e 
último registro: 3 de janeiro de 1937 e 22 de fevereiro de 1948. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legi
bilidade: boa. Numeração: anual. Anotação do verso da fôlha 
37: Visto em visita pastoral. Abranches, 8-6-1941 (ass.) + At
tico, Are. de Curitiba. Indicação dos anos. Etiquêta da lomba
da: LIVRO 7 Batizados ABRANCHES 1937. 

3.1.2. Abranches. Livro VIII de Batizados (Duplicata) desde 
1948 (março) até 1955 (junho). 

Livro de batizados da Paróquia de Sant'Ana de Abranches. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de dezembro de 1947, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 7 de março de 1948 e 12 de junho de 
1955. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. A fôlha 33 não foi utilizada por completo. Legibilida
de: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do 
livro anterior. Nota na margem esquerda do verso da fôlha 40 
referente ao seguinte: Tendo sido nomeado vigário desta paró
quia, por provisão de 29 de XII de 1957, começo hoje a escritu
ração. (ass.) Pe. João Pitori C. M. Indicação de alguns anos. 
Etiqueta da lombada: qVRO 8 Batizados ABRANCHES 1948· 
1955. 

3.1.3. Livro IX de Batizados. Desde junho 1955 - Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Sant'Ana de Abranches. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de fevereiro de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 19 de junho de 1955 e 9 de maio de 
1965. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
N.o de ordem do livro anterior. Anotação na margem esquerda 
da fôlha 107: 
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(ass.) + Jerônimo, Vig. Geral. Etiquêta da lombada: LIVRO 
IX BATIZADOS - ABRANCHES - 1955-1965. 

3 . 1. 4. Duplicata N. Q 1 Livro de Batizados. 

Livro de batizados da Paróquia de N. S' Aparecida . Têrmos 
de abertura e de encerramento: 4 de julho de 1952, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda. Primeiro e último registro: 
11 de janeiro de 1953 a 31 de dezembro de 1967. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
6tima. Numeração: anual. Nota da margem esquerda da fô
lha 162, indicando fôlha, N.Q e meses, sendo que três formulá
rios não foram preenchidos, mas somente assinados. Outra nota, 
na mesma posição, na fôlha 181, indicando nome, fôlha e meses. 
Não há etiquêta na lambada do livro. 

3 . 1. 5 . BATIZADOS DA PARóQUIA NQ 1. 

Nossa Senhora Medianeira de todas as Graças em Aú de 
Cima. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 30 de setembro de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 10 de outubro de 1955 e 7 de dezem
bro de 1969. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. 
J. Mazzarotto. Das fôlhas 9 até a primeira parte da 12 não 
consta a assinatura do vigário, inclusive no registro NQ 157, na 
fôlha 184. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual. A"otaçóes 
no verso da fôlha 75 e na 184: Visto, em visita pastoral: 1-7-1962. 
(ass.) + Jerônimo, Bispo auxiliar. Visto, em visita pastoral. Em 
7-XI-1968 (ass.) + Jarônimo Mazzarotto, B. aux. Indicação de 
alguns anos. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.1.6. DUPLICATAS. LIVRO DE BATIZADOS. 

De [Da] Paróquia de Nossa Senhora das Dores - Curi
tiba - Bigorrilho. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de março de 1952. 
assinados pelo Mons. Ltmartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro~ 12 de julho de 1952 e 24 de julho de 
1966. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. La
martine. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual. Etiquêta da 
lombada: LIVRO I BATIZADOS - BIGORRILHO - 1952-1966. 

3 . 1 .7. Livro de Batismos da Paróquia do Senhor 



- 166-

Primeiro e último registro: 2 de junho de 1951 e 17 de abril de 
1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine . Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 1 BATIZADOS BOM JE
SUS 1951-1952. 

3.1.8. Livro de Batismos. Paróquia do Senhor Bom Jesus de 
Curitiba. NQ 2 (I). 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de março de 1952, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 17 de abril de 1952 e 22 de novem
bro de 1953. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Foram inutilizados os registros de batizados do verso 
da fôlha 14 e' da primeira parte da que segue. As fôlhas 118 e 
119 foram coladas, sendo utilizada apenas uma parte das mesmas. 
Diversos documentos apresentam a seguinte indicação: Pelo Vi
gário Frei Casemiro Vincewz, OFM e, embaixo. a assinatura do 
Frei Cipriano Chardon, OFM. A primeira assinatura foi feita 
com carimbo, sendo que a segunda é do próprio punho. A par
tir do verso da folha 108 os registros foram assinados exclusiva
mente pelo vigário Frei Cipriano Chardon, OFM. Legibilidade: 
ótima. Numeração dos documentods: 1.001 a 2.979. Etiqueta da 
lombada: LIVRO n. BATIZADOS BOM JESUS .1952-1953. 

3 . 1. 9 . Livro de Batismos. Paróquia do Senhor Bom Jesus de 
Curitiba NQ 3 (I). 

Têrmos de abértura e de encerramento: 5 de agôsto de 1953, 
assinados pelo assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 4 de setembro de 1953 
e 8 de maio de 1955. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 2.980 a 4.979. O registro NQ 4.496, no verso da fô
lha 152 está incompleto. Etiquêta da lombada: LIVRO m. BA
TIZADOS. BOM JESUS, 1953-1955. 

3.1.10. Livro de Batismos - Paróquia do Senhor Bom Jesus 
de Curitiba. NQ 4 (I). 

Têrmos dé abertura e de encerramento: 23 de maio de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 8 de maio de 1955 e 26 de dezembro de 
1956. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
2.000. Os registros NQs 1.918, 1.919 e 1.920, 
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lha 192, ficaram sem efeito. Etiquêta da lombada: LIVRO IV. 
BATIZADOS S. BOM JESUS, 1955-1956. 

3 .1. 11 . Livro de Batismos. Paróquia do Senhor Bom Jesus de 
Curitiba N9 5. 

Termos de abertura c de encerramento: 20 de setembro de 
1956, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazza;rotto, Vigário Ge
ral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
N9 do livro e da paróquia no têrmo de abertura. Primeiro e últi
mo registro: 26 de dezembro de 1956 e 10 de agôsto de 1958. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica dq Mons. J. Mazzarot
to. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 5. BATIZADOS SENHOR BOM 
JESUS. 1956/1960. 

3.1.12. Livro de Batizados. Paróquia do Senhor Bom Jesus 
de Curitiba N9 6. 

Têrmo de abertura: 21 de outubro de 1958, assinado, bem 
como o têrmo de encerramento, por Jerônimo Mazzarotto, Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 10 de agôsto de 1958 e 
14 de fevereiro de 1960. Fôlhas aproveitadas: 200, com a ruo 
brica de + Jerônimo, Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Nume
ração dos documentos: 1 a 2.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 
6. BATIZADOS. SENHOR BOM JESUS. 1958/1960. 

3 . 1 . 13 . Livro de Batizados . Paróquia do Senhor Bom Jesus 
de Curitiba. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 30 de outubro de 
1959, assinados por + Jerônimo, B. aux. e Vig. Geral. Primei· 
ro e último. registro: 14 de fevereiro de 1960 e 8 de outubro de 
1961. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Je-Ônimo. 
Vig. Geral. Entre as fôlhas 50 e 51 há, em papel anexo, uma 
anotação referente ao seguinte: N. B. Foi extraviado o bloco de 
batizados de 10 de julho a 14 de agosto de 1960. Constam aL'lda 
um carimbo da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Curitiba e a 
assinatura de Fr. Carmelo Surian, OFM. Legibilidade: ótima. 
Numeração dos documentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: 
LIVRO N9 7. BATIZADOS. SENHOR BOM JESUS, 1960-1961. 

3.1.14. Liwo de Batizados da Paróquia do Senhor Bom Je
sus de Curitiba N9 8. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de agôsto de 1961, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. No têr
mo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro 
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último registro: 8 de outubro de 1961 e 14 de abril de 1963. Fô
lhas aproveitadas: 200, com a rúbricade + Jerônimo, Vig. Ge
ral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. 
O registro NQ 319, no verso da folha 32, está incompleto e traz 
ao anotação de que o batizado não foi feito. Os registros, do ver
so da fôlha 82 e da primeira parte que segue, não apresentam a 
assinatura do vigário. No verso da fôlha 198 há o registro N\' 
1. 977 e, em tira de papel anexa, foi feito o Q 1. 971-A. São dois 
registros diferentes. Algumas folhas apresentam manchas de tinta. 
Etiquêta da lombada: 8. 

3_1.15. REGISTRO DE BATIZADOS. Paróquia do Senhor 
Bom Jesus NQ 9. 

Têrmo de abertura e de encorramento: 23 de abril de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig .Geral. No têrmo 
de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e últi
mo registro: 14 de abril de 1963 e 20 de setembro de 1964. Fô
lhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Vig. Ge
ral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 2.000, 
sendo que das fôlhas 1 a 8 há duas numerações, uma feita a tin
ta, de 1 a 80, e outra registrada a lápis, de 2 a 81. Na fôlha 9 
foi colado um pedaço de papel, que apresenta o registro NQ 81. 
No verso da referida fôlha há, junto ao registro NQ 87, um car
tão anexo referente a batizado, que foi realizado novamente, tra
tando-se da mesma pessoa. Na fôlha 29 há um registro de NQ 
283 e outro com o NQ 283-A. São dois registros diferentes. No 
verso da fôlha 198 há três registros que não: apresentam o nome 
dos padrinhos. Etiquêta da lombada: 9. 

3 .1. 16. REGISTRO DE BATIZADOS. Paróquia do Senhor 
Bom Jesus. NQ 10. 

Termos de abertura e de encerramento: 22 de junho de 1964, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro 
e último registro: 20 de'setembro de 1964 e 22 de janeiro de 1966. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Vig. Ge
raI. Legibilidade:' ótima. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. 
O registro NQ 606, no verso da fôlha 61, está incompleto e apre
senta uma anotação feita a lápis e referente ao seguinte: Logo 
após o batismo os padrinhos se retiraram e não voltaram para 
fazer o registro. A ordem cronológica dos documentos não é ri
gorosa porque no verso da fôlha 61, depois de registros de 1965, 
vem um de 1964, que apresenta, na margem esquerda, uma ano
tação referente ao seguinte: Esta fôlha estava extraviada. Os re
gistros NQ 697 e 698, no verso da fôlha 70, 
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o formulário N9 1.938, no verso da fôlha 194, não foi preenchi
do, trazendo a seguinte anotação: duplicata do precedente. Eti
quêta da lombada: LIVRO 10 - BATIZADOS - BOM JESUS 
1963 [1964] - 1966. 

3. 1. 17. REGISTROS DE BATIZADOS. Paróquia do Senhor 
Bom Jesus NQ 11. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de dezembro de 
1965, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, V. Geral. No 
têrmo de abertura não consta a indicação da paróquia e nem a 
rubrica. Primeiro e último registro: 27 de fevereiro de 1966 e 
8 de outubro de 1967. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbri
ca de + Jerônimo, Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração 
dos documentos: 1 a 2.000. Etiquêta da lombada: 11. 

3 . 1. 18 . Cúria I. Batizados. Paróquia de Nossa Senhora do 
Carmo do Boqueirão. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 5 de maio de 1954, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 29 de agôsto de 1954 e 10 de maio 
de 1964. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. No verso da fôlha 23 há um registro sem efeito. No 
verso da fôlha 33 há dois registros inutilizados e um formulário 
que não foi preenchido. Na fôlha 43 há outro registro sem efei
to. Outros formulários que não foram preenchidos: três no ve:'
so das fôlhas 55 e 78. dois no verso da fôlha 169 e um no ver
so da fôlha 192. Legibilidade: boa. Numeração: anual. A as
sinatura do vigário, Padre Amélio Jonkoski, foi feita com carim
bo desde a fôlha 194. Anotações no verso das fôlhas 49 e 200: 
Visto em Visita pastoral. 27-X-19S7 . (ass.) + Jerônimo, Bis
po Auxiliar. Visto, na Visita Pastoral. Em 23-11-1969. (ass.) 
+ Pedro Fedalto, Bispo Auxiliar. Indicação de alguns anos. Não 
há etiquêta na lombada do livro. 

3.1.19. 59 LIVRO DE BAPTIZADOS DA IGREJA DO SE· 
NHOR BOM JESUS DO CABRAL. DUPLICATA. 

Têrmos de àbertura e de encerramento: lQ de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão do Arcebispo Metropolitano. Na primeira fôlha, sem nu
meração, não há indicação do N9 do livro. Primeiro e último 
registro: 6 de setembro de 1936 e lZ de agosto de 1939. Fôlhas 
aproveitadas: 100, 
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e outro 53-B. Este último foi feito em papel anexo e colado à 
referida fôlha. Anotação no verso da fôlha 100: Visto. Curitiba, 
4-9-1941. (ass.) + Attico. Arc. de Curitiba. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 5. BATIZADOS. CABRAL, 1936-1939. 

3.1.20. 69 LIVRO DE BATIZADOS DA IGREJA DO SENHOR 
BOM JESUS DO CABRAL. "DUPLICATA". 

Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de agôsto de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de agôsto de 1939 e 14 de junho 
de 1942. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual, continuando o 
N9 de ordem do livro anterior. Na margem esquerda da fôlha 6 
há uma anotação referente aos registros N9 235, 236 e 237, que 
foram repetidos. Na margem esquerda da fôlha 67 consta !li ano
tação que a certidão de batismo N9 171 foi enviada para a Ca
tedral de Passo Fundo, para fins matrimoniais. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 6. BATIZADOC. CABRAL. 1939-1942. 

3.1.21. VII LIVRO DE BATIZADOS DO CABRAL. DUPLI· 
CATA. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 24 de agôsto de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do N9 do 
livro. Primeiro e último registro: 14 de junho de 1942 e 19 de 
abril de 1945. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartice. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando 
o N9 de ordem do livro anterior. Anotação no verso da fôlha 
88: Visto. Freguesia do Cabral, 13-12-1944. (ass.) + Attico. Arc. 
de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 7. BATIZADOS. CA
BRAL. 1942-1945. 

3 . 1. 22 . VIII Livro de Batizados da Matriz do Bom Jesus do 
Cabral de 1945 a 1947 (duplicata). 

Têrmos de abertura e de encerramento: 28 de fevereiro de 
1945, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 19 de abril de 1945 e 2 de 
novembro de 1947. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual, con
tinuando o N9 de ordem do livro anterior. Há diversos registros 
incompletos. Etiquêta da lombada: LIVRO 8 . BATIZADOS. 



- 171-

3.1.23. IX LIVRO DE BATIZADOS DA MATRIZ DO BOM 
JESUS DO CABRAL. (DUPLICATA). 

Têrmos de abertura e de encerramento: 1Q de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 2 de novembro de 1947 
e 20 de novembro de 1949. Fôlhas aproveitadas: 100, com a 
rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o N9 de ordem do livro anterior. No verso 
da fôlha 44 há indicação de que houve engano nos números. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 9. BATIZADOS. CABRAL, 1947-
1949. 

3.1.24. 109 LIVRO DE BATIZADOS (Cópia). 

Livro de batizados do Senhor Bom Jesus do Cabral. Têr
mos de abertura e de encerramento: 19 de julho' de 1949, assina
dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário -Geral. Na pri
meira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do livro. 
Primeiro e último registro: 20 de novembro de 1949 e 7 de julho 
de 1951. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NQ de ordem do livro anterior. Etiquêtada da lombada: LIVRO 
10. BATIZADOS. CABRAL. 1949-195l. 

3.1.25. 119 LIVRO DE BATIZADOS DA PARÓQUIA DO 
SR. BOM JESUS DO CABRAL. COPIAS DO M:ES 
DE JULHO DE 1951 EM DIANTE [DE 1949 EM 
DIANTE] . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 27 de abril de 1951, 
assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do 
livro. Primeiro e último registro: 7 de julho de 1951 e 30 de no
vembro de 1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documentos foram 
numerados de 1 a 651, do ano de 1949 a 1951, e de 1 a 674, no 
ano de 195,2. As duas datas-balizas são: 1949 e 1952. Etiqueta 
da lombada: LIVRO 11. BATIZADOS. CABRAL. 1949-1951 
[1952] . 

3. 1. 26. Livros de Batizados. DUPLICATA. 

Livro de batizados [do Senhor Bom Jesus do Cabral]. Têr
mos de abertura e de encerramento: 23 de setembro de 1952, as
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meiro e último registro: 30 de novembro de 1952 e lQ de janei
ro de 1955. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
12. BATIZADOS. CABRAL, 1952-1955. 

3.1.27. LIVRO 13. "Duplicata". 

Livro de batizados da Paróquia do Cabral. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 5 de janeiro de 1955, assinados pelo 
Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: 2 da janeiro de 1955 e 21 de abril de 1957. Fôlhas 
aproveitadas: 2'00, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem 
do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 13. BATIZA
DOS. ALTO DO CABRAL. 1955/i957. Na etiquêta da capa há 
um carimbo da Paróquia do Senhor Bom Jesus do Cabral de Curi
tiba - Paraná. 

3.1.28. 14. (Duplicata). 

Livro de batizados [do Senhor Bom Jesus do Cabral]. Têr
mos de abertura e de encerramento: 12 de novembro de 1956, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. No 
têrmo de abertura não consta a indicação da par6quia. Primeiro 
e último registro: 21 de abril de 1957 e 6 de setembro de 1959. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarot
to. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NV 
de ordem do livro anterior. Na margem esquerda constam indi
cações de casamentos .Etiquêta da lombada: LIVRO 14. BA
TIZADOS. CABRAL. 1957-1959. 

3. 1. 29. 15-D. Duplicata. 

Livro de batizados do Cabral. Têrmos de abertura e de en
cerramento: 17 de junho de 1959, assinados por + Jerônimo, B. 
aux .e Vig. Geral. Primeiro e último registro: 6 de setembro 
de 1959 e 29 de outubro de 1961. Folhas aproveitadas: 200, 
com a rúbrica de + Jerônimo, B. aux. e Vig. Geral. Primeiro 
e último registro: 6 de setembro de 1959 e 29 de outubro de 
1961. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Na margem' esquerda, cons
tam indicações de casamentos. Etiquêta da lombada: LIVRO N. 
XV. BATIZADOS. 
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ESTANTE: 1. 
PRATELEIRA: 3. 

3.1.30. LIVRO 84. BATIZADOS. CATEDRAL. 1936. 

Livro de batizados da freguesia de Nossa Senhora da Luz, 
Catedral [de Curitiba], assim como os que seguem até o 880. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 17 de junho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de· Ex'" Rev. m' o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro 
e último registro: 22 de março de 1936 e 11 de outubro do mes
mo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Ca
margo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NO de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 84. 
BATIZADOS. CATEDRAL. 1936. 

3 . 1. 31. 85. Cathedral. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R .de Camargo Penteado Faria, por 
comissão de S Ex' Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 10 de outubro de 1936 e 26 d eabril 
de 1937. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camar
go. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o N? 
de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 85. 
BATIZADOS. CATEDRAL. 1936-1937. 

3 . 1. 32. 860. Cathedral. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S Ex' Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primei
ro e último registro: 23 de março de 1937 e 26 de dezembro do 
mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Ca
margo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NO de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 86. 
BATIZADOS. CATEDRAL. 1937. 

3.1.33. 870. 26/12/1937 a 19 [38]. Cathedral. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de janeiro de 19311, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, em co
missão do Exmo e RevmO Sr. Arcebispo Metropolitano. Primei
ro e último registro: 26 de dezembro de 1937 e 23 de outubro 
de 1938. Fôlhas aproveitadas: 100,com a rúbrica do Pe .Camar
go. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NO 
de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 88. 
BATIZADOS. 
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3.1.35. 890 Livro de Batizados da Par6quia de Nossa Senhora 
da Luz de Curitiba - Duplicata. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de outubro de 
1939, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 24 de junho de 1939 e 17 de 
março de 1940. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamanine. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual, con
tinuando o NO de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 89. BATIZADOS. CATEDRAL. 1939-1940. 

3.1.36. 90Q Livro de Batizados da Par6quia de Nossa Senho

ra de Curitiba. Duplicata. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 24 de abril de 1940, 

assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro:' 17 de março de 1940 e 25 de dezem
bro do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 236 a 1.235. Etiquêta da lombada: LIVRO 90. BATIZA· 
DOS. CATEDRAL. 1940. 

3.1.37. 910 Livro de Batizados da Paróquia de Nossa Senhora 

da Luz de Curitiba. Duplicata . 
Têrmos de abertura e de encerramento: 26 de fevereiro de 

1941, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 1940 e 
17 de agôsto de 1941. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima . Numeração: anual, 
continuando o NO de ordem do livro anterior. Há registros que 
foram anulados. Anotação no verso da fôlha 100: Visto. CuritI
ba, 26-9-1941. (ass.) + Attico, Are. de Curitiba. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 91. BATIZADOS. CATEDRAL. 1940-1941. 

3.1.38. 920. Batizados. Catedral. D. 

Livro de batizados da Par6quia de Nossa Senhora da Luz 
(Catedral). Têrmos de abertura e de encreramento: 2 de julho 
de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C .de Miranda, Vi
gário Geral. No têrmo de abertura há uma anotação referente 
ao seguinte: Veja a observação no início do Livro 59-A com re
lação aos assentamentos da f. 96v., NO 416, até o fim do pre
sente livro, e assinatura do padre. Primeiro e último registro: 17 
de agôsto de 1941 e 27 de dezembro de 1936. Fôlhas aproveita
das: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 6ti
ma. Numeração: anual, continuando o NO de ordem do livro 
anterior. A ordem dos documentos não é 
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gica. A partir do verso da fôlha 96 até o final do livro os re
gistros datam do ano de 1936. As duas datas-balizas são: 1936 e 
1942. Anotação no verso das fôlhas 5 e 100: Visto. Curitiba, 
25-9-1941. (ass.) + Attico, Arc. de Curitiba. Visto. Curitiba, 
16-12-1944. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 92. BATIZADOS. CATEDRAL. 1941-
1942. 

3. 1 .39. NQ 93. Batizados. Catedral. D. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral Metropolitana. Têrmos de abertura e de encerramento: 
18 de março de 1942, assinados pelo Mons. Lamaritce C. de 
Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 8 de abril 
de 1942 e 29 de dezembro do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 
100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do livro ante
rior. Há documento anulado com indicação para verificar livro 
e f. Anotação no verso da fôlha 100: Visto. Curitiba, 16-12-1944. 
(ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 93. BATIZADOS. CATEDRAL. 1942. 

3. 1 .40. NQ 94. Batizados. Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Duplicata. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 29 de dezembro de 1942 e 
24 de outubro de 1943. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbri· 
ca do Mons. Lamartice. Legibilidade: ótima. Os documentos não 
foram numerados. Há registros anulados. Anotação no verso da 
fôlha 100: Visto. Curitiba, 16-12-1944. (ass.) + Attico, Arc. 
de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 94. BATIZADOS. 
CATEDRAL. 1943. 

3.1.41. NQ95. Batizados. Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de agôsto de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 24 de outubro de 1943 e 4 
de junho de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documentos não fo
ram numerados. Etiquêta da lombada: LIVRO 95. BATIZA
DOS. CATEDRAL. 1943-1944. 

3 . 1 .42 . NQ 96. Batizados. Catedral. Duplicata. 
Livro de batizados da ParÓQuia de Nossa Senhora 
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de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 19 de julho de 1944 e 11 
de março de 1945 .FÔlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documentos não fo
ram numerados. Há registros anulados. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 96. BATIZADOS. CATEDRAL. 1944-1945. 

3 . 1. 43 . N9 97. Batizados. Catedral. Duplicata . 
Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz -

Catedral. Têrmos de abertura e de encerramento: 28 de feverei
ro de 1945, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. Primeiro e último registro: 11 de março de 1945 
e 22 de dezembro do mesmo ano. Fõlhas aproveitadas: 100, com 
a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documen
tos não foram numerados. Há registro anulado. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 97. BATIZÁDOS. CATEDRAL. 1945. 

3.1.44. D. N998. 
Livro de batizados da Paróquia da Sé Metropolitana de Nos

sa Senhora da Luz. Termos de abertura e de encerramento: 19 
e 17 de julho de 1945, assinados pelo Mons. Lamartine C. de 
Miranda, Vigário Geral. Na primeira fÔlha, sem numeração, não 
há indicação do N9 do livro. Primeiro e último registro: 23 de 
dezembro de 1945 e 19 de setembro de 1946. FÔlhas aproveita
da~: 100. com Il rubcka do M.ms. lamartine legibilidade: óti
ma. Numeração dos documentos: 5.458 a 6.455. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 98. BATIZADOS. CATEDRALL 1945-1946. 

3 .1. 45 . N9 99. Duplicata. 
Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Lw: 

de Curitiba. Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de no
vembro de 1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 19 de setembro 
de 1946 e 18 de maio de 1947. FÔlhas aproveitadas: 100, com 
a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numera
ção dos documentos: 1 a 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 
99. BATIZADOS. CATEDRAL. 1946-1947. 

3.1.46. L9 100. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de outubro de 1947, 
assinados pelo Mons.· Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fÔlha, sem numeração, não há indicação do N9 do 
livro. Primeiro e último registro: 19 de maio de 1947 e 15 de 
janeiro de 1948. Fôlhas aproveitadas: 100, 
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Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração dos documen
tos: 1 ai. 000. O livro contém fôlhas avulsas com indicações 
de data de batismo e verificar L. f. Etiquêta da lombada: LI
VRO 100. BATIZADOS. CATEDRAL. 1947-1948. 

3.1.47. NQ 101. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de fevereiro de 1948, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
N a primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do 
livro. Primeiro e último registro: IS de janeiro de 1948 e 19 de 
setembro do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rú
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração dos 
documentos: 1 ai. 0000. No verso da fôlha 43 há um registro 
de 1946. As duas datas-balizas são: 1946 e 1948. As indicações 
da etiquêta da capa estão quase apagadas. Etiquêta. da lombada: 
LIVRO 101. BATIZADOS. CATEDRAL. [1946 -] 1948. 

3.1. 48. NQ 102. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 1948, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro. e último registro: 19 de setembro de 1948 e 17 de abril 
de 1949. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1 .000. O formulário NQ 1.000 não foi preenchido. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 102. BATIZADOS. CATEDRAL. 1948-1849 

3.1.49. NQ 103. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 16 de março de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 28 de abril de 1949 e 4 de dezembro 
do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 103. BATIZADOS. CA
TEDRAL. 1949. 

3 . 1 .50 . NQ 104. Duplicata. 

Livro de batizados da Par6quia [de Nossa Senhora da Luz 
de Curitiba]. Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de de
zembro de 1949, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. No têrmo de abertura não consta a indica
ção da paróquia. Primeiro e último registro: 4 de dezembro de 
1949 e 19 de junho de 1950. Fôlhas aproveitadas: 100, 
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rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os documen
tos não foram numerados. Etiquêta da lombada: LIVRO 104. 
BATIZADOS. CATEDRAL. 1949-1950. 

3.1.51. 105. 

Livro de batizados da Catedral. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 25 de janeiro de 1950, assinados pelo Mons. La
martine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gist)ro: 10 de junho de 1950 e 28 de dezembro do mesmo ano. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 105. BATIZADOS. CATEDRAL. 
1950. 

3.1.52. NQ 106. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Termos de abertura e de encerramento: 21 de novembro de 1950. 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capi
tular. primeiro e último registro: 28 de dezembro de 1950 e 3 
de junho de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamaritne. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 1.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 106. BATIZADOS. 
CATEDRAL. 1950-1951. 

3 . 1. 53 . NQ 107. Paráquia de Nossa Senhora da Luz - Ca
tedral. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz. 
Termos de abertura e de encerramento: 27 de abril de 1951, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 3 de junho de 1951 e 1 Q de junho de 
1952. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 107. BATISMOS. CATEDRAL 
1951-1952. 

3 . 1. 54 NQ 108. Paróquia de Nossa Senhora da Luz. Catedral. 

Livro de batizados da matriz de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 23 de maio de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 3 de junho de 1952 e 7 de 
fevereiro de 1954. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 2.000. Há registro anulado no verso da folha 174. Eti
queta da lombada: LIVRO 108. BATIZADOS. 
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3.1.55. NQ 109. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 16 de janeiro 
de 1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 7 de fevereiro de 1954 e 18 
de outubro de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 109. BA
TIZADOS. CATEDRAL. 1954-1955. 

3.1.56. NQ 110. Duplicata. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 28 de setembro 
de 1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
raI. Primeiro e último registro: 18 de outubro de 1955 e 15 de 
setembro de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. J. Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. No verso da folha 121 há um registro da
tado de 1919. As duas datas balizas são: 1919 e 1957. Etiqueta 
da. lombada: LIVRO 110. BATIZADOS. CATEDRAL. 1955 
[1919]-1957. 

3 . 1. 57 . NQ 111. Catedral. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termo9 de abertura e de encerramento: 6 de agosto de 
1957, assinados por Jerônimo, Bispo Auxiliar. Primeiro e último 
regIstro: 15 de setembro de 1957 e 13 de junho de 1959. Folhas 
aproveitadas: 200, com a rúbrica de Jerônimo, Bispo Auxiliar. 
Legibilidade: ótitma. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. Na 
folha 187 há um registro datado de 1941. As duas datas balizas 
são: 1941 e 1959. Etiqueta da lombada: LIVRO 111. BAn
ZADOS. CATEDRAL. 1957 [1941]-1959. 

3.1. 58. Nv 112. Batizados na Catedral. 

Livro de batizados da par'óquia de Nossa Senho-a da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de . encerramento: 20 de janeiro 
de 1959, assinados por Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 13 de junho de 1959 
e 3 de abril de1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de 
Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a 2.000. No verso da folha 48 há um registro da
tado de 1948. As duas datas balizas são: 1948 e 1961. Etiqueta 
da lombada: LIVRO 
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3.1.59 NQ 113. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 3 de abril de 
1961 e 3 de março de 1963, assinados por Dom Jerônimo Mazza
rotto, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 4 de abril de 
1961 e 3 de março de 1963. Folhas aproveitadas: 200, com a 
rúbrica de Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Nu
meração dos documentos: 1 a 2.000. No verso da folha 149 e na 
166 há registro datado de 1938. As duas datas balizas são: 1938 
e 1963. Há formulário inutilizado. Etiqueta da lombada: LIVRO 
113. BATIZADOS. CATEDRAL. 1960 [1938]-1963. 

3.1. 60. REGISTRO DE BATIZADOS. 114. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral . Termos de abertura e de encerramento: 6 de março de 
1963, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 3 de março de 1963 e 29 de maio de 
1965. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de Jerônimo, Vi
gário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos dOCUmentos: 
1 a 2.000. Anotação no verso da folha 200: Visto. Em 3-7-1965. 
(ass.) Jerônimo, Bispo Auxiliar, Vigário Geral. Etiqueta da lom
bada: LIVRO 114. BATIZADOS. CATEDRAL. 1963-1965. 

3.1.61. REGISTRO DE BATIZADOS. NQ 115 - 2.a via. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Luz -
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 24 de maio de 
1965, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 30 de maio de 1965 e 28 de abril de 
1968. Folha saproveitadas: 200, com a rúbrica de Jerônimo, Vi
gário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração pos d()(;umen
tos: 1 a 2.000. No verso da folha 18S há um registro datado de 
1941. As duas datas balizas são: 1941 e 1968. Anotação na úl
tima folha sem numeração: Visto em Visita Pastoral. Arquive-se. 
Em 2-6-1968. (ass.) Manoel, Arcebispo Metropolitana. O título 
do livro foi dado de acordo com as indicações existentes na eti
queta da capa. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3 . 1 .62 . I Livro dos Batizados da Paróquia do Imaculado Co
ração de Maria em Curiitba. 

Termos de abertura" de encerramento: 9 de julho de 1936. 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 1 Q de janeiro de 1937 e 17 de setem bro 
de 1939. Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. 
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go. Legibilidade: ótima. Numeração dos'documentos: 1 a 1.000. 
Há formulário anulado. O livro apresenta a seguinte anotação: 
Visto. Curitiba, 23-9-1941. (ass.) Attico, Arcebispo de Curitiba. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 1. BATIZADOS. CORAÇÃO DE 
MARIA. 1937-1939. 

3.1 .63 . 11 Livro dos Batizados na Paróquia do Coração de 
Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 12 de outubro de 
1939. assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 23 de setembro de 1939 e 1 \I 
de julho de 1942. Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 1.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 2. BATIZADOS. 
CORAÇÃO DE MARIA. 1939-1942. 

3 . 1 .64. Livro de Batizados N9 3. Paróquia do Imaculado Co
ração de Maria. Curitiba. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de março de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 19 de julho de 19421, e 25 de dezem
bro de 1944. Folhas aproveitadas: 100. com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 
1.000. Anotação no verso da folha 98: Visto. Freguesia do Ima
culado Coração de Maria. 12-12-1944. (ass.) Áttico, Arcebispo 
de Curitiba. Etitqueta da lombada: LIVRO 3. BATIZADOS. 
CORAÇÃO DE MARIA. 1942-1944. 

3. 1 .65. Livro 49 de Batizados. Igreja do Coração de Maria. 
Curitiba. 

Termos de abertura e de encerramento: 15 de setembro de 
1944, assinado spelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
n9 do livro e foi escrita uma nova data no termo de abertura. 
Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 1944 e 25 de ja
neiro de 1947 .Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
n9 de ordem do livro anterior. A ordem cronológica não foi 
seguida perfeitamente. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. BATI
ZADOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1944-1947. 

3.1.66. Livro 59 de Batizados da Paróquia do Imaculado Co· 
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ralo Primeiro e último registro: 25 de janeiro de 1947 e 24 de 
dezembro de 1948. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, con
tiruando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 5. BATIZADOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1947-1948. 

3 . 1 .67 . Livro 6 de batizados da Paróquia do Coração de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 1948, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Getal. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do nQ do 
livro. Primeiro e último registro: 24 de dezembro de 1948 e 30 
de julho de 1960. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, conti
nuando o nQ de ordem do livro amerior. Ao lado dá numeração 
anual há uma outra, que não segue aquela ordem. Alguns for
mulários não foram preenchidos . Etiqueta da lombada: LIVRO 
6. BATIZADOS .CORAÇÃO DE MARIA. 1948-1950. 

3 . 1 .68. Livro 7Q de batizados da paróquia do Imaculado Co
ração de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 6 de julho de 1950. 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitu
lar. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do nQ 

do livro. Primeiro e último registro: 30 de julho de 1950 e 10 de 
fevereiro de 1952. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Não foram preenchidos os formulários do ver
so da folha 90 e da que segue. Legibilidade: boa. Diversos re
gistros estão borrados. A numeração dos documentos não é cons
tante havendo, em alguns, duas numerações: anual e contínua. 
Continua o nQ de ordem do livro anterior. Os registros de bati
zados deste livro vão de 1950 a 1952 porém, no verso da folha 
100, no nQ 59, de 10 de fevereiro de 1952, há na margem es
querda, uma anotação referente ao seguinte: Foi batizada em ca
sa pelo Pe. Luiz Mazzarotto, por motivo de doença, em princí
pio de setembro de 1939. As duas datas balizas são: 1939 e 1952. 
Etiquehl. da lombada: LIVRO 7. BATIZADOS. CORAÇÃO DE 

MARIA. 1950 [1939]-1952. 

3. 1.69. A. - Livro de batizados da paróquia do Imaculado 
Coração de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 27 de dezembro de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 10 de fevereiro de! 1952 e 21 de 
julho de 1965. Folhas aproveitadas: 200, 
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Lamartine. Legibilidade: boa. Vários formulários apresentam 
riscos. estão borrados ou não foram preenchidos. Há duas nu
merações: uma anual e outra contínua, seguindo o n'" de ordem 
do livlo anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO VIII. Batizados. 
CORAÇÃO DE MARIA. 1952-1955. Nesta etiqueta há um ca
rimbo da paróquia do Coração de Maria. 

3.1.70. LIVRO 9-A. BATIZADOS. PARÓQUIA DO IMA
CULADO CORAÇÃO DE MARIA. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último fcgistro: 17 de julho de 1955 e 5 de novembro 
de 1958. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o n'" de ordem do livro anterior. Alguns formulários não fo
ram preenchidos. Etiqueta da lombada: LIVRO 9. BA TIZA
DOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1955-1958. 

3.7.71. 2.a via. Batizados. Livro 10. 

Livro de batizados da paróquia do Imaculado Coração de 
Maria. Termos de abertura e de encerramento: 19 de dezembro 
de 1958, assinados por Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vi
gário Geral. Primeiro e último registro: 5 de novembro de 1968 
e 10 de março de 1963. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
de Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o n'" de ordem do livro anterior. Na etiqueta 
da capa há, além do título do livro, um carimbo da paróquia do 
Coração de Maria, Curitib:1, e outros carimbos numéricos. Esta 
etiqueta está ba'ltante riscada. Etiqueta da lombada: LIVRO 
10-B. BATIZADOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1958-1963. 

3. 1. 72. REGISTRO DE BATIZADOS. 

Livro de batizados da paróquia do Imaculado Coração de 
Maria . Termos de abertura e de encerramento: 15 de janeiro de 
1963, assinados por Qom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do n'" do 
livro e da paróquia no termo de abertura. Primeiro e último re
gistro: 14 de março de 1963 e 3 de março de 1968. Folhas ap·o
veitadas: 200, com a rúbrica de + Je-ônimo, Vigário Geral. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n'" de or
dem do livro anterior. Há um formulário anulado. Não há eti
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ESTANTE: 1. 
PRATELEIRA: 4. 

3.1.73. Livro de Batizados (Duplicata) da Matriz de Cristo 
Rei Curityba. Livro 1. NQ 1-1.000. 4. XII. 1937 -
14 - XII. 1941. 

Termos de abertura e de encerramento: 4 de dezembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine Correa de Miranda, Vi
gário Geral e Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secretá
rio. Primeiro e último registro: 5 de dezembro de 1937 e 14 de 
dezembro de 1941. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica, do 
Pe. Camargo. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 
a 1.000. Etiqueta da lombada: LIVRO I. BATIZADOS. CRIS
TO REI. 1937-1941. 

3.1.74. Livro de Batizados (Duplicata) da Matriz de Cristo 
Rei. Curityba. Livro 2. NQ 1.000-2.000. 14-XII-1941-
24-XII-1944. 

Termos de abertura e de encerramento: 30 de outubro de 
1941 e 18 de m:uço de 1942, assinados pelo Mons. Lamartine C. 
de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 14 de 
dezembro de 1941 e 24 de dezembro de 1944. Folhas aproveita
das: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: óti
ma. Numeração dos documentos: 1.001 a 2.000. Anotação na 
margem esquerda do verso da folha 99: Visto, em visita pasto
ral. Freguesia de Cristo Rei, 13-12-1944. (ass.) + Attico, Ace
bispo de Curitiba .Etiqueta da lombada: LIVRO 11. BATIZA
DOS .CRISTO REI. 1941-1944. 

3.1. 75 . Duplicata. Batizados. NQ 3. 

Livro de batizados da paróquia de Cristo Rei. Termos de 
abertura e de encerramento:, 24 de janeiro de 1938, assinados pe
lo Pe. João R. de Camargo Fairia, em comissão do Exmo. e 
Revmo. Arcebispo Metropolitano. Na primeira folha, sem nu
meração, há o termo de abertura com uma dupla indicação: O 
presente livro há de servir para o registro de batizados da fre
guesia de Santo Antônio de Bacaiúva, digo, de Cristo Rei. Pri
meiro e último registro: 24 de dezembro de 1944 e 20 de julho 
de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Ca
margo. O formulário que segue o registro NQ 114, na folha 12, 
não, foi preenchido. Na folha 13 foi anotada, na margem esquer
da, a filiação legítima do batizando. Foi inutihzado o formulá
rio que segue o nQ 142, na folha 15, bem como o nQ 154, na 
folha 16. Legibilidade: ótima. Numeração dos do:::umentos: 
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a 1.000. Falta a assinatura do vigário em duas folhas. Etiqueta 
da lombada: LIVRO m. BATIZADOS. CRISTO REI. 1944-
1947. 

3.1. 76. Duplicata. Batizados da Freguesia de Cristo Rei. N\l 
4. 2-7-1947-14-12-1949. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de agosto de 1947, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 20 de julho de 1947 e 20 de novem
bro de 1949. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 1.010. No verso da folha 65 há indicação de Curitiba. Etique
ta da lombada: LIVRO IV. BATIZADOS. CRISTO REI. 1947-
1949. 

3.1.17 . Duplicata. Batizados. NQ 5. Cristo Rei. Curitiba. 13-
XI-49 - 12-XII-51.[16-XII-51]). 

Termos de abertura e de encerramento: 14 de dezembro de 
1949, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 13 de novembro de 1949 e 16 
de dezembro de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. N umeraqão ~os do
cumentos: 1 a 1.000. O formulário que segue ao nQ 61, na fo
lha 7, foi inutilizado. Na margem esquerda do registro nQ 184 
foi feita anotação de casamento e no nQ 318 consta indicação de 
falecimento. Etiqueta da lombada: LIVRO V. CRISTO REI. 
BATIZADOS. 1949-1951. 

3.1. 78. Batizados VI. Cristo Rei. 17-XII-51 - 6-I1I-55. Du
plicata. 

Termos de ·abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 
1952, asinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 17 dq dezembro de 1951 e 6 de 
março de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. O formulário nQ 170, no verso da folha 
17, apresenta a indicação sem efeito. Etiqueta da lombada: LI
VRO VI. BATIZADOS. CRISTO REI. 1951-1955. 

3.1. 79. Batizados nQ 7. Duplicata. lU. 1955-1960. 

Livro de batizados da paróquia [de] Cristo Rei. Termos de 
abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 1955, assinados pe
lo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 6 de março de 1955 e 5 de março de 1960. 
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dapé da folha 1 há as seguintes indicações: Livro duplicata assi
nado por Pe. Guilherme Hilpertt, vigário desta, e nos nQs 1-3 
pelo Pe. Germano Mayer e os nQs 4-322 pelo R. Pe. Carlos Gre
bel. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. 
No registro nQ 358, no verso da folha 36, consta anotação de ca
samento. O formulário que segue ao nQ 813 não foi utilizado. 
Etiqueta da lombada: LIVRO NQ 7. BATIZADOS. CRISTO 
REI. 1955-1956. 

3 . 1. 80. REGISTRO DE BATIZADOS 8. Cópia. 
Livro de batizados' da paróquia [de] Cristo Rei - Curitiba. 

Termos de abertura e de encerramento: 3 de maio de 1962, assi
nados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. primeiro l' 

últitmQ registro: 5 de março de 1960 e 12 de fevereiro de 1967. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Vigá
rio Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 
1 a 2.000. No registro nQ 33; na folha 4, consta anotação de ca
samento. Anotação na margem esquerda da folha 148: Visto, em 
visita pastoral. 22-8-1965. (ass.) Dom Jerônimo, Bispo Auxiliar. 
Não há etiqueta na lombada do livro. 

3.1.81. Registro de Batizados. NQ lQ. Duplicata. 
Livro de batizados da paróquia [de Nossa Senhora das Mer

cês]. Termos de abertura e de encerramento: 14 de junho de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nQ do livro e da paróquia no termo de abertura. Primeiro e úl
timo registro: 24 de setembro de 1951 e 23 de dezembro de 1953. 
Folhas aproveitadas: 101, com a rubrica do Mons. Lamartine, 
exceto na última, que foi acrescentada como suplemento à folha 
100. Nesta folha há doze registros e um carimbo da paróquia de 
Nossa Senhora das Mercês - Curitiba. A folha 37 foi colada à 
38, tendo sido ocupada apenas a metade de cada uma delas. 
Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 998. Na 
margem esquerda das folhas 51 e 69 há, além das anotações ha
bituais, indicações do nome do batizando, da data de nascimen
to, dos pais e p'\drinhos. As datas balizas são: 1948 e 1953. Eti
queta da lombada: LIVRO 1. BATIZADOS. MERC~S. 1951 
[1948] -1953. 

3 . 1 . 82 . Batizados. Duplicata. Livro nQ 2 - de 25 de Dezem
bro de 1953 até 18 de agosto de 1957. 

Livro de batizados da paróquia [de Nossa Senhora das Mer
cês]. Termos de abertura e de encerramento: 30 
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de 1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. No termo de abertura não consta a indicação da paró
quia. Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 1953 e 18 
de agosto de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Não foi utilizada a primeira parte da folha 
101, sendo apenas anotado o número na margem esquerda e a 
palavra "vire". Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 1.990. Na última folha, sem numeração, há uma nota 
referente ao seguinte: Os nomes correspondentes no original aos 
números 1.991 a 2.000 estão lançados neste livro, por um lapso, 
nas páginas [folhas] 189 v. e 190, incluindo data e assinatura 
do vigário. Etiqueta da lombada: LIVRO 2. BATIZADOS. MER
Ce8. 1953-1957. 

3 . 1 .83 . Duplicata NQ 3. Batizados. Mercês. De 18 de agosto 
de 1957 a 31 de julho de 1960. 

Termos de abertura e de encerramento: 6 de agosto de 1957, 
assmados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Primeiro e último re
gistro: 18 de agosto de 1957 e 31 de julho de 1960. Folhas apro
veitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Le
gibilidade: ótitma. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. O registro nQ 26, na folha 28, foi conside
rado sem efeito. Constam anotações na margem esquerda do re
gistro por já estar na folha anterior. Etiqueta da lombada: LI· 
VRO 3. BATIZADOS. MERC~S. 1957-1960. 

3 . 1 .84. Duplicata. Livro IV. Batizados. Paróquia. Mercês. 
Termos de abertura e de encerramento: 25 de maio de 1960, 

assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 31 de julho de 1960 e 17 de fevereiro de 1963. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. 
BATIZADOS. MERC~S. 1960-1963. 

3.1. 85. De 17-2-1963 [7-6-1961] a 25-7-1965. REGISTRO 
DE BATIZADOS NQ 5. Paróquia de Nossa Senhora 
das Mercês. Duplicata. 

Termos de abertura e de encerramento: 28 de junho de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primei
ro e; último registro: 7 de junho de 1961 e 25 de julho de 1965. 
Folhas aproveitadas: 200, com a I rubrica de + J ernôimo, Vigário 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1.673 a 
3.673. As duas datas balizas são: 1961 e 1965. Etiqueta da lom
bada: LIVRO 5. BATIZADOS. MERCe8. 
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3 . 1 .86. VII Livro de Baptismos da parochia de S. Antol,lio de 
Orleans. 

Termos de abertura e de encerramento: 3 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão do Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último registro: 
1Q de julho de 1936 e 8 de novembro de 1947. Folhas aproveita
das: 100, com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: boa. Nu
meração: anual. Não foram utitlizados os formulários nQs 46, 
49: Visto. Orleans. 28-XII-1941. (ass.) + Áttico, Arcebispo de 
50 e outro no verso da folha 14. Anotação no verso da folha 
Curiitba. Etiqueta da lombada: LIVRO 7. Batizados. ORLEANS. 
1936. 

3 . 1 . 87 . VIII Livro de Baptismos da Paróquia de S. Antonio de 
Orleans. 9-XI-1947 até 20 [22] de agosto de 1956. 

Termos de abertura e de encerramento: 1 Q de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 9 de novembro de 1947 e 22 
de agosto de 1956. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, conti
nuando o nQ de ordem do livra anterior. Os formulários que se
guem ao nQ 93, no verso da folha 31, foram inutilizados. Anota
ção na margem esquerda da folha 6: Visto, em visita pastoral. 
Orleans. 25-4-1948. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curiitba. Eti
queta da lombada: LIVRO VIII. BATIZADOS. ORLEANS. 
1947-1956. 

3 . 1. 88 . Baptizados NQ I (B). Maio [abril] de 1960 a julho 
de 1967. 

Livro de batizados. da paróquia [de] Nossa Senhora do Per
pétuo Socorro. Termo de abertura: 15 de maio, sem indicação 
do ano e assinado por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e 
Vigári~ Geral. Primeiro e último registro: 28 de abril de 1960 e 
25 de julho de 1967. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
de + Jerônimo, Vigário Geral. Não foram' utilizados três for
mulários na folhllt 5, pois na 11 e um no verso da folha 59. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual. Etiqueta da lombada: a 
superior com BATIZADOS. LIVRO I e a inferior com LIVRO 
NQ 1. BATIZADOS. N. SRA. PERP. SOCORRO. 1960-1967. 

3. 1 .89. Curia 2). 6Q Livro de Baptizados. Parochia do Portão. 
Annos 1937-1941. Agosto. 

Termos de abertura e de encerramento: 6 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. 
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são do Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último 
registro: 19 de janeiro de 1937 e 27 de agosto de 1941. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade. 
boa. Numeração: anual. Os formulários que seguem ao n9 186, 
no verso da folha 19, foram inutilizados. Foi anotado, na mar
gem esquerda de algumas folhas, o nome do padre que batizou. 
Não foram utilizados os formulários da primeira parte da folha 
39, os que segut!m ao n9 192, no verso da folha 58, e no verso 
da folha 84. No livro há uma folha com nome do batizando, da
ta do nascimento, local e nome dos pais. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 5. BATIZADOS. PORTÃO. 1938-1941. 

3.1. 90. Batizados. Agosto 1941 até fevereiro 1945. Livro 60. 

A' Curia. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
ttão (Curitiba). Termos de abertura e de encerramento: 2 de 
julho de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vig;rio Geral. Primeiro e último registro: 21 de agosto de 1941 
e 21 de fevereiro de 1945. Folhas aproveitadas: 100, com a rú
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, 
continuando o nO de ordem do livro anterior. Os registros nOs 218 
e 219 estão rasurados. Foram inutilizados os formulários que se
guem ao nO 257, na folha 35, e um que vem depois do nQ 254, 
no verso da folha 60. Etiqueta da lombada: LIVRO 6. BATI
ZADOS. PORTÃO. 1941-1945. 

3.1.91. Batizados de 1 de Fevereiro de 1945 até 30 de No

vembro de 1947. Portão. 

Termos de abertura e de encerramento: 27 de abril de 1945, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 25 de fevereiro de 1945 e 30 de no
vembro de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. Na 
folha 9, o registro nO 83 apresenta a seguinte anotação: Este n9 

é nulo segue nO 83 abaixo. No verso da folha 35, entre os re
gistros nO 72 e 73, há uma anotação referente ao seguinte: Agos
to 14, 1946. Chama-se a atenção do Revmo. Pe. Vigário [paral 
o atraso nos casamentos. (ass.) Eugenio G., O.S.D. Visitador. 
O registro nO 76, da folha 36, é de 1930. As duas datas balizas 
são: 1930 e 1947. Etiqueta da lombada: LIVRO 7. BATIZA
DOS. PORTÃO. 1945 [1930]-1947. 
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3.1.92. Livro NQ 8. 2) Batizados. 30 Novembro de 1'47 até 
4 de Dezembro de 1949. 

Livro de batizados do Senhor Bom Jesus do Portão. Termos 
de abertura e de encerramento: lQ de outubro de 1947, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 30 de novembro de 1947 e 4 de dezembro de 
1949. Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: boa. Numeração: anual. Não foram utili
zados os registros que seguem ao nQ 51, na folha 6, e o que vem 
depois do nQ 494, no verso da folha 55. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 8. BATIZADOS. PORTÃO. 1947-1949. 

3 . 1. 93 NQ 8 . BATIZADOS. Desde 4 de Dezembro de 1949 
até 9 de Dezembro de 1951. 

Livro de batizados da paróquia do Bom Jesus do Portão. 
Termos de abertura e de encerramento: 14 de dezembro de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 4 de dezembro de 1949 e 9 de dezem
bro de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual. O registro nQ 

212, na folha 22, foi anulado. Etiqueta da lombada: LIVRO 8. 
BATIZADOS. PORTÃO. 1949-1951. 

3. 1 .94. NQ 9. 2Q livro. Batizados desde 9 de Dezembro de 
195 laté 26-4-1953. 

Livro de batizados do Bom Jesus do Portão. Termos de abel
tura e de encerramento: 14 de junho de 1951, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 9 de dezembro de 1961 e 26 de abrir' de 1953. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Le
gibilidade: ótimta. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 9. Batiza
dos. PORTÃO. 1951-1953. 

3.1.95. NQ 10. Baptizados desde 26-4-1953 até 31-VII-1955. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 9 de fevereiro de 
1953, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 26 de abril de 1953 e 31 de julho 
de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o nQ 

de ordem do livro anterior. Os formulários que seguem ao re
gistro nQ 797, no verso da folha 58, não foram utilizados. Os re
gistros nQ 
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queta da lombada: LIVRO X. BATIZADOS. PORTÃO. 1953-
1955. 

3 . 1. 96. NQ 11. Batizados. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 31 de julho de 1956 e 3 de agosto de 
1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Não foram utilizados os formulá
rios que seguem ao registro nÇl 997, no verso da folha 142. e o 
nQ 83, na folha 151. Etiqueta da lombada: LIVRO 11. BATIZA
DOS. PORTÃO. 1955-1957. 

3.1.97. LIVRO 12. BATIZADOS. PORTÃO. 1957-1959. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 25 de junho de 1957, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na 
primeira folha, sem numeração, não há indicação do n\> do livro. 
Primeiro e último registro: 4 de agosto de 1957 e ,12 de julho de 
1959. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n\> 
de ordem do livro anterior. No verso da folha 44 há um formu· 
lário que não foi preenchido. Não há indicação na etiqueta da 
capa do livro. Etiqueta da lombada: LIVRO 12. BATIZADOS. 
PORTÃO. 1957-1959. 

3.1.98. N\> 13. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 16 de janeiro de 
1969, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 12 de julho de 1959 e 23 de julho de 
1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, 
Vigário Geral. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuan
do o n\> de orde mdo livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 
N\> 13. BATIZADOS. S. B. JESUS do PORTÃO. 1959-1961. 

3 . 1. 99. Matriz do Sr. Bom Jesus do Portão. N\> 14. 

Livro de batizados da paróquia do Senhor Bom Jesus do Por
tão. Termos de abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 
1961, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 23 de julho de 1961 
e 6 de julho de 1963. Folhas aproveitadas: 200, 
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+ Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual. Etiqueta da lombada: LIVRO 14. BATIZADOS. POR
TÃO. 1961-1963. 

3.1.100. NQ 15. REGISTRO DE BATIZADOS . PORTÃO. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de junho de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 7 de julho de 1963 e 30 de junho de 
1965. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conLÍ
nuando o nQ de ordem do livro anterior . Etiqueta da lombada: 
NQ 15. BATIZADOS. PORTÃO. 1963-1965. 

3. 1. 10 1. NQ 16. REGISTRO DE BATIZADOS. Portão. 

Termos de abertura e de encerramento: 22 de junho de 1965, 
assinados poI1 Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na pri
meira folha, sem numeração, não há indicação da paróquia no 
termo de abertura. Primeiro e último registro: 1 Q de julho de 
1965 e 8 de julho de 1967. Folhas aproveitadas: 200, com a ru
brica de + Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: boa. Nume
ração: anual, continuando o nQ de ordem do livro anterior. Não 
foram utilizados três formulários no verso da folha 52, o nQ 53, 
com a indicação sem efeito, na folha 58, e dois formulários na 
folha 150, um deles com o nQ 974. Não há etiqueta na lombada 
do livro. 

3. 1. 102.Batizados. 1952-1957. IQ C. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora do Rocio. 
Termos de abertura e de encerramento: 4 de janeiro de 1962, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 15 de março de 1952 e 29 de junho de 
1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 208, 
da folha 1 até o verso da 21, e de 1 a 1.790, a partir da folha 
22. Há formulários que não foram preenchidos. Etiqueta da lom
bada: LIVRO 1. BATIZADOS. N .. RA. DO ROCIO. 1952-
1957. 

3.1.103. BATIZADOS. NQ 3. B. 

Livro de batizltdos da paróquia de Nossa Senhora do Rocio 
- Curitiba. Termos de abertura e de encerramento: 22 de março 
de 1961, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxi
liar. Primeiro e último registro: 30 de março de 1961 e 25 de 
outubro de 1964. Folhas aproveitadas: 200, 
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+ Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: boa. Numeração dos 
documentos: 132 a 2.129. Nesta coleção de livros de batizados 
da paróquia de Nossa Senhora do Rocio não consta o livro N" 
2. Anotação no verso da folha 50: Visto em V. Pastoral. 25-3-62. 
(ass.) + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Etiqueta da lombada: LIVRO 
I1I-B. BATIZADOS, N. SRA. DO ROClO. 1961-1964. 

3.1.104. 1964-1969. REGISTRO DE BATIZADOS. NQ 4-B 
Comunidade paroquial do Rocio. 

Termos de abertura e de encerramento: 22 de junho de 1965, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 25 de outubro de 1964 e 18 de janeiro 
de 1969 .Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerôni
mo, Vigário Geral . Legibilidade: boa. Numeração dos documen
tos: 2.130 a 2.746, da folha 1 ao verso da 62; em seguida, a nu· 
meração é anual. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3 . 1 . 105. NQ 111. Livro de Baptistmos da Freguesia de Sta. Can
dida 

Termos de abertura e de encerramento: 17 de junho e 9 de 
julho de 1936, assinados pelo Pc. João R. 'de Camargo Penteado 
Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Primeiro e último registro: 2 de agosto de 1936 e 29 de 
abril de 1945. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 
anual, começando com o n" 71. Anotação no verso da folha 49: 
Visto. Santa Cândida, em visita pastoral, aos 6-X-1940. (ass.) + 
Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 3. 
Batizados. STA. [S.] CÁNDIDA. 1936. 

3.1.106. NQ IV. Livro de Baptismos da Paróquia de Santa 
Cândida. 

Termos de abertura e de encerramento: 24 de janeiro de 
1945, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 29 de ab~il de 1945 e 11 de 
janeiro de 1953. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Lellibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: anual, continuando o n\> de ordem do livro a"terior. Anota· 
ção no verso da folha 16: Visto em visita pastoral. Sta. [S.] 
Cândida, 6-X-1946. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curitiba. Eti· 
queta na lombada: LIVRO 4. BATIZADOS. SANTA CANDI· 
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3.1.107. B. N9 V. Livro de Batizados da Paróquia de Santa 
Cândida desde 18-1-1953. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de dezembro de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Na primeira folha, sem numeração, há indicação do N9 IV 
em vez do N9 V. Primeiro e último registro: 18 de janeiro de 
1953 e 20 de junho de 1965. Folhas aproveitadas: 200, com a 
rubrica do Mons. Lamartine. Não foram utilizados quatro formu
lários no verso da folha 13 e três, na folha 36. Legibilidade: óti
ma. Numeração: anual, continuando o n9 de ordem do livro an
terior .Etiqueta da lombada: LIVRO N9 V. BATIZADOS. STA. 
[S.] CÂNDIDA. 1953-1965. 

3.1.108. Desde 1936 até [1944]. Livro de Baptismos N9 8. 

Livro de batizados da freguesia de Santa Felicidade. Termos 
de abertura e de encerramento: 6 de julho de 1936, assinados pelo 
Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. 
Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. primeiro e último 
registro: 8 de julho de 1936 e 16 de abril de 1944. Folhas apro
veitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: óti
ma. Numeração: anual, começando com o n9 72. Anotação no 
verso da folha 52: Visto, em visita pastoral. Sta. [S.l Felicida
de, 7-7-1940. (ass.) + Âttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta 
da lombada: - 8 - e LIVRO 8. Batizados STA. [S.] Felicida
de. 1936. 

3.1.109. Livro de Baptismos - N9 9 - Desde abril - 1944. 

Livro de batizados da paróquia de S. Felicidade. Termos 
de abertura e de encerramento: 29 de setembro de 1943, assina
dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 22 de abril de 1944 e 18 de novembro 
de 1950. Folhas aproveitadas: 100. com a rubrica do Mons_ La
martine. Legibilidade: má. Numeração: anual, continuando o n9 

de ordem do livro anterior _ As duas datas balizas são: 1944 e 
1951. Etiqueta da lombada: LlVRO 9. BATIZADOS. SANTA 
FELlCIDAD9. 1944-1951. 

3.1. 110. Livro de Batizados - N9 XI. 

Livro de batizados da paróquia de Santa Felicidade. Termos 
de abertura e de encerramento: 29 de janeiro de 1962, assinados 
por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 26 de abril de 1962 e 28 de dezembro de 1969. Fo
lhas aproveitadas: 200, 
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o nQ 80. Há imlicação dos anos de 1963 a 1969. No verso da 
folha 115 há um registro de batizado parcialmente preenchido e 
que foi inutilizado. Anotação na folha 100: Visto em V. pas
toral. Em 6-1-1967. (ass.) + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Não há 
etiqueta na lombada do livro. 

* 
ESTANTE: I. 
PRATELEIRA: 5. 

3 . 1 . 111 . São Francisco de Paula. NQ 1. Batizados. 

Livro de batizados da freguesia de São Francisco de Paula. 
Termos de abertura e de encerramento: 24 de dezembro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primei
ro e último registro: lQ de janeiro de 1937 e 13 de julho de 1941. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legi
bilidade: ótima. Numeração: anual. Na folha 85 há indicação 
de que foram suprimidas as cerimônias de batismo. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 1. BATIZADOS. S. FRANCISCO DE PAU
LA. 1937-1941. 

3.1.112. Livro de Baptistmos NQ 2. (Duplicatas) de São Fran
cisco de Paula. 

Termos de abertura e de encerramento: 28 de julho de 1941, 
assinados pe!:> Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Gerai. 
Primeiro e último registro: 4 de maio de 1941 e 11 de julho de 
1942. Folhas aproveita.das, 100, com a rúbrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 11'" 
de ordem do livro anterior. Embora os documentos sigam a or
dem cronológica, o último é de 11 de julho de 1942. As duas da
tas balizas são: 1941 e 1946. Anotação no verso da folha 5: 
Visto. Curitiba, 15-9-1941. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curi
tiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 2. BATIZADOS. S. FRAN· 
CISCO DE PAULA. 1941-1946. 

3.1.113. Livro de Batismos NQ 3 de São Francisco de Paula. 

Termos de abertura e de encerramento: 8 de abril de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 31 de março de 1946 e 6 de fevereiro 
de 1949. Folhas aproveitadas: 100. com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continu:mdo o 
nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 3. 
BATIZADOS. S. FRANCISCO DE PAULA. 
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3.1.114. IVQ. São Francisco de Paula. 

Livro de batizados de São Francisco de Paula. Termos de 
abertura e de encerramento: 25 de janeiro de 1950, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e úl
timo registro: 12 de fevereiro de 1949 e 17 de setembro de 1951. 
O termo de abertura é posterior ao primeiro registro. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Monsenhor Lamartine. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. BATI· 
ZADOS. S. FRANCISCO DE PAULA. 1949-1951. 

3.1.115. Registro de Batizados NQ 1 - 1(1. Via. Paróquias [aJ 
de Sta. Quitéria. Ano de 1953 até ..• [1963]. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de fevereiro de 
1953, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. primeiro e último registro: 11 de junho de 1953 e 24 de 
fevereiro de 1963. Folhas aproveitadas: 200, sem rubrica. Legi
bilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 2.000. No verso 
da folha 14 há um carimbo com indicações referentes ao seguin
te: Pequena Obra da Divina Providência, Província de N. Sa. 
de Fátima, Visita Pastoral, O Diretor Provincial, uma rúbrica, e 
outras. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. BATIZADOS - STA. 
[S.] QUITERIA. 1953-1963. 

3.1.116. Livro 2Q. 2(1. Via. REGISTRO DE BATIZADOS. Pa· 
róquia de Santa Quitéria. 1963-1969. 

Termos de abertura e de encerramento: 15 de janeiro de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri· 
melro e último registro: 24 de fevereiro de 1963 e 11 de março 
de 1969. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerô
nimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. No verso da folha 134 há indicação de que 
os números 1.339 e 1.340 correspondem, na 1 (I. via, respectiva
mente, a 1.340 e 1.339. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3. 1 . 117. Batizados IQ. Paróquia de Santa Rita de Cássia. Cúria. 

Termos de abertura e de encerramento: 22 de maio de 1960, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 22 de maio de 1960 e 31 
de julho de 1966. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de 
+ Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: boa. Numeração dos 
documentos: 1 a 2.004. 
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tram, por um lapso, no livro da Cúria. No verso da folha 197 
há dois formulários que não foram preenchidos. Diversas assina
turas do Pe. Fridolino Wiemes S.S.J. foram feitas com carimbo. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 1. BATIZADOS. S. RITA DE 
CASSIA. 1960-1966. 

3 . 1. 118. I. BATIZADOS. Duplicata. Sta. Teresinha. Curitiba. 

Livro de batizados da paróquia de Santa Teresinha do Me
nino Jesus (Capital). Termos de abertura e de encerramento: 2 
de julho de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há 
indicação do nQ do livro. Primeiro e último registro: 28 de se
tembro de 1941 e 29 de junho de 1947. Folhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Nume
ração: anual. No verso da folha 22 há um registro sem efeito 
porque foi anotado duas vezes. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. 
BATIZADOS. SANTA TEREZINHA. 1941-1947. 

3.1.119. 2Q. Santa Teresinha - Curitiba - de 6-7-1947 a 
25-12-1950. 

Livro de batizados de Santa Teresinha. Termos de abertura 
e de encerramento: lQ de outubro de 1947, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 6 de julho de 1947 e 25 de dezembro de 1950. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibili
dade: ótima. Numeração: anual, sendo que continua o nQ de or
dem do livro anterior. No verso da folha 100, na margem esquer
da, há anota.ção de que houve confusão no registro nQ 295. Eti
queta da lombada: LIVRO 2. BATIZADOS. SANTA TERE
ZINHA .1947-1950. 

3.1.120. LIVRO 3. BATIZADOS. SANTA TEREZINHA. 
1950-1953. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de junho de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário Capitu
lar. Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 195 Oe 4 de 
outubro de 1953. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. Não há título na eti
quêta da capa do livro. Etiquêta da lombada: LIVRO 3 . BATI
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3.1.121. LIVRO N. IV. BATIZADOS. SANTA TEREZINHA. 
1953-1958. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 5 de agôsto de 1953, 
assinados pelo Mons . Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 11 de outubro de 1953 e 19 de outu
bro de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando 
o N.Q de ordem do livro anterior. Não há título na etiquêta da 
capa do livro. Etiquêta da lombada: LIVRO N. IV. BATIZA
DOS. SANTA TEREZINHA. 1953-1858. 

3 . 1. 122 NQ 5. Original - Paróquia. 

Livro de batizados da Paróquia de Santa Teresinha. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 26 de novembro de 1958, assina
dos por + Jerônimo Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. Primei
ro e último registro: 19 de outubro de 195 8e 12 de outubro de 
1962. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, 
Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Foi inutilizada a primeira 
parte da fôlha 173. Na etiquêta da capa consta a indicação Ori
ginal. Etiquêta da lombada: LIVRO N. V . BATIZADOS. ST A. 
TEREZINHA. 1958-1962. 

3.1.123. REGISTRO DE BATIZADOS. 

Livro de batizados da Paróquia de Santa Teresinha. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 15 de janeiro de 1963, assina
dos por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro e úl
timo registro: 14 de outubro de 1962 e 9 de setembro de 1966. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
NQ 6. BATIZADOS. STA. TERESINHA. 1962-1966. 

'3.1.124. Baptisados N9 3. Umbará. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de junho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Ex' Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. primei
ro e último registro: 4 de julho de 193 6e 26 de janeiro de 1946. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legi
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3.1.125. Batizados da Paróquia de São Pedro de Umbará. Li
vro IV. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 23 de janeiro de 
1946. assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 16 de fevereiro de 1946 e 7 
de fevereiro de 1954. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa . Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. No verso da fôlha 9 
há um registro de batizado inutilizado. Anotação no verso da 
fôlha 80: Visto em Visita Pastoral. Em 5 de outubro de 1957. 
(ass.) + Manuel, Arc. Metrop. Etiquêta da lombada: LIVRO 4. 
BATIZADOS. UMBARA. 1946-1954. 

3.1.126. B. IIQ. Batizados. 

Livro de batizados [de Umbará]. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 12 de novembro de 1956, assinados pelo Mons. 
Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. No têrmo de abertura não 
consta a indicação da paróquia. Primeiro e último registro: 29 
de junho de 1957 e 26 de março de 1961 .Fôlhas aproveitadas: 
200, com a rúbrica do Mons. 1. Mazzarotto. Legibilidade: óti· 
ma. Numeração: anual. Etiquêta da lombada. LIVRO NQ. BA· 
TIZADOS. UMBARA. 1957-1961. 

3.1.127. B) LIVRO DE BATIZADOS. 1957 a 1963. NQ IQ 
B. 

Livro de batizados da Paróquia de Vila Feliz. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 15 de março de 1957, assinados pe
lo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e úl
timo registro: 14 de julho de 1957 e 2 de junho de 1963. Fôlhas 
aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anúal. Anotações na fôlha 12 e 
no verso da 100. estando esta meio ilegível: Visto, em visita pas
toral. 2-11-1958. (ass.) + Jerônimo. Visita ... Pe. R. Lar· 
cha P.S.S.C. 19-4-1961. Etiquêta da lombada: Livro IQ B. 
BATIZADOS - VIL AFELIZ - 1957-1963. 

3.1.128. REGISTRO DE BATIZADOS. BATIZADOS. VILA 
FELIZ - NQ 2. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de março de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, V . Geral . Primeiro 
e último registro: 19 de maio de 1963 e lQ de maio de 1966. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. A fôlha 10 8não foi rubricada. Legibilidade: ótima. Nu
meração: anual, continuando o NQ 
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No verso da fôlha 175 há três formulários que não foram preenchi
dos, sendo que um deles apresenta o N9 722 . Etiquêta da lom
bada: LIVRO 2. BATIZADOS. VILA FELIZ. 1963-1966. 

3.1.129. REGISTRO DE BATIZADOS. Vila Feliz - N9 3. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de junho de 1966, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro c 
último registro: 7 de maio de 1966 e 26 de janeiro de 1969. O 
têrmo de abertura é posterior ao primeiro registro. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. Legibi
lidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem 
do livro anterior. O registro N9 312, na fôlha 84, está incom
pleto. No verso das fôlhas 56 e 126 há, respectivamente, três e 
dois registros inutilizados. Não há etiquêta na lombada do li
vro. 

* 
ESTANTE: 2. 
PRATELEIRA: 2. 

3 . 1 . 130 . N. 3. L. de Batismos . Dupl. Água Branca. 

Livro de batizados de S. José de Água Branca. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 3 de julho de 1936, assinados pe
lo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. 
Ex\! o Sr. Arcebispo Metropolitano. A assinatura dos dois têr
mos foi feita com carimbo. Primeiro e último registro: 2 de ja
neiro de 1937 e 22 de julho de 1945. Fôlhas aproveitadas: 100, 
com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numera
ção: anual. O livro inclui, no final, em fôlhas extras, um índice 
alfabético. de A a Z, no qual constam o nome do batizando, o 
N9 do registro e o ano. Etiquêta da lombada: LIVRO 3. Batiza· 
dos. ÁGUA BRANCA. 1937. 

3 . 1 . 131 . N9 IV. Livro de Batizados. Água Branca. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de setembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 22 de julho de 1945 e 24 
de março de 1953. Fôlnas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartinc. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. Ano
tação na margem esquerda da fôlha 23: Visto, em visita pasto· 
ral. Água Branca, 2 de maio de 1947. (ass.) + Áttico, Arce
bispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. BATIZA
DOS. 
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3.1.132. N" 1. REGISTRO DE BATIZADOS de Agudos do 
Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de dezembro de 
1961, assinados por + Jerônimo, B. Aux. e Vig. Geral. Primei
ro e último registro: 8 de outubro de 1962 e 7 de maio de 1968. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 li 

1.980. Na lombada está escrita a palavra AGUDOS. 

3.1.133. lllO Livro de Batismos em Antônio Olinto. Duplica
ta. 1940. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de novembro de 
1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 14 de janeiro de 1940 e 25 
de maio de 1948. Fôlhas aproveitadas: 100, com à rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. No 
verso da fôlha 96 há uma anotação referente ao seguinte: Con
tinuam os batizados deste ano, realizados na Igreja do Rito Bi
zantino, na página [fôlha] 13 verso do seguinte livro. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 3. BATIZADOS. ANTONIO OLlNTO. 
1940-1948. 

3 . 1 .134. N 1. Duplicata. Assungui. Baptizados. 10 outubro 
1936 - 8 fevereiro 1940. 

Livro de batizados de Assungui de Cima. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assinados pelo Pc. 
João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. Ex:·1 

Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último regis
tro: 10 de outubro de 1936 e 8 de fevereiro de 1940. As assina
turas dos têrmos de abertura e de cIlcerramento, bem como as 
dos registros, foram feitas com carimbo. Fôlhas aproveitdas: 100, 
com a rubrica do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numera
ção: anual. Anotação na margem esquerda do verso da fôlha 
5: Visto. Botiatuva, 2 de fevereiro de 1937. (ass.) Attico, Arce
bispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. Batizados. 
ASSUNGUI. 1936. 

3.1.135. Livro NO 2. 11 fevereiro 1940. 12 fevereiro 1944. Ba
tizados. Assunguy. Duplicata. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de novembro 
de 1939, assinados pelo Mons. Lamartice C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Primeiro e ultimo registro: 11 de fevereiro de 1940 
e 12 de fevereiro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a ru
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anual. Na fôlha 101 consta uma anotação referente ao seguin
te: Seguem os assentos de batizados no Livro N9 IV9 de Votu
verava à fôlha N9 70. Etiquêta da lombada: LIVRO 2. Batiza
dos. ASSUNGUI. 1940. 

3.1136. NQ 1. Duplicata. Tamandaré. Baptizados. 12 Julho 
1936 - 11 Dezembro 1938. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 
1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Primeiro e último registro: 12 de julho de 1936 e 11 de dezem
bro de 1938. As assinaturas dos têrmos de abertura e de encer
ramento, bem como as dos registros, foram feitas' com carimbo. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camargo. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual. Etiquêta da lombada: LI
VRO 1. Batizados. TIMONEIRA. 1936. 

3.1.137. NQ 2. Duplicata. Tamandaré. Baptizados. 17 [16) 
outubro 1938 - 16 março 1941. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 4 de abril de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de outubro de 1938 e 16 de mar
ço de 1941. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. No verso da fôlha 1 2e na 13 há indicações feitas 
com tinta vermelha, como por ex.: Francisca, cfor., foI. 75 .Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de or
dem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 2. Batiza
dos. TIMONEIRA. 1938. 

3. 1 . 138 . Batizados N') 3. Tamandaré - Duplicatas - 13 abril 
1941 - 2 abril 1944. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Con
ceição de Tamandaré. Têrmos de abertura e de encerramento: 
20 de agosto de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. primeiro e último registro: 13 de abril de 
1941 e 2 de abril de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rú· 
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 3 . Batizados. TIMONEIRA. 1941. 

3.1 .139. N'! IV'!. Duplicata. Batizados. Timoneira. Desde 2 ja
neiro de 1944 até seis de julho - 1947. 

Livro de batizados da Paróquia de Timoneira (ex-Tamanda
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1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 2 de janeiro de 1944 e 6 de 
julho de 1947. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o N9 de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 4. Batizados. TIMONEIRA. 1944. 

3 . 1 . 140 . Duplicata N9 V9 Batizados. Timoneira. Desde 6 de 
julho de 1947 até II de VI-1950. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de janeiro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 6 de julho de 1947 e 11 de 
junho de 1950. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Foi utilizada apenas uma parte da fôlha 51. Legibi
lidade: ótima. Numeração: anual, continuando o N9 de ordem 
do livro anterior .Etiquêta da lombada: LIVRO 5. BATIZADOS. 
TIMONEIRA. 1947-1950. 

3 . 1 . 141 . Duplicata NQ VIQ. Batizados. Timoneira. Desde 11 
de Junho de 1950 até 3 Maio 1953. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 25 de setembro de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Capitular. Primeiro e último registro: 11 de junho de 1950 e 3 
de maio de 1953. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons . Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NO de ordem do livro anterior. Não há etiquêta na 
lombada do livro. 

3.1.142. Livro VIIo. Duplicata. Batizados da Paróquia de Ti
moneira. 1953-1959 . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 3 de maio de 1953 e 5 de abril de 1959. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarot
to. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o N? 
de ordem do livro anterior. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.1.143. Livro 8. Batizados da Paróquia de Almirante Taman-
daré. De 1959 até 1965. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de janeiro de 
1959, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, B. Aux . e Vig. 
Geral. Primeiro e último registro: 5 de abril de 1929 e 7 de 
agosto de 1964. Fôlhas aproveitadas: 200, 
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continuando o NQ de ordem do livro anterior. Não há etiquêta 
na lombada do livro. 

3 . 1 . 144 . Duplic. Livro 17. Baptizados. Araucária. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora dos Re
médios - Araucária. Têrmos de abertura e de encerramento: 28 
de junho de 1936, assinados pelo Pe. João R .de Camargo Pen
teado Faria, por comissão de S. Exª' Vevmª' o Sr. Arcebispo Me
tropolitano. A assinatura dos dois têrmos foi feita com carim
bo. Primeiro e último registro: 4 de julho de 1936 e 12 de ja
neiro de 1941. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando 
com o NQ 156. Etiquêta da lombada: LIVRO 17. Batizados. 
ARAUCÁRIA. 1936. 

3.1.145. NQ 18. 2.a VIA. LIVRO DE BATISMOS ARAUCA
RIA. 1941-1945 (FEVEREIRO). 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora dos Re
médios em Araucária. Têrmos de abertura e de encerramento: 
26 de fevereiro de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de 
Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 12 de ja
neiro de 1941 e 25 de fevereiro de 1945. Fôlhas aproveitadas: 
100,com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do livro ante
rior. Etiquêta da lombada: LIVRO 18. Batizados. ARAUCA
RIA. 1941. 

3.1.146. Duplicata NQ 19. LIVRO DE BAPTISMOS. ARAU
CARIA. Anos: 1945-1948. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora dos Re
médios de Araucária. Têrmos de abertura e de encerramento: 
12 de dezembro de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. 
de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 25 de 
fevereiro de 1945 e 5 de dezembro de 1948. Fôlhas aproveitadas: 
100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Na fôlha 21 há um 
formulário rabiscado e não preenchido. Legibilidade: ótima. Nu
meração: anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 19. BATIZADOS. ARAUCÁRIA. 
1945-1948. 

3. t .147. Duplicata. 20. LIVRO DE BAPTISMOS. ARAUCA
RIA. ANOS: 
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Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 8 de dezembro de 1948 
e 20 de abril de 1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. No verso da fôlha 100 há um formulário 
riscado e não preenchido. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o N9 de ordem do livro anterior. Etiquêta da lomba
da: LIVRO - 20. BATIZADOS. ARAUCÁRIA. 1948-1952. 

3.1.148 21. Batizados. 20-IV-1952. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. primeiro e último registro: 20 de abril de 1952 e 8 de 
junho de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
do o N9 de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: Li
vro 21. BATIZADOS. ARAUCÁRIA. 1952-1958. 

3.1.149. Livro XXII (Cópia) dos Batizados. 8-VI-1958-12-X-
1963. Paróquia de Araucária. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 25 de março de 1958, 
assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 20 de junho de 1958 e 12 de outubro de 
1963. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Bispo Auxililtr. Na fôlha 130 há dois formulários riscados e não 
preenchidos. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LI· 
VRO N. XXII. BATIZADOS. ARAUCARIA. 1958-1963. 

3.1.150. 2\1 Via - de 18-8-1957 a 7 de III de 1963. N9 1. 
Livro de Batizados da Paróquia de Batéis. 

Livro de batizados da Paróquia de São Sebastião de Batéias. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de agosto de 1957, as
sinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Primeiro e último re
gistro: 18 de agosto de 1957 e 7 de março de 1963. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Le
gibilidade: ótima. Numeração :anual. Anotação da fôlha 21: 
Visto. Batéias, 19. Aprilis 1958. (ass.) + Assuero Th. Bassi. 
Ep. de . . . Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.1.151. 2\1 Via - de 7-I1I-1963 - a - [5-XI-1968]. Livro 
119 REGISTRO DE BATIZADOS de Batéias. 

Livro de batizados da Paróquia de São Sebastião de Batéias. 
Têrmo9 de abertura e de encerramento: 8 de março de 1963, as
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último registro: 7 de março de 196 3e 5 de novembro de 1968. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1. 346, das fôlhas 1 até o verso da 135. A partir do verso desta 
fôlha aparece uma numeração dupla, uma delas começando com 
o NO 1 e outra continuando a numeração anterior, indo até o 
primeiro registro do verso da fôlha 163. Os registros começam 
a ser numerados no verso da fôlha 175 até o final do livro. Eti
quêta da lombada: BATIZADOS 11, guia 1963-1968. 

3.1. 152. 310 Livro de Baptizados da Freguezia de Nossa Se
nhora da Piedade de Campo Largo. De 3-7-1936 a 
19-11-1937. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Ex\! Revm\! o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primei
ro e último registro: 3 de julho de 1936 e 19 de novembro de 
1937. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camar
go. No verso da fôlha 38 há três formulários que não fo:am 
preenchidos. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começan
do com o NO 285. Etiquêta da lombada : LIVRO 31. Batizados. 
CAMPO LARGO. 1936-1936 [1938]. 

3.1.153. 320 Livro de Baptizados da Freguezia de Nossa Se
hora da Piedade de Campo Largo - De 19-11-1937 
a 24-6-1939. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 9 de dezembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral, e pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secretá
rio. Primeiro e último registro: 19 de novembro de 1937 e 24 de 
julho de 1939. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Não foram preenchidos quat"o formulários das fôlha~ 
9 e 76. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NO de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
32. Batizados. CAMPO LARGO. 1937. 

3.1.154. 330 Livro de Baptizados da Freguezia de Campo Lar· 
go da Piedade. De 24-6-1939 a 14-9-1940. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 7 de março de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 24 de junho de 1939 e 14 de setem
bro de 1940. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NO de ordem do livro anterior. Anotação na fôlha 99: Vis-
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to em visita pastoral. Campo Largo, 19 de 7bro de 1940. (ass. ) 
+ Áttico, Are. de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 33. 
Batizados. CAMPO LARGO. 1939. 

3.1.155. 34Q Livro de Baptizados da Freguezia de Campo Lar
go da Piedade. De 15-9-1940 a 24-2-1942. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 30 de dezembro de 
1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 15 de setembro de 1940 e 
24 de fevereiro de 1942. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubri
ca do Mons. Lamartine. Não foi preenchido um formulário do 
verso das fôlhas 21 e 93. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 34. Batizados. CAMPO LARGO. 1940. 

3.1 .156. 35Q Livro de Batizados da Freguesia de Campo Lar
go da Piedade. De 25-2-1942 a 8-8-1943. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de março de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 25 de fevereiro de 1942 e 8 de agosto 
de 1943. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
marti:":e. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 35. Batizados. CAMPO 
LARGO. 1942. 

3.1.157. 36Q Livro de Batizados da Freguezia de Campo Lar
go da Piedade. De 8-8-1943 a 30-12-1944. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de maio de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último regsitro: 8 de agosto de 1943 e 30 de dezem
bro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 1.000 Etiquêta da lombada: LIVRO 36. Batizados. CAMPO 
LARGO. 1943. 

3.1.158. 37Q Livro de Batizados da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade. De 31-12-1944 a 24-6-1946. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de dezembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamaltine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 31 de dezembro de 1944 e 
24 de junho de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 1.000. Anotação na fôlha 88: Visto em visita pas
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Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 37. Batizados. CAMPO 
LARGO. 1944. 

3.1.159. 38Q Livro de Batizados da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade. De 24-6-1946 a 14-9-1947. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de janeiro de 
1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 24 de junho de 1946 e 14 de 
setembro de 1947. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 38. Batizados. 
CAMPO LARGO. 1946. 

3.1.160. 39Q Livro de Batizados da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade. De 14-9-1947 a 26-12-1948. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 1 Q de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 14 de setembro de 1947 e 
26 de dezembro de 1948. Fôlhas aproveitadas: 100, com a ru
brica do Mons . Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a. 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 39 .BA
TIZADOS. CAMPO LARGO. 1947-1948. A última data-ba
liza da etiquêta da lombada do livro acha-se rasurada. 

3.1.161. 40Q Livro de Batizados da Freguesia de Campo Lal
go da Piedade. De 26-12-1948 a 25-6-1950. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 1 Q de dezembro de 
1948, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 26 de dezembro de 1948 e 
25 de junho de 1950. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 1.000 .Etiquêta da lombada: LIVRO 40. BA
TIZADOS. CAMPO LARGO. 1948-1950. O último número 
da data-baliza, indicada na etiquêta da lombada do livro, foi ra
surado. 

3.1.162. 41 Q Livro de Batizados da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade - De 15-6-1950 a 19-8-1951. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 11 de junho de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Capitular. Primeiro e último registro: 15 de junho de 1950 c 
19 de agosto de 1951. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 1.000. Etiquêta da lombada: LIVRO 41. BATI
ZADOS. CAMPO LARGO. 1950-195] 
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3.1.163. Livro 42Q de Registro de Batizados de Campo Largo 
da Piedade. De 20-8-1951 a 17-1-1954. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de outubro de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 2a de agosto de 1951 e 17 de 
janeiro de 1954. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 42. BATI
ZADOS. CAMPO LARGO. 1951-1954. 

3.1.164. LIVRO DE BATIZADOS - NQ 43 - DA PARO
QUIA DE CAMPO LARGO DA - PIEDADE -
DE 17-6-1954 a 22-7~1956. - Duplicata. 

Termos de abertura e de encarramento: 8 de fevereiro de 
1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 17 de janeiro de 1954 e 22 de 
iulho de 1956. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos docume. tos: 1 
a 2.000. Etiqueta da lombada; LIVRO 43. BATIZADOS. CAM
PO LARGO. 1954-1956. 

3.1.165. LIVRO DE BATIZADOS NQ 44 - DA PARÓQUIA 
DE CAMPO LARGO - DA PIEDADE - DE <'2-
7-1956 a 21-2-1959. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de abril de 1956, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 22 de julho de 1956 e 21 de fevereiro de 
1959. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
2.000. Anotação no verso da folha 113: Visto em vis:ta pasto
ral. Campo Largo, 26-11-1957. (ass.) + Inácio Krause, C. M. 
- Bispo Auxiliar de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 
44. BATIZADOS. CAMPO LARGO. 1956-1959. 

3.1.166. 45Q LIVRO DE BATIZADOS DA FREGUESIA DE 
N. SRA. DA PIEDADE DE CAMPO LARGO. -
De 21-2-1959 a 15-10-1961. 

Termos de abertura e de encerramento: 28 de nov::mbro de 
1958, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 21 de fevereiro de 1959 
e 15 de outubro de 1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rú

brica de + Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Nu
meração dos documentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: LI
VRO NQ 45. BATIZADOS. 
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3.1.167. LIVRO DE BATIZADOS - NQ 46 - DA PARO
QUIA DE CAMPO LARGO DA PIEDADE. - DE 
15-10-1961 a 26-4-1964. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de julho de 1961, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 15 de outubro de 1961 e 26 
de abril de 1964. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + 
Jerônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a 2.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 46 - BA
TIZADOS - CAMPO LARGO. 1961-1964. 

3.1.168. LIVRO NQ 47 DO REGISTRO DE BATIZADOS DA 
Paróquia de CAMPO LARGO. 1964-1966. 

Termos de abertura e de encerramento: 11 de outubro de 
1963, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 26 de abril de 1964 e 24 de setembro 
de 1966. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerôni
mo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos do
cumentos: 1 a 2.000. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3. 1. 169 LIVRO NQ 48 - DO REGISTRO DE BATIZADOS 
DA PAROQUIA DE CAMPO LARGO. 1966 a 31-
7-1969. 

Termos de abertura e de encerramento: 8 de junho de 1966, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 25 de setembro de 1966 e 31 de julho de 1969. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
2.000. Não há etiqueta na lombada do livro . 

• 
ESTANTE: 2. 
PRATELEIRA: 3. 

3.1.170. I. BAPTISMOS. B. 1941-1946. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Ima
culada Conceição de Catanduva. Termos de abertura e de encer
ramento: 26 de fevereiro de 1941, assinados pelo Mons. Lamar
tine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 
25 de maio de 1941 e 3 de novembro de 1946. Folhas aprovei
tadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
boa. Numeração: anual. Na folha 40 há indicação de um ba
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outros registros são do ano de 1943. Etiqueta da lombada: LI· 
VRO I. BATIZADOS. CATANDUVA. 1941-1946. 

3 . 1. 171. 11 . Livro A. de Batismos. Catanduva. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Ima
culada Conceição de Catanduva. Termos de abertura e de en
cerramento: 23 de setembro de 1943, assinados pelo Mons. La
martine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último regis· 
tro: 4 de novembro de 1946 e 29 de agosto de 1954. Folhas apro
veitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
ótima. Numeração: anual, continuando o n(> de ordem do livro 
anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 11. BATIZADOS. CA
TANDUVA. 1946-1954. 

3 . 1. 172 . 1 (> Colombo. 

Livro de batizados da paróquia de Colombo. Termos de 
abertura e de encerramento: 22 de dezembro de 1936, assinados 
pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secretário, e pelo 
Mons. Lamartine Correia de Miranda,~ Vigário Geral. primeiro e 
último registro: 1(> de janeiro de 1937 e 21 de julho de 1942. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legi
bilidade: boa. Numeração: anual. Anotação no verso da folha 
73: Visto. Colombo, 26-X-1940. (ass.) + Attico, Arcebispo de 
Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO I. Batizados. COLOM
BO. 1937. 

3 . 1. 173 . Batizados. Livro 9(> . Duplicata. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora do Rosário 
de Colombo. Termos de abertura e de encerramento. 30 de ou
tubro de 1941. assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 21 de junho de 1942 
e 1(> de julho de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, co
meçando com o nQ 70. Etiqueta da lombada: B. 9(>. DUPLICA
TA. 1942-1947. 

3.1.174. LIVRO 10. Batizados. Duplicata. 1947. 

Livro de batizados da paróquia de Colombo. Termos de 
abertura e de encerramento: 10 de janeiro de 1947, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro c 
último registro: 6 de julho de 1947 e 25 de dezembro de 1951. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o n(> de or
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tação: N. B, Os batizados de Roseira e Farias, desde o dia 5-U-
1951 até jU'1ho de 1952, acham-se registrados no livro 11 9, pág. 
[folha] 115, n" 97 e seguintes. Etiqueta da lombada: LIVRO 
N9 10. BATIZADOS. COLOMBO. 1947-1951. 

3 . 1. 175 . 119. Livro de Batisados. Duplicata. 

Livro de batizados da paróquia de Colombo. Termos de 
abertura e de encerramento: 21 de novembro de 1951, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 28 de dezembro de 1951 e 8 de julho de 1959. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, éontinuando o n9 de; or
dem do livro anterior. Anotação no verso da folha 147: Visto 
em Visita Pastoral. Colombo, 25-8-1957. (ass.) + Inácio Krau
se, C. M., Bispo de Shunteh e Auxiliar de Curitiba. Etiqueta da 
lombada: LIVRO N<? 11. BATIZADOS - COLOMBO. 1951-
1959. 

3.1.176. Duplicata. Livro N~) 12. 

Livro de batizados da paróquia de Colombo. Termos de 
abertura e de encerramento: 12 de junho. de 1959 e 8 do mesmo 
mês e ano, assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário 
Geral. Primeiro e último legistro: 19 de julho de 1959 e 17 de 
abril de 1966. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Je
rônimo, Vigário Geral. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. 
Etiqueta da lombada: LIVRO N9 12. BATIZADOS. COLOMBO. 
1959-1966. 

3 . 1 . 177 . VI. - Livro de Baptismos de Contenda. B. 

Livro de batizados da paróquia de São João Batista de Con
tenda. Termos de abertura e de encerramento: 7 de agosto de 
1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mironda, Vigário 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
n9 do livro. Primeiro e último registro: 21 de novembro de 1941 
e 21 de abril de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mo~s. Lamartine. Leg;bilidade: boa. Numeração: anual, co· 
meçando com o n9 252. Na lombada do livro consta apenas o 
algarismo VI, feito com lápis vermelho. 

3 . 1 . 178 . VII. Livro de Baptizados de Contenda - Serrinha. 
B. desde 21-4-1947. N<? 58-47 até [15-12-1951]. 

Livro de batizados da paróquia de São João Batista de Con
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Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nl' do livro. Primeiro e último registro: 26 de abril de 1947 e 
15 de dezembro de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. A folha 81 está manchada de tinta. Legi
bilidade: boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem 
do livro anterior. Na lombada do livro consta apenas o algaris
mo 7, feito com lápis vermelho. 

3. 1 . 179. VIIIQ Livro de Baptizados. B. Paróquia de Conten
da. 26-XII. 16-XII. 1951 lI963]. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de outubro de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 16 de dezembro de 1951 e 23 de 
janeiro de 1963. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Há formulários que não foram preenchidos. 
O verso da folha 23 está manchado de tinta. Legibilidade: boa. 
Numeração: anual, continuando o n? de ordem do livro ante
rior. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3.1.180. NQ 37. De 4-7-36 - 8-5-37. Livro de Baptismos. Du
plicata. Lapa. 

Livro de batizados da freguesia de S. Antônio da Lapa. Ter
mos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão 
de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. A assinatura 
dos dois termos foi feita com carimbo. Primeiro e último regis
tro: 4 de julho de 1936 e 8 de maio de 1937. Folhas ap'oveita
das: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legibilidade: boa. 
Numeração: anual, começando com o nQ 618. Etiqueta da lom
bada. LIVRO 37. Batizados. LAPA. 1936. 

3.1.181. Duplicata. Livro de Batisados. NQ 38. De 8-5-37 a 
6-3-38. Lapa. 

Livro de batizados de Santo Antônio da Lapa. Termos de 
abertura e de encerramento: 1 Q de novembro de 1938, assinados 
pelo Mons. Lamartine Correia de Miranda, Vigário Geral. Em
bora os dois termos sejam daquela data, o primeiro e o último 
registro são de 8 de maio de 1937 e de 6 de março de 1938. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamarti~e. Na 
folha 74 consta a indicação do ano de 1938. Legibilidade: óti
ma. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do livro an
terior. Etiqueta da lonibada: LIVRO 38. Batizados. LAPA. 
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3.1.182. Duplicata. Livro de Batizados. N9 39 de 6-3-38 a 14-1-
39. Lapa. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de novembro de 
1939, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do n9 

do livro e da paróquia no termo de abertura. Embora os dois 
termos sejam daquela data, o primeiro e o último registro são 
de 6 de março de 1938 e de 14 de janeiro de 1939. Folhas apro
veitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Na folha 96. 
consta a indicação do ano de 1939. Legibilidade: ótima. Nu
meração: anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 39. Batizados. LAPA. 1938. 

3.1. 183. Duplicata. Livro de Batizados N9 40. De 14-1-39 a 
18-11-39. 

Livro de batizados da Lapa. Termos de abertura e de en
cerramento: 2 de janeiro de 1940, assinados pelo Mons. Lamar
tine C. de Miranda, Vigário Geral. Embora os dois termos se
Jam daquela data, o primeiro e o último registro são de 14 de 
janeiro de 1939 e de 18 de novembro do mesmo ano. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legi
bilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de ordem 
do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 40. Batizados. 
LAPA. 1939. 

3.1.184. Duplicata. Livro de Batizados NI' 41. De 18-11-39 
a 10-9-40. 

Livro de batizados da Lapa. Termos de abertura e de en
cerramento: 14 de agosto de 1940, assinados pelo Mons. La
martine C. de Miranda, Vigário Geral_ Embora o termo de 
abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 18 de no
vembro de 1939 e o último, de 10 de setembro de 1940. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legibi
lidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de ordem 
do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 43. Batizados. 
LAPA. 1939. 

3.1. 185. Duplicata. Batisados. N9 42. De 10-9-40 a 29-6-41. 

Livro de batizados da freguesia da Lapa. Termos de aber
tura e de encerramento: 6 de novembro de 1940, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na pri
meira folha, sem numeração, não há indicação do n9 do livro. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re· 
gistro é de 10 de setembro de 1940 
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de 1941. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan· 
do o n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LI
VRO 42. Batizados. LAPA. 1940. 

3. 1. 186. Duplicata. Livro 43. Batisados de 29-6-41 a 28-6-
1942. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 25 de abril de 1941, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do n'" do 
livro. Primeiro e último registro: 29 de junho de 1941 e 28 de 
junho de 1942. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica dI) 
Mons. Lamartine. No verso da folha 54 consta a indicação do 
ano de 1942. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 43. Batizados. LAPA. 1941. 

3.1.187. Livro 44. Batizados de 28-6-942 a 10-7-1943. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 18 de março de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 28 de junho de 1942 e 10 de julho 
de 1943. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. No verso da folha 55 consta a indicação do ano de 
1943. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando O 

n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRn 
44. Batizados. LAPA. 1942. 

3.1.188. Livro 45 (duplicata). Batizados de julho de 1943 c1 

maio de 1944. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 10 de julho de 1943 e 29 de maio de 
1944. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. No verso da folha 58 consta a indicação do ano de 
1944. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 
45. Batizados. LAPA. 1943. 

3.1.189. Batizados N'" 46. Maio de 1944 a abril de 1945. 
Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 

Termos de abertura e de encerramento: 29 de dezembro de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
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Primeiro e último registro: 29 de maio de 1944 e 22 de abril de 
1945. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. No verso da folha 73 consta a indicação do ano de 
1945. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 
46. Batizados. LAPA. 1944. 

3.1. 190. Batisados 47. Duplicata. De abril de 1945 a mar
ço de 1946. 

Livro de batizados da par6quia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de' encerramento: 12 de dezembro de 1944, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 22 de abril de 1945 e 20 de março 
de 1946. Folhas aprovt:itadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine .Na folha 80 consta, na margem esquerda, a indicação 
do ano de 1946. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, contI
nuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 47. Batizados. LAPA. 1945. 

3.1.191. Duplicata. Batizados NQ 48. Março de 1946 a feve
reiro de 1947. 

Livro de batizados da p:lróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 7 de março de 1946, as
sinado spelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 20 de março de 1946 e 9 de fevereiro 
de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. No verso da folha 92 consta a indicação do ano de 
1947. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, cO:Jtinuando o nQ 

de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 48. 
Batizados. LAPA. 1946. 

3. 1 . 192. Batisados NQ 49. De fevereiro a dezembro de 1947. 
Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 

Termos de abertura e de encerramento: 25 de julho de 1946, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 9 de fevereiro de 1947 e 16 de de
zembro do mesmo ano. Folhas aproveitadas: 100. com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 49. Batizados. LAPA. 1947. 

3.1.193. Livro de Batisados NQ 50 de 16 de dezemb:o de 1947 
a 21 de outubro de 1948. 

Livro de batizados da paróquia de Santo 
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sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: correspondem às datas indicadas no tí
tulo. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. No verso da folha 11 consta a indicação do ano de 1948. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 50. Bati
zados. LAPA. 1947. 

3.1.194. Batisados .Livro NQ 51 de 22 de outubro de 1948 a 
[1949] . 

Livro de batizados de Santo Antônio da Lapa. Termos de 
abertura e de encerramento: 14 de março de 1948, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 22 de outubro de 1948 e 13 de setembro de 1949. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. 
Na folha 27 consta a indicação do ano de 1949. Legibilidade: 
ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do livro 
anterior .Etiqueta da lombada: LIVRO 51. BATIZADOS. LA
PA. 1948-1949. 

3.1.195. Batisados 52. Duplicata. 

Livro de batizados de Santo Antônio da Lapa. Termos de 
abertura e de encerramento: 16 de março de 1949, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e últi· 
mo registro: 2 d~ setembro de 1949 e 13 de julho de 1950. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. No 
verso da folha 38 con8ta a indicação do ano de 1950. Legibili
dade: boa. Numeração: anual, começando com o nQ 738, que 
é o mesmo do último registro do livro anterior. Há irregularid!t
des na numeração das folhas 40 e primeira parte da 41. Etique
ta da lombada: LIVRO 52. BATIZADOS. LAPA. 1949-1950. 

3.1.196. 53. Batisados. Duplicata. De 13-7-1950 a 13-6-1951. 

Livro de batizados de Santo Antônio da Lapa. Termos de 
abertura e de encerramento: 11 de julho de 1950, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitular. Primeiro e 
último registro: correspondem às datas indicadas no título. Fo
Iras aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamartine. Legi
bilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem 
do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO - 53. BA TI
ZADOS. LAPA. 1950-1951. 

3.1.197. Duplicata 54. Batisados. De 13-6-1951 a 12-4-1952. 
Livro de batizados da Lapa. Termos de abertura e de encer

ramento: 14 de junho de 1951, assinados pelo 
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C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: cor
respondem às datas indicadas no título. Folhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Nume
ração: anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior. Eti
queta da lombada: LIVRO N9 54. BATIZADOS. LAPA. 1951-
1952. 

3.1.198. LIVRO N9 55. BATIZADOS. LAPA. 1952-1954. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 23 de maio de 1952, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 13 de abril de 1952 e 2 de janeiro de 
1954. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nl) 
de ordem do livro anterior. Não há indicação na etiqueta da 
capa. Etiqueta da lombada: LIVRO N9 55. BATIZADOS. LA
PA. 1952-1954. 

3.1.199. Batisados. 56. Duplicata. 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encerramento: 4 de janeiro de 1954, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 2 dd janeiro de 1954 e 21 de novem
bro de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine, inclusive nas duas últimas folhas do livro. Legibili
dade: ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de ordem do 
livro anterior. Anotação na última folha: Visto em Visita Pas
toral. Em 6 de maio de 1956. (ass.) + Manuel, Arcebispo Metro
politano. Concluido. Arquive-se. Etiqueta da lombada: LIVRO 
N9 56. BATIZADOS. LAPA. 1954-1955. 

3 . 1 . 200 . Batisados. 57. Duplicata . 

Livro de batizados da paróquia de Santo Antônio da Lapa. 
Termos de abertura e de encorramento: 8 de julho de 1955, as
sinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primei
ro e último registro: 22 de novembro de 1955 e 19 de outubro 
de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. No verso da folha 118, na parte superior, há o re
gistro 14 b, e, na margem esquerda, o 15 b. Em anexo, foram 
coladas, na mesma folha, duas tiras de papel, com a indicação 
de nomes e outras anotações. Na primeira parte da última folha 
foi anotado o registro 831 b Suplemento. Na folha 111 consta a 
indicação do ano de 1957. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o n9 
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do ano de 1957 há duas numerações, uma que continua a do ano 
anterior, a qual foi riscada, e outra que começa com o nQ 1. Eti
queta da lombada: LIVRO N9 57. BATIZADOS. LAPA. 1955-
1957. 

3 . 1. 20 1. Livro de Batizados. N9 58. Duplicata. 

Livro de batizados [da paróquia de Santo Antônio da Lapa]. 
Termos de abertura e de encerramento: 2 de setembro de 1957, as
sinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. No termo de abertura 
não consta a indicação da paróquia. Primeiro e último registro: 
2 de novembro de 1957 e 23 de agosto de 1959. Folhas aprovei
tadas: 200, com a rúbrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Na fo
lha 31 consta a indicação do ano Cte 1958 e no verso da folha 
137, do ano de 1959. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
sendo que o livro anterior terminou com o n9 831 e esse inicia 
com o n9 862. Etiqueta da lombada: LIVRO N9 58. BATIZA
DOS. LAPA. 1957-1959. 

3 . 1 .202 . Livro de Batizados. N9 59. Duplicata. 

Livro de batizados [da paróquia de Santo Antônio da Lapa 1. 
Termos de abertura e de encerramento: 12 de outubro de 1959, 
assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. No 
termo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro 
e último registro: 23 dei agosto de 1959 e 29 de junho de 1961. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. Na folha 43 consta a indicação do ano de 1960 e na 149, 
do ano de 1961. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o n9 de ordem do livro anterior, Etiqueta' da lombada: 
LIVRO 59 - 29. BATIZADOS. LAPA. 1959-1961. 

3.1.203. REGISTRO DE BATIZADOS. 61. Duplicata. 

Livro de batizados [da paróquia de Santo Antônio da Lapa]. 
Termos de. abertura e de encerramento: 8 de março de 1963, as
sinados por Dom Jerôninlo Mazzarotto, Vigário Geral. No ter
mo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e 
último registro: 24 de abril de 1963 e 16 de fevereiro de 1965. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. Na folha 82 consta a indicação do ano de 1964 e na 188, 
do ano de 1965. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando com o n9 319. Etiqueta da lombada: LIVRO NQ 61. BA
TIZADOS. LAPA. 1960-1967 rt9651). 

3.1.204. REGISTRO D EBATIZADOS. 
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assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. No ter
mo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e 
último registro: 16 de fevereiro de 1965 e 27 de novembro de 
1966. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vigário Geral. No verso da folha 103 consta a indicação do ano 
de 1966. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
n9 de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO NQ 
62. BATIZADOS. LAPA. 1963 [1965] - 1965 [1966]. 

3.1.205. Livro I. Batizados (começa: 9 de Fevereiro de 1958) 
- Batizados das Paróquias de Mandírituba e Agudos 
do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 7 de outubro de 1957, 
assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 9 de fevereiro de 1958 e 2 de outubro 
de 1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Bispo Auxiliar. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 2.000. Etiqueta. da lombada: LIVRO N9 1 - BATIZA
DOS - MANDIRITUBA e AGUDOS DO SUL. 1958-1961. 

3.1. 206. N9 5. Livro de Baptismos. (Duplicata). Da paro
chia de M uricy . 

Livro de batizados da paróquia do Sagrado Coração de Je. 
sus de Murici. Termos de abertura e de encerramento: 13' de ju
lho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado 
Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Primeiro e último registro: 19 de agosto de 1936 e 26 
de setembro de 1943. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Pe. Camargo. Legibilidade: boa. Numeração: anual, come
çando com o n9 117. Etiqueta da lombada: LIVRO 5. Batizados. 
MURICI. 1936. 

3 . 1. 207. Batismos 6. Murici. 
Livro de batizados da paróquia do Sagrado Coraçâo de Je. 

sus em Murici. Termos de abertura e de encerramento: 20 de 
fevereiro de 1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 26 de setembro de 
1943 e 31 de março de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a 
rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: 
anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior. O livro in
clui uma carta endereçada ao Vigário, pedindo donativos aos pa
roquianos para a compra de mobílias para o novo Seminário. O 
documento é datado de 19-jul.-1947 e foi assinado pelo Mons. Mau
rfcio Dunand. Etiqueta da lombada: LIVRO 6. BATIZADOS. 
MURICI. 
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3 . 1 .208. Batismos. Murici. NQ 7. 

Termos de abertura e de encerramento: 9 de março de 1951, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 2 de abril de 1951 e 15 de março de 
1959. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Alguns formulários não foram preenchidos. Legibilida
de: boa e regular. Numeração: anual, continuando o nQ de or
dem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 7. BAn
ZADOS. MURICI. 1951-1959. 

* 
ESTANTE: 2. 

PRATELEIRA: 4. 

3 . 1 .209 . Baptisados. Livro 30. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Concei
ção da Palmeira. Termos de abertura e de encerramento: 14 de 
julho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado 
Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nQ do livro. Primeiro e último registro: 26 de julho de 1936 e 5 
de setembro de 1937. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: 1 a 999, sendo que o último formulário, no verso da folha 
100, foi riscado. Anotação na margem esquerda do verso da 
folha 100: Visto, em visita pastoral. Palmeira, 7-XII-1937. (ass.) 
+ Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 
30. Batizados. PALMEIRA. 1936. 

3.1.210. Registro de Baptisados de Palmeira. Livro 31. 

Livro de batizados da paróquia de Nossa Senhora da Con
ceição da Palmeira. Termos de abertura e de encerramento: 21 
de outubro de 1937, assinados pelo Mons. Lamartine Correia de: 
Miranda, Vigário Geral, e pelo. Pe. João R. de Camargo Pentea
do Faria, Secretário. Primeiro e último registro: 5 de setembro 
de 1937 e 5 de setembro de 1938. Folhas aproveitadas: 100, com 
a rubrica do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual. Anotação na margem esquerda do verso da folha 12: Vis
to, em visita pastoral. Palmeira, 7 de dezembro de 1937. (ass.) 
+ Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 
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3.1. 211. Registro de Baptisados de Palmeira. Livro 32. 1938-
1939. 

Termos de abertura e de encerramento: 4 de outubro de 
1938, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge·· 
ral. Primeiro e último registro: 4 de setembro de 1938 e 15 de 
outubro de 1939. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. O formulário nQ 675, na folha 97, ficou sem 
efeito. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Na folha 1 há uma nota referente 
ao seguinte: o Vigário Pe. Theodoro Matessi, S.V.D. houve en· 
gano na numeração deve ser 552. Vide L. 30, f. 95 verso. Eti
queta da lombada: LIVRO 32. Batizados. PALMEIRA. 1938. 

3.1.212. Livro NQ 33 de Baptisados feitos na Paróquia de Pai· 
meira. 1939·1940. 

Termos de abertura e de encerramento: 10 de outubro de 
1939, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 15 de outubro de 1939 e 19 de 
novembro de 1940. Folhas aproveitaüas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 33. Batizados. PALMEIRA. 1939. 

3 . 1. 213 . NQ 34. Batizados feitos na Paróquia de Palmeira. 
1940/1941. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Con
ceição em Palmeira. Têrmos de abertura e de encerramento: 10 
de outubro de 1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 19 de novem
bro de 1940 e 16 de novembro de 1941. Fôlhas aproveitadas: 
100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 34. Batizados. PALMEIRA. 1940. 

3.1.214. NQ 35. 

Livro de batizados de Palmeim. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 20 de agosto de 1941, assinados pelo Mons. Lamar· 
tine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 
17 de novembro de 1941 e 8 de janeiro de 1943. Fôlhas aprovei
tadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do livr.:> 
anterior. Anotação na margem esquerda da fôlha 16: Visto. Pal· 
meira, 8-2-1942. (ass.) + Áttico, Arc. de Curitiba. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 35. Batizados. Palmeira. 
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3.1.215. NQ 36. Duplicata. Cópia. 
Livro de batizados da Paróquia da Imaculada Conceição de 

Palmeira. Têrmos de abertura e de encerramento: 23 de maio 
de 1942, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 19 de janeiro de 1943 e 
6 de fevereiro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima . Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 36. Batizados. PALMEIRA. 1943. 

3.1.216. Livro NQ 37. Duplicata - Cúria. 
Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora da Con

ceição de Palmeira. Têrmos de abertura e de encerramento: 29 
de agosto de 1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. PrimeirQ e último registro: 6 de feverei
ro de 1944 e 10 de fevereiro de 1945. Fôlhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Não foram preenchidos os 
formulários NQs 962 a 967, no verso da fôlha 89 e na 90. Legi
bilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem 
do livro anterior. Anotação no verso da fôlha 89 referente ao se
guinte: Nota: Na viagem de setembro de 1944 o Pe. João p. 
perdeu o rascunho dos assentos dos batizados. Não foi mais pos
sível encontrar pessoas de seis crianças batizadas para lavrar 0S 

assentos. - Palmeira - 10 de setembro de 1946 - (ass.) Pe. 
Francisco Volkers, Vigário. Etiquêta da lombada: LIVRO 37. 
Batizados. PALMEIRA. 1944. As duas datas-balizas são: 1940 
e 1945. 

3.1. 217. NQ 38. Registro de batismos da Parochia de Palmei
ra - Cúria Metropol. 

Livro de batizados da Paróquia de Nossa Senhora a Concei
ção de Palmeira. Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de 
setembro de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 10 de feverei
ro de 1945 e 8 de fevereiro de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, 
com !li rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Nume
ração: anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. Eti
quêta da lombada: LIVRO 38. Batizados. PALMEIRA. 1945. 

3.1.218. Cúria Metrop. NQ 39. Livro de Baptismos. Palmei-
ra. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de março de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 10 de março de 1946 e 7 de março 
de 1947. Fôlhas aproveitadas: 100, 
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Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Anotação no verso da fôlha 
60: Visto em visita pastoral. Palmeira, 13 de outubro de 1946. 
(ass.) + Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 39. Batizados. PALMEIRA. 1946. 

3.1. 219. LQ 40. Cúria Metropol. Livro de Baptismos. Pal
meira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de janeiro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 12 de março de 1947 e 15 
de março de 1948. Fôlhas aproveita:\as: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, COil
tinuando o N\l de ordem do livro anterior. Etiquêta da lomba· 
da: LIVRO 40. Batizados. PALMEIRA. 1947. 

3 . 1. 220. L. 41. Cúria Metropolit. Livro de registro de ba
tismos de Palmeira. 

Têrmos de abertura e de enceramento: 18 de dezembro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 15 de março de 1948 e 20 
de fevereiro de 1949. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 41. Batizados. PALMEIRA. 1948. 

3 . 1. 221. Cúria Metropolit. L. 42. Livro de registro de Ba
tismos de Palmeira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: lQ de dezembro de 
1948, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 29 de janeiro de 1949 e 17 
de dezembro do meSmO ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a 
rubrica do Mons. Lamartine. Na fôlha 31 há registros sem efei
to. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 80 a 1.076. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 42. Batizados. PALMEIRA. 1949. 

3. 1 .222. L. 43. Livro de registro de Batismos de Palmeira. 

Têrmos de abertura e de ecerramento: 2 de janeiro de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 17 de dezembro de 1949 e 21 de ja
neiro de 1951. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LI
VRO 43. BATIZADOS. PALMEIRA. 
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3 . 1. 223 . Cúria. L. 44. Livro de registro de Batismos de Pal
meira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 21 de novembro de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigáno 
Capitular. Primeiro e último registro: 21 de janeiro de 1951 e 
27 de janeiro de 1952. Fôlhas aproveítadas: 100, com a rubri
ca do Mons. Lamartine .Legibilidade: Ntima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 44. BATIZADOS. PALMEIRA. 1951-1952. 

3. 1. 224. Cúria. L. 45. Livro de batizados de Palmeira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 31 de janeiro de 1952 
e 13 de abril de 1954. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. O livro está da
nificado. Foram cortadas as ourelas inferiores da fôlha 122 à 
125. Etiquêta da lombada: LIVRO 45. BATIZADOS. PALMEI
RA. 1952-1954. 

3 . 1 .225. Cúria. L. 46. Livro de registro de Batismos de Pal
meira. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 31 de março de 
1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. No têrmo de abertura não consta a indicação da paró
quia. Primeiro e último registro: 10 de abril de 1954 e 17 de 
junho de 1956. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rub-ica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuan
do o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
46. BATIZADOS. PALMEIRA. 1954-1956. 

3.1.226. Cúria. L. 47. Liv.'O de registro de Batismos de Pill
meira. 17-6-1956 a 15-8-1958. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 5 de dezembro de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. No têrmo de abertura não consta a indicação da paróquia. 
Primeiro e último registro: 17 de junho de 1956 e 15 de agosto 
de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, contir.u:mdo o 
NQ de ordem do livro anterior. Na fôlha 125 há uma mancha 
mas o restante do livro está perfeito. Anotação no verso da fô
lha 103: 
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+ Inácio Krause, C. M., Bispo de Shunteh e Auxiliar de Curiti
ba. Etiquêta da lombada: LIVRO 47. BATIZADOS. PALMEI
RA. 1956/1958. 

3. 1 .227. NQ 48 - Cúria. Livro de Batizados da Paróquia de 
Palmeira (Pr.). 

Têrmos de abertura e de encerramento: 25 de março de 
1958, assinados por Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vi· 
gário Geral. Primeiro e último registro: 9 de junho de 1958 e 
24 de setembro de 1960. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubri
ca de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Entre as fôlhas 30 e 31 foi 
arrancada uma fôlha. Não foi utilizado um formulário na fô
lha 153. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
NQ de ordem do livro anterior. Anotações dos versos das fô
lhas 37 e 135 e na fôlh:: 193: N.B. 872-881 vê pág. [fôlha] 42 
e 43; Ver f. 193 NQs 968 até 977. Pe. Carlos Masero escreveu; 
P. Carlos Masero: N. B. pularam 10 Batizados das fls. 135 e 
136. Etiquêta da lombada: LIVRO 48. BATIZADOS. PALMEI
RA. 1958/1960. 

3 . 1 .228. Cúria. 49. Livro de Batizados. 

Livro de batizados [de Palmeira]). Têrmos de abertura e de 
encerramento: 27 de outubro de 1960, assinados por + Jerônimo 
Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. No têrmo de abertura não 
consta a indicação da paróquia. Primeiro e último registro: fi 

de setembro de 1960 e lQ de julho de 1963. Fôlhas aproveita
das: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. No verso 
da fôlha 63 há um formulário sem efeito, que apresenta apenas 
o NQ 364 e o prenome Lucy. Não foram ocupados alguns for
mulários. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. A partir da 
fôlha 49. a assinatura do Pe. Pedro Ferreira foi feita, quase na 
totalidade. com carimbo. Não há etiquêta na lombada do livro. 
Na capa externa foi colocada uma etiquêta com a seguinte indi
cação: B 49. 

3.1.230. REGISTRO DE BATIZADOS. CÚRIA. L 51. 

Livro de batizados de Palmeira. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 31 de maio de 1966, assinados por Dom Jerôni
mo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro e último registro: 5 de 
junho de 1966 e 13 de julho dQ 1969. Fôlhas aproveitadas: 200, 
com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. Não foram utiliza
dos o último formulário da fôlha 107 
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etiquêta na lombada do livro. Na capa externa foi colada uma 
etiquêta com a seguinte indicação: B-51. 

3 . 1 .231 . Baptizados da Paróquia de Piraquara. Livro 6. Du
plicata. 1936-1945 [1944]. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, 
assinados pelo P. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exª' Revm(l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 6 de setembro de 1936 e 17 de dezem
bro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começanco 
com o N\l 75. Anotação na fôlha 14: Visto, em visita pastoral. 
Piraquara, 17-10-1937. (ass.) + Attico, Arcebispo d Curitiba. 
As datas-balizas são: 1936 e 1944. Etiquêta da lombada: LIVRO 
6. BATIZADOS - PIRAQUARA - 1936-1944. 

3 . 1 .232. Batisados da Parochia de Piraquara. Livro 7 . Dupli· 
cata. 1945 [1944] a 1952. 

Livro de batizados da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Pi
raquara. Têrmos dc abertura e de encerramento: 12 de dezem
bro de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 17 de dezembro de 
1944 e 6 de julho de 1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rú

brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o N\l de ordem do livro anterior. No verso 
da fôlha 25, no comêço do ano de 1947, foi anotada e corrigi
da a numeração dos registros da seguinte forma: (N\l 109) digo 
I, (110) digo 2, (111) digo 3, etc. Na fôlha 67, no comêço do 
ano de 1950, também foi feita a correção da numeração: N\l 123 
digo 1. Anotação no verso da fôlha 45: Visto, em visita pastoral. 
Piraquara, 30-5-1948. (ass.) + Attico, Arc. de Curitiba. As da
tas-balizas são: 1944 e 1952. Etiquêta da lombada: LIVRO 7. 
BATIZADOS - PlRAQUARA - 1944-1952. 

3. 1 .233 . Batizados da Paróquia de Piraquara N9 8. Duplicat:t. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 27 de agosto de 

1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 6 de julho de 1952 e 24 de se
tembro de 1962. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. J. Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o N\l de ordem do livro anterior. Em alguns re
gistros, a partir da fôlha 160, a data dos batizados consta como 
sendo anterior à do nascimento. Há alguns registros rasurados. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 8. BATIZADOS 
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3 . 1 .234. N 1. Duplicata. Votuverava. 3 setembro 1936 -
12 janeiro 1939. 

Livro de batizados de Votuverava, com sede em Rio Bran
co. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 3 de setembro de 1936 e 12 de janei
ro de 1939. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Ca
margo. O formulário NQ 85, na fôlha 32, não foi preenchido. 
Na referida fôlha há, na margem esquerda, uma nota sobre o 
seguinte: Os batizados de NQ 156 até 237, que deveriam ter si
do escritos neste livro, foram, por êrro, escritos no livro da Pa
róquia de Assungui. Legibilidade: boa . Numeração: anual. A 
ordem dos registros não é rigorosamente cronológica porque de
pois dos registros de janeiro a junho de 1938, da fôlha 59 ao ver
so da 83, seguem, na fôlha 84, cinco do mês de janeiro de 1937. 
Faltam a residência e o nome dos padrinhos em diversos regis
tros. A assinatura dos documentos, a partir da fôlha 20, foi fei
ta com carimbo. Há registros com rasuras. Anotação na fôlha 
20: Visto. Botiatuva,2 de favereiro de 1937. (as.) + Áttico, 
Arcebispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. Batiza
dos. VOTUVERAVA. 1936. 

3.1.235. NQ 2. Duplicata. Votuverava. Batisados. 12 JaneI
ro 1939 [13 de agosto de 1938] - 1941-25 Maio 

Têrmos de abertura e de encerramento: 4 de abril de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 12 de janeiro de 1939 e 25 de maio 
de 1941. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
N<:> de ordem do livro anterior. Foi corrigida a numeração de al
guns registros. A ordem cronológica não foi seguida a rigor. Das 
fôlhas 1 até parte da 6 foram feitos registros de 1939. Seguem 
registros de 1938 até a primeira parte da fôlha 9. Nesta mesma 
fôlha. começam novamente os registros de 1939. No verso da fô
lha 61, depois de registros de 1940, aparecem batizados de 1939, 
que vão até o comêço da fôlha 62. Seguem registros de 1940 e, 
na fôlha 64, quatro batizados de 1939. Há registros com rasu
ras. O livro apresenta a seguinte anotação: NOTA: Os batiza
dos NQs 114, 115 e 116 pertencem à Paróquia de Tamandaré e 
se encontram transcritos no seu respectivo livro. As datas-balizas 
são: 1938 e 1941. Etiquêta da lombada: LIVRO 2. Batizados. 
VOTUVERAVA. 
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3.1.236. Livro NQ 3Q. Batizados. Votuverava. Duplicata. 
Desde 1Q de maio de 1941 até 31 de Janeiro de 1943. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 26 de fevereiro de 
1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 1Q de maio de 194 1e 31 de 
janeiro de 1943. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Na fôlha 38, final do ano de 1941, não foram 
utilizados seis formulários, sendo que um apresenta a assinatura 
do vigário feita com carimbo. No verso da fôlha 91, final do 
ano de 1942, não foram preenchidos três formulários, sendo que 
o último apresenta a assinatura do vigário também feita com ca
rimbo. No verso da fôlha 10 e na primeira parte da que segue 
não há assinatura. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. No início dos anos 
de 1942 e 1943 há as seguintes anotações: Ano do Senhor - 194~ 

- e "Ano do Senhor 1943". Há registros com rasuras. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 3. Batizados. VOTUVERAVA .1941. 

3.1.1237. 31 Janeiro 1943 - 27 Junho 1944. Duplicata. Ba-
tizados. Votuverava . NQ IVQ. 

Livro de batizados da Paróquia do Nossa Senhora do Ampa
ro de Votuverava. Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de 
dezembro de 1942, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há 
indicação do NQ do livro. Primeiro e último registro: 31 de ja
neiro de 1943 e 27 de junho de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Na fôlha 18 foram invalida
dos três formulários .Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. Há registros com ra· 
suras. Anotação na fôlha 45: Annus Domini 1944. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 4. Batizados. VOTUVERAVA. 1943-1943 
[1944] . 

3.1.238. 8 Setembro 1944 - 19 Agosto 1945. N'! V'!. Duplica
ta. Votuverava. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 15 de setembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: correspondem às datas indi
cadas no título. Fôlhas aprovef{adas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. No registro NQ 729, no verso da fôlha 17, consta a 
idade do batizando, em vez da data do nascimento, e faltam a 
filiação, a naturalidade e a residência dos pais. Legibilidade: óti
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Etiquêta da lombada: LIVRO 5. Batizados. VOTUVERAVA. 
1944. 

3.1.239. Duplicata N'! IVÇ>. Batizados. Votuverava. 19 Agosto 
1945 - 14 Outubro 1946. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de julho de 1945, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: correspondem às datas indicadas no 
título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. La
martine. Não consta indicação dos padrinhos nos registros NQs 
821 e 903, no verso das fôlhas 26 e 34, 906, 946 e 947 nas fô
lhas 35 e 39. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 
565 ai. 564, continuando o NQ de ordem do livro anterior. As 
fôlhas do livro estão um pouco amareladas. Anotação no verso 
da fôlha 28: ANO 1946. Etiquêta da lombada: LIVRO 6. Bati
zados. VOTUVERAVA. 1945. 

3 . 1 .240. Duplicata NQ VII. Batizados. V otuverava. 4 de Agos
to 1946 - 15 Janeiro 1948. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de novembro de 
1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: correspondem às datas 
indicadas no título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documen
tos: no ano de 1946, de 1.565 a 1.685, continuando o NQ de 
ordem do livro anterior, nos anos de 1947 e 1948, é contínua. Não 
há assinatura do vigário a partir da fôlha 85 até o final do li
vro. Anotação na fôlha 13: Ano do Senhor 1947. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 7. Batizados. VOTUVERAVA. 1946. 

3.1.241. Duplicata NQ 8. Batizados. Votuverava. Desde 15 
de Janeiro 1948 até 25 Janeiro 1949. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 1 Q de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. No têrmo de abertura foi registrada e riscada a palavra 
Timoneira, sendo acrescentada depois a expressão: digo Votuve
rava. Primeiro e último registro: correspondem às datas indicadas 
no título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
873, nos anos de 194 7e 1948, e 1 a 136, no ano de 1949. Há 
registros com rasuras e borrões de tinta. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 8. BATIZADOS. VOTUVERAVA. 
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3.1.242. NQ 9. DUPLICATA. BATIZADOS. VOTUVERA
VA. De 25 Janeiro 1949 até 27 de Fevereiro 1950. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 9 de outubro de 
1948, assinados pelo Mons .Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: correspondem às datas indica
das no título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Não foi preenchido o formulário NQ 950. Legibili· 
dade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de ordem do 
livro anterior. Foi corrigida a numeração das fôlhas 21 à 43 e 
dos NQs 870 até 905, no verso da fôlha 77., Foi riscado o regis
tro NQ 871, da fôlha 74, tendo sido dado esse mesmo N\> ao re
gistro seguinte, no verso da referida fôlha. Há indicação do ano 
de 1950 .Alguns registros apresentam rasuras. Etiquêta da 10m· 
bada: LIVRO 9. BATIZADOS. VOTUVERAVA. 1949-1950. 

3.1.243. Duplicata NQ XQ. Batizados. Votuverava. Desde 27 
de fev. 1950 até 24 Maio 1951. 

Livro de batizados de Rio Branco do Sul. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 25 de setembro de 1950, assiilados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitular. Primeiro 
e último registro: correspondem às datas indicadas no título. Fô
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o NQ de or
dem do livro anterior. Há indicação do ano de 1951. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 10. BATIZADOS. RIO BRANCO. 1950-

1951. 

3.1. 244 . BATIZADOS XI. VOTUVERA VA. Duplicata. Desde 
2 de Julho 1951 até 16 de Agôsto 1952. 

Livro de batizados de Rio Branco do Sul. Têrmos de abcr 
tura e de encerramento: 5 de junho de 1951, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último rI!' 
gistro: correspondem às datas indicadas no título. Fôlhas apro
veitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. Há registros com 
rasuras. Etiquêta da lombada: LIVRO 11. VOTUVERAVA. BA
TIZADOS. 1951-1952. 

3.1. 245. Livro 12. Rio Branco do Sul. Batizados. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia. de Votuverava - Rio Bran
co do Sul. Têrmos de abertura e de encerramento: 4 de julho de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 16 de a.gôsto de 1952 e 25 de 
setembro de 1954. Fôlhas aproveitadas: 200, 
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Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. Na 
fôlha 36 foi feita uma numeração dupla e quatro registros (352) 
1, (353) 2, (354) 3 e 355) 4, passando a vigorar, do verso da
quela fôlha, em diante, a nova numeração. O verso da fôlha 
145 está manchado. Etiquêta da lombada: LIVRO NQ 12 (2). 
BATIZADOS. RIO BRANCO. 1952-1954. 

3.1. 246. Batizados 13. Paróquia de Rio Br. do Sul. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia de Votuverava - Rio Bran
co do Sul. Têrmos de abertura e de encerramento: 17 de abril 
de 1953, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Primeiro e último registro: 25 de setembro de 1954 
e 16 de outubro de 1956. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rUbri
ca do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, 
continuando o N9 de ordem do livro anterior. Há indicações do 
ano de 1955 na fôlha 21 .Etiql1êta da lombada: LIVRO XIII. 
Batizados. RIO BR. DO SUL. 1954-1956. 

3.1. 247. LIVRO 29. Batizados. RIO NEGRO. 1936. 

Livro de batizados da freguesia do Bom Jesus em Rio N e
gro. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 
1936, assinados pelo Pe. João de Camargo Penteado Faria, por 
comissão de S. Ex\\ Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 26 de julho de 1936 e 25 de julho de 
1937. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camar
go. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando com o 
N9 469. Anota;:ão no verso da fôlha 83: Visto, em visita pasto
ral. Rio Negro, 14-5-1937. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curi
tiba. Indicação na etiquêta da capa do livro: Rio Negro. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 29. Batizados. RIO EGRO. 1936. 

3.1.248. NQ 30. Duplicata. Batizados. Rio Negro. Pná. 

Livro de batizados da Paróquia do Bom Jesus de Rio Ne
gro. Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de dezembro 
de 1936, assinados pelo [Pe.] João R. de Camargo Penteado 
Faria, por comissão de S. Ex(l Revma o Sr. Arcebispo Metropo
litano. primeiro e último registro: 25 de julho de 1937 e 12 de 
setembro de 1938. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o NQ de ordem do livro anterior. A partir do verso da 
fôlha 38, a assinatura do vigário, Frei Francisco Xavier, ofm, foi 
feita com carimbo. Diversas fôlhas do livro apresentam manchas 
amarelas, sendo que há, em algumas, pequenos borrões de tinta. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 30. 
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3.1 .249. Livro de Baptisados. Duplicata. Rio Negro Pná. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 3 de agôsto de 1938, 

assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do 
livro. primeiro e último registro: 15 de setembro de 1938 e 22 
de julho de 1939. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o NQ de ordem do livro anterior. Das fôlhas 1 ao ver
so da 35, a assinatura do vigário, Frei Francisco Xavier ofm, foi 
feita com carimbo .0 último registro, no verso da fôlha 100, 
apresenta o NQ 815 -A e é de 19 de setembro de 1939. Na fô
lha seguinte, sem numeração, há um registro de NQ 815-B, que 
apresenta, no final, a seguinte anotação: N. B. O assento acima 
foi feito em 13 de julho de mil novecentos e quarenta e cinco, sen
do declarante o próprio Padre frei Reinaldo Müller, ofm. Eti
quêta da lombada: LIVRO 31. Batizados. RIO NEGRO. 1938. 

3.1.250. Livro de Baptisados. Duplicata Nr. 32. Rio Negro. 
Pná. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de outubro de 
1939, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 21 de setembro de 1939 
e 11 de dezembro de 1940. Fôlhas aproveitadas: 100, com a ru
brica do Mons. Lamartine. Na fôlha 14 não foi utilizado o for
mulário que segue ao NQ 949. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 32. Batizados. RIO NEGRO. 1939. 

3.1.251. Duplicata. Livro de baptisados Nr. 33. iRo Negro. 
Pná. 

Livro de batizados da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em 
Rio Negro. Têrmos de. abertura e de encerramento: 30 de de
zembro de 1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há 
indicação do NQ do livro. Primeiro e último registro: 11 de de
zembro de 1940 e 11 de janeiro de 1942. Fôlfias aproveitadas: 
100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual. Algumas fôlhas estão manchadas de tinta e 
amareladas, devido à ação do tempo. Etiquêta da lombada: LIVRO 
33. Batizados. RIO NEGRO. 1940. 

3.1.252. LIVRO 34. Batizados. RIO NEGRO. 1942. 
Livro de batizados da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em 

Rio Negro. Têrmos de abertura e de encerramento: 20 
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to de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indica
ção do NQ do livro. Primeiro e último registro: 11 de janeiro 
de 1942 e 4 de abril de 1943. Fôlhas aproveitadas: 100, com a 
rúbrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o NQ de ordem do livro anterior. A assina
tura do vigário, Frei Teodósio, ofm, foi feita com carimbo. Na 
fôlha 87 há indicação do ano de 1943. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 34. Batizados. RI ONEGRO. 1942. 

3.1.253. Duplicata do Livro de Batizados Nr. 35. Rio Negro. 

Livro de batizados da Paróquia do Bom Jesus de Rio Ne
gro. Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de févereiro de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 1 Q de março de 1943 
e 12 de março de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. O formulário N? 495, na fôlha 36, apre
senta, na margem esquerda, a indicação sem valor e não foi 
preenchido. O formulário NQ 210, no verso da fôlha 100, tam
bém não foi utilizado. Legibilidade: ótima . Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Do verso das fô
lhas 39 a 85, a assinatura do vigário, Frei Teodósio Krause, ofm, 
foi feita com carimbo, o mesmo acontecendo, das fôlhas 86 a 
100, com a assinatura do vigário, Frei Braz Reuter, ofm. Na fôlha 
80 há indicação do ano de 1944. Etiquêta da lombada: LIVRO 
35. Batizados. RIO NEGRO. 1943. 

3.1.254. Duplicata do Livro de Batizados Nr. 36. Rio Negro. 

Livro de batizados da Paróquia do Bom Jesus de Rio Ne
gro. Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de dezembro de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigãrio 
Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do 
NQ do livro. Primeiro e último registro: 30 de abril de 1944 e 

3de abril de 1945. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Não foi preenchido um formulário no verso 
da fôlha 62. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começan
do com o NQ 209, que já foi registrado, com o NQ 210, no livro 
anterior. A ordem cronológica não foi seguida perfeitamente por
que no verso da fôlha 91, depois de terem sido anotados diver
sos registros de 1945, foram feitos dois do ano de 1944. A par
tir da fôlha 15 até a 100, a assinatura do vigário, Frei Braz Ren· 
ter, ofm, foi feita com carimbo. Não consta assinatura ro ver
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mãe no verso da fôlha 76 . O livro apresenta algumas fôlhas man
chadas. Etiquêta da lombada: LIVRO 36. Batizados. Rio Ne
GRO. 1944. 

3.1. 255. Batizados. Livro N9 37. Duplicata. 

Livro de batizados da Paróquia do Bom Jesus de Rio Negro. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 27 de abril de 1945, as· 
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira fôlhas, sem numeração, não há indicação do N9 do 
livro. Primeiro e último registro: 3 de abril de 1945 e 6 de abril 
de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. La
martine. Não foi preenchido um formulário na fôlha 16. O for
mulário NQ 716, no verso da fôlha 45, apresenta a indicação sem 
efeito. Legibilidade: ótima. Numeraçãó: anual, continuando o 
N9 de ordem do livro anterior. A assinatura do vigário, Frei Braz 
Reuter, ofm, foi feita com carimbo. A fôlha 20 está rasgada na 
margem esquerda, na parte inferior. Algumas fôlhas apresen
tam manchas amarelas. Etiquêta da lombada: LIVRO 37. BATI· 
ZADOS. RIO NEGRO. 1945-1946. 

3.1. 256. Livro de Batismo Nr. 311. Duplicata, 

Livro de batizados da Paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Rio Negro. Têrmos de abertura e de encerramento: 7 de mar
ço de 1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. Primeiro e último registro: 14 de abril de 1946 e 13 
de janeiro de 1947. Fôlha!\ aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. No verso da fôlha 15 há um formulário sem 
efeito, que não foi preenchido. Legibilidade: ótima. Numeração: 
anual, continuando o N9 de ordem do livro anterior. A partir 
do verso da fôlha 2, a assinatura do vigário, Frei Braz Reuter, 
ofm, foi feita. com carimbo. Na fôlha 63 foi registrado o ano de 
1947. Há algumas fôlhas com manchas amarelas. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 38. BATIZADOS. RIO NEGRO. 1946-1947. 

3. 1 .257. Duplicata do Livro de Batizados N9 39 . 

Livro de batizados de Rio Negro. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 10 de janeiro de 1947, assinados pelo Mons. La
martine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 9 de dezembro de 1946 e 30 de maio de 1948. Fôlhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Não fo
ram utilizados dois formulários no verso da fôlha 62. Legibili
dade: ótima. Numeração: o primeiro registro apresenta o N9 
378, que é continuação do livro anterior~ os registros de 1947 fo
ram numerados a partir do N9 379 e os de 1948, do NQ 



- 236-

380. A assinatura do vigário, Frei Braz Reuter, ofm, foi feita com 
carimbo. Na fôlha 63 há indicação do ano de 1948. Algumas 
fôlhas estão manchadas. As datas-balizas são: 1946 e 1948. Eti
quêat da lombada: LIVRO 39. BATIZADOS. RIO NEGRO. 
1947 [1946] -- 1948. 

3.1.258. Duplicr,ta. Livro de Batizados Nr. 40. Rio Negro. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de março ãe 1~48, 

assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de maio de 1948 e 28 de abril 
de 1949. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica co Mons. 
Lamartine. Entre as fôlhas 22 e 23 foi acrescentada uma fôlha 
de papel almaço com dez registros de setembro, agôsto e julho 
de 1948, que não foram assinados. Não foram preenchíclos dois 
formulários na fôlha 68. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. A assinatura do 
vigário, Frei Braz Reuter, ofm, foi feita com carimbo. Algumas 
fôlhas estão manchadas com tinta de carimbo. Há fôlhas com 
manchas amarelas. Etiquêta da lombada: LIVRO 40. BATIZA
DOS. RIO NEGRO. 1948-1949. 

* 
ESTANTE: 2. 
PRATELEIRA: 5. 

3.1. 259. Livro VII De Baptismos De Rondinha. 1936-1946. 
Livro de batizados da freguesia de S. Sebastião [de] Ron

dinha. Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 
1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Primeiro e último registro: 11 de julho de 1936 e 29 de junho 
de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Ca
margo. Legibilidade: boa. Numeração: anual. Etiquêta da lom
bada: LIVRO VII. BATIZADOS. RONDINHA. 1936-1946. 

3.1.260. LIVRO -- VIl DE BATIZADOS -- PAROQUlA DE 
RONDINHA 194 6a 1960. DupTIcata. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de abril de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 21 de julho de 1946 e 3 de julho de 
1960. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando ,) 
NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 
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3 . 1. 261. Livro de Baptismos da parochia de S. João do Tríun· 
pho. N 9. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. Jão R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 18 de julho de 1936 e 4 de setembro d~ 
1938. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camar
go . Legibilidade: boa. Numeração: anual, começando com o NQ 
234. O ano de 1938 inicia com o NQ 15 .Anotação na fôlha 3: 
Visto. 17-8·36. (ass.) T. M. Roenner. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 9. Batizados . TRIUNFO. 1936. 

3 . 1. 262 . Livro de Baptismos N. 10 . 

Livro de batizados da Paróquia de S. João do Triunfo. Têr
mos de abertura e de encerramento: 4 de março de 1938, assina
dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 4 de setembro de 193 8e 28 de setem· 
bro de 1940. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando 
o N9 de ordem do livro anterior. No ano de 1940 há uma nu· 
meração dupla, tendo sido continuada a numeração do ano ante
rior, de 530 a 597. Esta numeração está entre parênteses. Ao 
lado dela foi iniciada a numeração de 1 a 68, sendo que depois 
segue normalmente até o NQ 323. Etiquêta da lombada: LIVRO 
10. Batizados. TRIUNFO. 1938. 

3.1.263. Duplicata XI. Livro de Batizados da Parochia de São 
João do Triumpho. Incipit 29-1X-1940. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de dezembro de 
1940, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 2 9de setembro de 1940 e 7 
de outubro de 1942. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 11. Batizados. TRIUNFO. 1940. 

3 . 1 .264 . XII. Cópia. Livro de Batismos da parochia de São 
João do Triunfo. Incipit. 7-X de 1942. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 2 3de maio de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 7 de outubro de 1942 e lQ de outu
bro de 1944. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, conti· 
nuando o N9 de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 12. Batizados. TRIUNFO -
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3 . 1. 265 . XIII. Livro de Batismos da Paróquia de São João do 
Triunfo. Archivo. Incipit. l-X-1944. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de setembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: lQ de outubro de 1944 e 24 
de agôsto de 1946. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, conti
nuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 13. Batizados. TRIUNFO. 1944. 

3.1. 266. XIV Livro de Batismos da Paróquia de São João do 
Triunfo. Incipit. 24-VIII-1946. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 26 de julho de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 24 de agôsto de 1946 e 19' de agôsto 
de 1948. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa . Numeração: anual, continuando o 
NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 14. 
Batizados. TRIUNFO. 1946. 

3 . 1. 267 . XV Livro de Batismos da Paróquia de São João do 
Triunfo. Incipit. 20-VIII -1948 . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 1948. 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 20 de agôsto de 1948 e 29 de maio 
de 1950. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mo~s. La
martine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, conti
nuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lomba
da: LIVRO 15. BATIZADOS. S. JOÃO DO TRIUNFO. 1948-
1950. 

3. 1. 268. 16Q Livro de Batismos da Paróquia de São João do 
Triunfo. Incipit. 1-6-1950 . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de janeiro de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: lQ de junho de 1950 e 6 de 
janeiro de 1952. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, conti
nuando o NQ de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 16. BATIZADOS. S. JOÃO DO TRIUNFO. 1950-1952. 

3.1.269. XVII Livro de Bartismos da Parochia de São 
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Primeiro e último registro: 13 de janeiro de 1952 e 29 de agosto 
de 1954. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
N<;) de ordem do livro anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 17. 
BATIZADOS. S. JOÃO D. [O] TRIUNFO. 1952/1954. 

3.1.270. Cúria L XVIII - Livro de Batizados de São João 
do Triunfo - Incipit. 29-VIII-1954. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 21 de janeiro de 
1953, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 29 de agôsto de 1954 e 12 
de dezembro de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa . Numeração: anual, con
tinuando o N<;) de ordem do livro anterior. Em anexo, na fôlha 
161, há um registro de N<;) 54, assinado pelo Pe. Pedro Hirata, 
e com um carimbo da Paróquia de S. João do Triunfo. Etiquêta 
da lombada: LIVRO N. XVIII. BATIZADOS. S. JOÃO DO 
TRIUNFO. 1954-1958. 

3.1.271. Cúria T. XIX-19-B. Livro de Batizados da Paróquia 
de São João do Triunfo. Incipit. 12-12-1958. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de fevereiro de 
1958, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Aux. e Vig. 
Geral. Primeiro e último registro: ]2 de dezembro de 1958 c 
12 de fevereiro de 1964. ~lhas aproveitadas: 200, com a rubri
ca de + Jerônimo. Legibilidade: boa e regular. Numeração: 
anual, continuando o NC:> de ordem do livro anterior. Etiquêta da 
lombada: LIVRO 19. BATIZADOS. S. JOÃO DO TRIUNFO. 
1958-1964. 

3.1.272. J. M. J. N<;) 20. REGISTRO DE BATIZADOS. Du
plicata. S. João do Triunfo. De 9-2-1964 a 25-5-69 
[1<;)-6-1969] . 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de fevereiro de 
1964, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. No 
têrmo de abertura não consta a indicação do cognome. Primei
ro e último registro: 9 de fevereiro de 1964 e 1 <;) de junho de 1969. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. 
Geral. A fôlha 99 não apresenta rubrica. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, continuando o N9 de ordem do livro ante
rior. Anotação no verso da fôlha 10: Visto em Visita Pastoral. 
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3.1.273. livro N9 30. Assentamento de baptismos. S. José 
dos Pinhais - De 12 de Outubro de 1936 a 18 de 
Agôsto de 1937 --

Livro de batizados da freguesia de S. José dos Pinhais. Têr
mos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comis
são de S. Ex\\ Revm\\ o Sr. Arcebispo de Curitiba. Na primeira 
fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do livro. Pri
meiro e último registro: correspondem às datas indicadas no tí
tulo. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rúbrica do Pe. Camar
go. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o NQ de 
ordem do livro anterior. Na fôlha 31 consta a indicação do ano 
de 1937. Anotação no verso da fôlha 83: Visto, em visita pas
toral. S. José dos Pinhais, 8-8-1937. (ass.) + Áttico, Arce
bispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 30. Batizados. 
S. J. PINHAES. 1936. 

3 . 1. 274 . Assentamentos de Baptismos. S. José dos Pinhais. 
LIVRO 31. 18 de Agosto 1937 - 29 de Junho 1938. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de setembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral .Primeiro e último registro: correspondem às datas indi
cadas no título. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons .Lamartine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, 
continuando o NQ de ordem do livro anterior. Na fôlha 41 cons
ta a indicação do ano de 1938. Etiquêta da lombada: LIVRO 31. 
Batizados. S. J. PINHAES. 1937. 

3.1.275. Batismos. Livro 32. S .José dos Pinhaes. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1938, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o têrmos de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 29 de junho de 1938 e o último, de 30 de abril dt: 
1939. Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual. No ver
so da fôlha 59 há indicação do ano de 1939. Na fôlha 96 há um 
borrão de tinta. Etiquêta da lombada: LIVRO 32. Batizados. S. 
J. PINHAES. 1938. 

3.1.276. Batismos. Liv. 33. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 9 de junho de 1939, assinados pelo Mons. 
Lamartin C. de Miranda, Vigário Geral. Embora o têrmo de 
abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 10 
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de 1939 e o último, de 7 de fevereiro de 1940. Na primeira fô
lha, sem numeração, não há indicação do NQ do livro. Fôlhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibi
lidade: boa. umeração: anual. Etiquêta da lombada: LIVRO 
33. Batizados. S .1. PINHAES. 1939. 

3. 1 .277. Livro de batismos. 34. 

Livro de batizados da Paróquia de S. José dos Pinhais. Têr
mos de abertura e de encerramento: 2 de janeiro de 1940, assina
dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na 
primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do li
vro. Primeiro e último registro: 8 de fevereiro de 1940 e 15 de 
dezembro do mesmo ano. Fôlhas aproveitadas: 100, com a ru
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração dos 
documentos: 1 a 1.005, sendo que os registros 1.000 a 1.005 
foram feitos na última fôlha do livro, que não foi rubricada. 
Eles são válidos porque foram assinados pelo vigário José Mühl
bauer. O verso da fôlha 49 e a primeira parte da fôlha 50 apre
sentam borrões de tinta. Etiquêta da lombada: LIVRO 34. Ba
tizados. S. J. PINHAES. 1940 . 

3 . 1.278. Livro de baptismo. 35. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 30 de dezembro de 1940, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Embora o 
têrmo de abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 
24 de novembro de 1940 e o último, de 3 de setembro de 1941. 
Fôlhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: no ano de 1940 
não é regular, porque vai do NQ 1 ao 25, continuando de 1.031 
a 1.037; no ano de 1941, vai do NQ 1 ao 970. Os registros N~ 
969 e 970 foram feitos na última fôlha do livro. Eles são vá
lidos porque apresentam a assinatura do vigário José Morschhaü
ser. O livro apresenta borrões de tinta. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 35. Batizados. S. 1. PINHAES. 1940. 

3 . 1. 279. Livro de Baptismo NQ 36_ 

Livro de batizados [de São José dos Pinhais]. Termos de 
abertura e de encerramento: 2 de julho de 1941, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. No te~mo de 
abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e último 
registro: 7 de setembro de 1941 e 29 de novembro de 1942. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Le
gibilidade: boa e ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. 
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Etiqueta da lombada: LIVR 36. BATIZADOS. SÃO JOSÉ. PI
NHAIS. 1941. 

3 . 1 .280. Livro de Baptismos N9 37. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 2 de dezembro de 1942, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 24 de janeiro de 1942 e o último, de 6 de junho de 
1943. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.0~0. 

Foram feitas algumas correções na numeração. Etiqueta da lom
bada: LIVRO 37. Batizados. S. J. PINHAES. 1942. 

3.1. 281 Livro de Batismos N9 38. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 20 de fevereiro de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 13 de janeiro de 1943 e o último, de 22 de março dc 
1944. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 38. Batizados. S. J. PINHA&~. 

3.1.282. LIVRO 34. Batizados. S. J. PINHAES. 
1943 [1942]. 

Termos de abertura e de encerramento: 26 de abril de 1944, 
assinado spelo Mans. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 12 de setembro de 1943 e o último, de 20 de janeiro 
de 1945. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
1.000 . Os registros não seguem perfeitamente a ordem cronoló
gica. A primeira data baliza foi dada de acordo com o segundo 
registro, que é de 19 de outubro de 1942. As datas balizas são: 
1942 e 1945. Não há indicação na etiqu~ta da capa. Etiqueta 
da lombada: LIVRO 39. Batizados. S. J. PINHAES. 1943 [19421. 

3 . 1 .283 . Livro de Batizados n9 40. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 19 de julho de 1945, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 7 de janeiro de 1945 e o último, de 18 de novembro 
do mesmo ano. Folhas aproveitadas: 100, 
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Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 
a 1.000. Etiqueta da lombada: LIVRO 40. Batizados. S. J. PJ.. 
HAES. 1945. 

3 . 1. 284 . Livro de Batismo N9 41. 

Livro de batizados [da paróquia de São José dos Pinhais]. 
Termos de abertura e de encerramento: 19 de julho de 1945, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do n9 do 
livro e da paróquia no termo de abertura. Primeiro e último re· 
gistro: 21 de novembro e 1945 e 21 de outubro de 1946. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Le
gibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 a 1.000. Eti
tiqueta da lombada: LIVRO 41. Batizados. S. J. PINHAE. 
1945. 

3 . 1 .285. Livro de Batismos N9 42. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 8 de abril de 1946, 

assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 21 de outubro de, 1946 e 18 de agos
to de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual. Na folha 26 
consta a indicação do ano de 1947. Etiqueta da lombada: LIVRO 
42. Batizados. S. J. PINHAES. 1946. 

3. 1. 286. Livro de Batismos N9 43. 

Livro de batizados de São José dos Pinháis. Termos de aber
tura e de encerramento: 10 de janeiro de 1947, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na primeira fo
lha, sem numeração, não há indicação do n9 do livro. Primeiro 
e último registro: 18 de agosto de 1947 e 23 de maio de 1948. 
Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de or
dem do livro anterior. Na folha 44 consta a indicação do ano de 
1948. Etiqueta da lombada: LIVRO 43. Batizados. S. J. PI
NHAES .1947. 

3 . 1 .287 . Livro de Batismos N9 44. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Termos de aber
tura e de encerramento: 20 de maio de 1948, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 23 de maio de 1948 e 24 de março de 1949. Folhas apro
veitadas: 100, 
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de: boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do li· 
vro anterior. Na folha 69 consta a indicação do ano de 1949. 
Etiqueta da lombada: LIVRO 44. Batizados. S. J. PINHAES. 
1948. 

3 . 1 .288 . Batismos. 45. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Termos de aber
tura e de encerramento: lQ de dezembro de 1948, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e úl
timo registro: 24 de março de 1949 e 25 de dezembro do mesmo 
ano. Folhas ap:-oveitadas: 100, com a rúbrica do Mons. Lamar
tine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o no) 
de ordem do livro anterior. Na última folha do livro consta o 
vro apresenta algumas manchas amarelas devidas à ação do tem
registro 1.318 b, assinado pelo padre Humberto Frisch. O li
po. Etiqueta da lombada: LIVRO 45. Batizados. S. J. PINHTES. 
1949. 

3.1.289 46. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Termos de aber
tura e de encerramento: 19 de julho de 1949 e 14 de dezembro do 
mesmo ano, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. Primeiro e último registro: 25 de dezembro de 1949 
e 28 de setemb-o de 1950. Folhas aproveitadas: 100, com a ru
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa c ótima. Numera
ção: anual, continuando o nQ de ordem do livro anterior. Na 
folha 1 consta a indicação do ano de 1949 e no verso dela, do 
ano de 1950. Etiqueta da lombada: LIVRO 46. BATIZADOS. 
S. JOSÉ DOS PINHAIS. 1949-1950. 

3 . 1. 290. 47. 

Livro de batizados de São José dos Pinhais. Termos de abeF 
tura e de encerramento: 6 de julho de 1950, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitular. Primeiro e último 
regist"o: 29 de setembro de 19.50 e 8 de agosto de 1951. Folhas 
aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibi· 
lidade: boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do 
livro anterior. No verso da folha 27 consta a indicação do ano 
de 1951. Etiqueta da lombada: LIVRO 47. BATIZADOS. S. 

JOSE DOS PINHAIS. 1950-1951. 
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Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 8 de agosto de 1951 e 15 de junho de 1952. Folhas apro
veitadas: 100, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 
boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do livro 
anterior. Na folha 50 consta a indicação do ano de 1952. Eti
queta da lombada: LIVRO 48. BATIZADOS. S. lOS!!: DOS [PI
NHAIS]. 1951-19[52]. 

3 . 1. 292 . 49 . 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhai~. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de março de 1952, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 15 de junho de 1952 e 11 de outubro 
de 1953. Folhas aproveitadas: 200. com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Na folha 67 co"!sta a indicação 
do ano de 1953. Etiqueta da lombada: LIVRO 49. BATIZA
DOS. S. I. DOS PINHAIS. 1952-1953. 

3 . 1. 293 . 50. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pi!'lhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 5 de agosto de 1953, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 2 de novembro de 1953 e 3 de julho 
de 1955. Folhas aproveitad~.s: 200, com ru rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Nas folhas 1 e 135 consta a in
dicação dos anos de 1954 e 1955. Etiqueta da lombada: LIVRO 
50. BATIZADOS. S. J. DOS PINHAIS. 1953-1955. 

3.1.294. 51 b. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 7 de fevereiro de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 3 de julho de 1955 e 16 de dezembro 
de 1956. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 11. BATIZADOS. S. JOSl! DOS PINHAIS. ]955-1956. 
Esta etiqueta está manchada. 

3.1. 295 . 52 b. 

Livro de batizados da paróquia de São 
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assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 25 de dezembro de 1956 e 3 de dezem
bro de 1958. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
J. Mazzarotto. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuan
do o nQ de ordem dOI livro anterior. Desde o verso da folha 65, 
a assinatura do padre Pedro Fuss foi feita com carimbo. No ver
so da folha 1 consta a indicação do ano de 1957. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 52. BATIZADOS. S. JOSÉ dos PINH. 1956-
1958. 

3 . 1. 296. 53 b. 

Livro de batizados da paróquia de São José dos Pinhais. 
Termos de abertura e de encerramento: 1 Q de dezembro de 1958, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Bispo Auxiliar e Vigário 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nQ do livro. Primeiro e último registro: 28 de novembro de 1958 
e 28 de janeiro de 1962. Folhas aproveitadas: 200, com a ru
brica de + Jerônimo, Vigário Geral. O registro nQ 524, no verso 
da folha 60, apresenta, na mar}em esquerda, apenas a indicação 
do nome do batizando e a anotação de anulado - sem efeito, com 
a assinatura do padre, local e data. O registro Q 296, no verso 
da folha 160, apresenta a anotação sem efeito e a assinatura do 
padre vigário. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o nQ de ordem do livro anterior. Nas folhas 8, 68, 131 
e no verso da 196 constam, respectivamente, as indicações dos 
anos de 1959, 1960, 1961 e 1962. Etiqueta da lombada: LIVRO 
NQ 53 b - BATIZADOS - SÃO lOS!; DOS PINHAIS. 1958-
1962. 

3 . 1. 297. Batizados (b) 54. 

Livro de batizados [da paróquia de São José dos Pinhais] . 
Termos de abertura e de encerramento: 29 de janeiro de 1962, 
assinados por Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. No termo de 
abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e último 
registro: 28 de janeiro de 1962 e 4 de dezembro de 1964. Fo
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral. O registro nQ 138, na folha 148, com o nome do bati
zando na margem esquerda, está sem efeito. Legibilidade: óti
ma. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem do livro an
terior. A assinattlra do padre Pedro Fuss foi feita com carim
bo. Na folha 63 consta a indicação do ano de 1963. Etiqueta 
da lombada: LIVRO LIV. BATIZADOS .S. JOSÉ DOS PI
NHAIS. 
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3.1. 298. Baitzados (b) SS. 

Livro de batizados da par6quia de [São José dos Pinhais] . 
Termos de abertura e de encerramento: 26 de outubro de 1964, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na pri
meira folha, sem numeração, não há indicação do nQ do livro e 
da par6quia no termo de abertura. Primeiro e último registro: 
6 de dezembro de 1964 e 23 de julho de 1967. Folhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário Geral. Legi· 
bilidade: boa. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem 
do livro anterior. A assinatura do Pe. Pedro Fuss foi feita com 
carimbo. Diversos registros não apresentam a assinatura do vi· 
gário. Na folha 8 consta a indicação do ano de 1965. Não há 
etiqueta na lombada do livro. 

3.1.299. IVQ Livro de Baptismos. 2. Duplicata. 1937. São 
Matheus. 

Livro de batizados da freguesia de N. Sa. da Assunção em 
S. Matheus [do Sul]. Termos de abertura e de encerramento: 13 
de julho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Pen
teado Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Me
tropolitano. Primeiro e último registro: 2 de janeiro de 1937 e 
IS de março de 1939. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica 
do Pe. Camargo. Legibilidade: boa e 6tima. Numeração: anual, 
Anotação na folha 48: Visto, em visita pastoral. São Mateus, 
9-2-1938. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 6. Batizados. SÃO MATEUS. 1937. 

3.1.300. VIIQ Livro de Baptismos. 2. 1939. Par. de São Ma
teus. 1939. 

Termos de abertura e de encerramento: 8 de março de 1939, 
assinados pelo Mons. Lamartino Correia de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 19 de março de 1939 e IS de 
maio de 1941. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
nQ 'de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 

7. 'Batizados. SÁO MA TEUS . 1939. 

3.1. 301. VIIIQ Livro de Batismos. 2. Par. de São Mateus. 

1941. 

Livro de batizados de Nossa Senhora da Assunção em São 
Mateus [do Sul]. Termos de abertura e de encerramento: 2 de 
julho de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vi
gário Geral. primeiro e 
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7 de novembro de 1943. Folhas aproveitadas: 100, com a rubri
ca do Mons. Lamartine. No verso das folhas 26 e 63 há alguns 
formulários que não foram preenchidos. Legibilidade: boa. Nu
meração: anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior, 
Anotação no verso da folha 18: Visto em visita pastoral. São 
Mateus, 23-10-1940. (ass.) Áttico, Arcebispo de Curitiba. Eti
quet ada lombada: LIVRO 8. Batizados. SÃO MATEUS. 1941. 

3.1.302. IX9 Livro de Batisados. Par6quia: São Mateus do 
Sul. 

Livro de batizados da par6quia de Nossa Senhora da Assun
ção de S. Mateus. Termos de abertura e de encerramento: 29 de 
setembro de 1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miran
da, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 7 de novembro 
de 1943 e 2 de dezembro de 1945. Folhas aproveitadas: 100, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Nume
ração: anual, continuando o n9 de ordem do livro anterior. Eti
queta da lombada: LIVR 9. Batizados. SÁO MATEUS. 1943. 

3.1 .303. X Livro de Batisados. Par6quia: São Mateus do Sul. 
1945, 1946-1947. 

Termos de abertura e de encerramento: 7 de março de 1946, 
assinados pelo Mons. Lamaritne C. de Miranda, Vigário Geral. 
Embora o termo de abertura seja daquela data, o primeiro re
gistro é de 2 de dezembro de 1945 e o último, de 14 de setembro 
de 1947. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. La
martine. Alguns formulários não foram preenchidos. Legibili· 
dade: 6tima. Numeração: anual. continuando o n9 de ordem do 
livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 10. Batizados SÃO 
MATEUS. 1945. 

3.1. 304. XI Livro de Batisados. Duplicata. Par6quia: São 
Mateus do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de agosto de 1947, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 14 de setembro de 1947 e 3 de se
tembro de 1949. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. Alguns formulários não foram preenchidos. 
Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o n9 de or
dem do livro anterior. Algumas assinaturas do vigário foram fei
tas com carimbo. Etiqueta da lombada: LIVRO 11. Batizados. 
SÃO MATEUS. 
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3.1. 305. XII. 1949-1951. Livro de Batisados duplicata. Paró
quia: São Mateus do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de março de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 4 de setembro de 1949 e 6 de outu
bro de 1951. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Alguns formulários não foram preenchidos. Legibi
lidade: ótima. Numeração: anual, continuando o nQ de ordem 
do livro ànterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 12. BATIZA· 
DOS. [SAO] MATEUS DO SUL. 1949-1951. 

3.1. 306. XIII. 1951. Livro de Batisados. Duplicata. Paró
quia de São Mateus do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 16 de outubro de 
1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 6 de outubro de 1951 e 22 de 
janeiro de 1956. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do 
Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. Na indicação de ba
tizou-se, consta o nome do padre que batizou na margem esquer
da. Anotação na folha 84: Visto em V.st. Pastal. 22-8-1953. + 
Ucivil Ax. Matriz. Etiqueta da lombada: LIVRO XIII. Batiza
dos. S. MATEUS DO SUL. 1951-1956. 

3 . 1 . 307 . XIVQ Livro de Batizados da Paróquia de São Mateus 
do Súl. Duplicata. 

Termos de abertura e de encerramento: 7 de outubro de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 22 de janeiro de 1956 e 13 de julho de 
1959. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. Maz
zarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 
XIV. Batizados. S. MATEUS DO SUL. 1955 [1956]-1959. 

3.1. 308. 11. Livro de Batisados. Paróquia de São Mateus. L
XV. 1956. 

Livro de batizados da paróquia de São Mateus do Sul. Ter
mos de abertura e de encerramento: 17 de junho de 1959, assina
dos por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. primeiro 
e último registro: 13 de julho de 195 ge lQ de setembro de 1962. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vigário 
Geral, Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. A paritr do verso da folha 106, 
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as assinaturas do vigário foram feitas com carimbo. Etiqueta da 
lombada: LIVRO XV. BATIZADOS. S. MATEUS DO SUL. 
1959. 

3 . 1 . 309 . Batizados. Cúria. 
Livro de batizados da paróquia de Tijucas do Sul. Termos 

de abertura e de encerramento: 31 de janeiro de 1958, assinados 
por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Primeiro e úl· 
timo registro: 2 de fevereirCl de 1958 e 8 de março de 1964. Fo
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo 
Auxiliar. Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o 
n'" de ordem do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. 
BATIZADOS. TIJUCA DO SUL. 1958-1964. 

3 . 1 . 310. Duplicata. Livro de Baptismos. Thomaz Coelho. VII. 
Livro de batizados de São Miguel de Tomaz Coelho. Ter

mos de abertura e de encerramento: 13 de julho e 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão 
de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e úl
timo registro: 5 de julho de ]936 e 3 de setembro de ]950. Fo
lhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pe. Camargo. Legibi
lidade: boa. Numeração: anual, começando com o n'" 43. Na 
folha 27 há um registro que apresenta dados relativos a abjura
ção e profissão de fé católica. No registro n'" 30, na folha 63, 
não há indicação da naturalidade dos pais, da residência e do no
me dos padrinhos. O documento não foi assinado pelo vigário. 
Anotações na folha 13 e no verso da 52: Visto, em visita pasto
ral. Tomaz Coelho, 8 de maio de ]938. (ass.) + Attico, Arce
bispo de Curtiba. Visto, em visita pastoral. Tomaz Coelho, 5-
12-1943. + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 7. BATIZADOS. TOMAZ COELHO. 1936-1950. 

* 
* * 

3.2. - LIVROS DE CASAMENTOS: 

As coleções de livros de casamentos do Arquivo da Cúria Me
tropolitana de Curitiba, que também se encontram na sala do 1.0 
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Os livros possuem, na maior parte, etiquêta na capa e na 10m· 
bada. Na etiquêta da capa podem constar as indicações de Livro de 
Casamento, o n.o da chamada, as palavras Duplicata, 2.a Via ou Có
pia, a Paróquia e a(s) data(s) baliza(s). A etiquêta da lombada in
clui, de um modo mais ou menos geral, os seguintes dados: LIVRO, 
o n.O de chamada, a palavra CASAMENTOS, a paróquia, também 
em caixa alta, e a(s) data(s) baliza(s), que estão, na maioria. cor
retas (6). 

As coleções foram dispostas por local e em ordem cronológica, 
nas estantes e prateleiras, que seguem as dos livros de batizados, po
dendo ser localizadas com facilidade. 

Os registros de casamentos apresentam elementos para a histó
rial social, demográfica e eclesiástica. 

Os livros possuem formulários impressos, que foram preenchi
dos a tinta. 

Na primeira fôlha, sem numeração, há indicação da Arquidioce
se de Curitiba, do N.o do livro, que algumas vezes foi indicado, e 
do Livro de Casamentos, além do têrmo de abertura, que foi com
pletado, salvo exceções, datado e assinado. 

O têrmo de encerramento, no verso da última fôlha, sem nume
ração, foi, em geral, preenchido e apresenta a mesma data e assinatu
ra do têrmo de abertura. 

Nos têrmos de abertura e de encerramento pode constar o carim
bo da CORIA METROPOLITANA DE CURITIBA, o sêlo das ar
mas de DOM ATTICO EUSEBIO DA ROCHA, ARCEBISPO DE 
CURITIBA ou o carimbo do VIGARIO GERAL DA ARQUlDIO
CESE DE CURITIBA. 

Os têrmos de encerarmento, nos livros de 1936 a 1954, apresen
tam, na maioria, um carimbo da Secretaria Eclesiástica de Curitiba, 
com indicação de Registr., à pág. ou à f. do livro, taxa, local e data. 

As fôlhas são em número de 200, podendo incluir um total de 
800 registros de casamentos, em língua portuguesa, havendo formu
lários lJ.ue 
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Os documentos, a partir do ano de 1959, incluem, na mergem 
esquerda, os seguintes dados: N. o, podendo constar numeração anual, 
contiunação do n.o de ordem do livro anterior, numeração de 1 a 800 
ou sem indicação, Nomes, constando os nomes completos dos contra
tantes, ou apenas o(s) prenome(s). e Dispensados, podendo ser de pro
clamas, de afinidades em primeiro grau, e outras. 

Os documentos incluem os seguintes Itens: 

Dia, mês e ano do casamento. Local do casamento - matriz 
ou capela, podendo constar outro local. Nome do vigário ou do coad
jutor presente. Nome das testemunhas ou sem indicação. Nome dos 
contraentes. Idade dos contraentes ou sem indicação. Estado civil -
solteiro(a), viúvo(a), podendo incluir o nome doCa) falecido(a), ou sem 
indicação. Local do batismo, podendo constar a indicação do livro e 
da fôlha, ou sem anotação. Dia, mês e ano do batismo ou sem indi· 
cação. Filiação: legítima, ilegítima, natural, (de união) civil ou sem 
indicação. Nome dos pais, apenas o nome da mãe, sem indicaçãO! ou 
a anotação de falecido(a) (os). Paróquia em que moravam ou residiam, 
podendo apresentar o enderêço, ou sem indicação. E para constar 
foi lavrado o assento. Vigário que assinou o documento, podendo 
constar a assinatura feita com carimbo. 

A legibilidade dos documentos é boa ou ótima. 

Há livros que apresentam visto(s) dado(s) em visita(s) pasto
ral(ais), com indicação do local, data e assinatura de + Áttico, Are. 
de Curitiba, de + Jerônimo, Bispo Auxiliar, de + Inácio Krause, C. 
M., Bispo de Shunset e Auxiliar de Curitiba, de + Pedro Fedalto, 
Bispo Auxiliar, ou de + Manuel, Are. Metrop. 

Nos livros de casamentos não há tábua de conteúdo. 

O Arquivo possui as seguintes coleções de livros de casamentos: 

3.2.1. 

• 
ESTANTE: 3. 
PRATELEIRA: 2. 

Livro V de Casamentos (Duplicata) de 1937. 

Livro de casamentos da freguesia de S. Ana em Abranches. 
Termos de abertura e de encerramento: 14 de outubro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secre
tário, e pelo Mons. Lamartine Correia e Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de janeiro de 1937 e 14 de maio 
de 1960. Folhas aproveitadas: 200, com a mbrica dd Pe. 
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go. Não foram preenchidos formulários nas folhas 28 v, 35, 50 
v, 58, 65 v, 107, 121, 129 v, 140 v, 159 v e 167. Legibilidade: 
boa. Numeração: anual. Há anotações de lispensa de procla
mas, Santas Missões, 8 meses amasíados e -de dispensado dos pre
gões. Anotação na folha 25: Visto em visita pastoral. Abran
ches, 8-6-1941. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Ano
tação no verso da folha 106 referente ao seguinte: Tendo sido no
meado pároco desta paróquia, por provisão de 29-VII-1957, co
meço hoje a escrituração deste livro. (ass.) Pe. João Pitori, C. 
M. Etiqueta da lombada: LIVRO 5. CASAMENTOS. ABRAN
CHES. 1937-1960. 

3.2.2. N9 19. Duplicata. Assunguy. Casamentos. 10 outu
bro 1936-9 fevereiro 1946. 

Livro de casamentos da freguesia de Assungui de Cima. Ter
mos de abertura e de encerramento: 12 e 13 de julro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. A as
sinatura dos dois termos foi feita com carimbo. Primeiro e últi
mo registro: correspondem às datas indicadas no título. Folhas 
aproveitadas: 184 de 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Não 
foram preenchidos os formulários do verso da folha 184 até a 
200. Legibilidade: boa. Os registros não foram numerados. Há 
anotações de dispensa de 29 grau de consaguinidade simples e de 
39 grau de consanguinidade colateral. Anotações na folha 3 e no 
verso da 89: Visto. Botiatuva, 2 [de] fevereiro de 1937. (ass.) + 
Attico, Arcebispo de Curitiba. Visto. Curitiba. 20-6-1953. (ass.) 
+ Attico, Arcebispo dc Curtiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 
1. Casamentos. ASSUNGUI. 1936. 

3.2.3. Livro de Casamentos. Paróquia do Senhor Bom J e
sus de Curitiba. N9 1. (I). 

Termos de abertura e de encerramento: 25 de setembro de 
1950, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Capitular. Primeiro e último registro: 3 de junho de 1951 e 2 
de fevereiro de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica 
do Mons. Lamartine. Não foram preeschidos formulários nas 
folhas 59 e 74 v. Legibilidade: 6t1ma. Numeração dos documen
tos: 1 a 797. Há anotações de dispensa do impedimento cano 
de "mixta religio" e de dois proclamas. Anotações no verso da 
folha 62 e nas folhas 63 e 72: A certidão de batismo diz filho 
natural de ............ , nascido aos ............ Ela grave-
mente doente na Santa Casa de Miseric6rdia. O casamento foi 
realizado no hospital da CIuz 
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ambos doentes de cama. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. CA
SAMENTOS. SENHOR BOM JESUS. 1951-1957. 

3.2.4. Livro de Casamentos. Paróquia do Senhor Bom J e
sus de Curitiba. N9 2. 

Termos de abertura e de encerramento: 7 de outubro dI! 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
No termo de abertura não consta a indicação da paróquia. Pri· 
meiro e último registro: 5 de fevereiro de 1957 e 23 de fevereiro 
de 1963. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 
1 a 800. Etiqueta da lombada: 2. 

3.2.5. Livro de Casamentos. Paróquia de [do] Senhor Bom 
Jesus. Curitiba. N9 3. 

Termos de abertura e de encerramento: 15 de janeiro de 
1963, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 23 de fevereiro de 1963 e 10 de no
vembro de 1965. Folhas aproveitadas: 200, com a rúbrica de + 
Jerônimo, Vigário Geral. No verso da folha 94 há um cartão 
indicando o nome dos contraentes, a data do casamento, a folha, 
o número e o livro onde se encontra o registro. O referido car·· 
tão apresenta um carimbo da paróquia do Senhor Bom Jesus de 
Curitiba. Legibilidade: 6tima. Numeração dos documentos: 1 a 
800. Etiqueta da lombada: 3. 

3.2.6. 39 LIVRO DE CASAMENTOS DA IGREJA DO S. 
B. JESUS DO CABRAL. DUPLICATA. 

Termo de abertura: 19 de julho de 1936, assinado pelo Pe. 
João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. Exa. 
Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. O termo de encerramen
to não foi datado e nem assinado. Primeiro e último registro: 7 
de janeiro de 1937 e 16 de abril de 1949. Folhas aproveitadas: 
ração: de 1937 a 1944 é anual; os registros de 1945 foram nu-
200, com a rubrica do Pe. Camargo. Legibilidade: boa. Nume
merados apenas até o n9 40, na folha 130; de 1946 a 1948 os 
registros foram numerados de 1 a 223, iniciando nova numeração 
em 1949. A ordem cronológica dos documentos não foi seguida 
perfeitamente, havendo, entre os registros de 1947, outros data
dos de 1946, 1940 e 1938. Anotação na folha 76: Visto. Curi
tiba, 24-9-1941. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etique
ta da lombada: LIVRO 3. BATIZADOS. 
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3 .2 .7 . IV9 Livro de Casamentos da. Igreja do S. B. Jesus de 
Cabral. Curitiba. (Duplicata). 

Termos de abertura e de encerramento: 13 de abril de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 18 de outubro de 1947 e 19 de feve
reiro de 1955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Estão inutilizados e apresentam a assinatura do pa
dre os formulários das folhas 174 v, 175, 180 v e 181. No 
verso da folha 189 há um registro com dados incompletos. Le
gibilidade: regular. Numeração: anual. Em alguns registros 
consta a indicação in extremis. Na folha 1 constam quatro re
gistros de casamentos datados de 1947, passando, em seguida, pa
ra os de 1949. As datas balizas são: 1947 e 1955. Etiqueta da 
lombada: LIVRO IV. CASAMENTOS. CABRAL. 1949 [1947] 
a 1955. 

3.2.8. Casamentos. Livro 5. 195 5a 1960. 

Livro de casamentos [da paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Cabral]. Termos de abertura e de encerramento: 20 de junho de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
No termo de abertura não consta a indicação da paróquia. Pri
meiro e último registro: 12 de fevereiro de 1955 e 31 de dezem
bro de 1960. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
J. Mazzarotto. Entre as folhas 199 e 200 foi colada uma outra, 
sem numeração, que inclui dois registros de casamentos com a 
seguinte anotação: Este(s) casamento(s) encontra(m)-se regis
trado(s) nesta paróquia no livro cópia n9 5 (cinco), folhas 199 
(cento e noventa e nove), sob número 140, 141, e assinatura do 
vigário. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando o 
n9 de ordem do livro anterior. Há anotação de legitimação in ex
tremis e de grátis. Anotação no verso da folha 76: Visto em vi
sita pastoral. As 24-11-1957. (ass.) + Jerônimo, Bispo Auxiliar. 
Na etiqueta da capa foi riscada a palavra duplicata. Etiqueta da 
lombada: LIVRO N9 5. CASAMENTOS. CABRAL. 1955-1960. 

3.2.7. Livro n9 6 de Casamentos. 

Livro de casamentos [da paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Cabral]. Termos de abertura e de encerramento: sem data, assi
nados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na pri
meira folha, sem numeração, não há indicação do n9 do livro e 
da paróquia no termo de abertura. Primeiro e último registro: 5 
de janeiro de 1961 e 6 de março de 1965. Folhas aproveitadas: 
200, 
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meração: anual. Anotações no verso da folha 77 e na 180: Visto 
em visita pastoral. Aos 24-6-62. (ass.) + Jerônimo, Bispo Au
xiliar. Visto em visita pastoral - 8-XI-64. (ass.) + Jerônimo, 
Bispo Auxiliar. Etiqueta da lombada: LIVRO 6. CASAMEN
TOS. CABRAL. 1961-1965. 

3.2.10. Cathedral. 32. 

Livro de casamentos da freguesia de Nossa Senhora da Luz, 
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 17 de junho 
de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Fa
ria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Primeiro e último registro: 19 de janeiro de 1936 e 22 
de dezembro de 1937. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Pe. Camargo. No verso da folha 163 há um registro com a 
indicação de sem efeito. Legibilidade: ótima. Os registros não 
foram numerados . Etiqueta da lombada: LIVRO 32. CASA
MENTOS. CATEDRAL. 1936-1937. 

3.2.11. 339 Livro de Casamentos da Paróquia de Na. Sa. da 
Luz de Curitiba. Duplicata. 

Termos de abertura e de encerramento: 10 de dezembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
rai e pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secretário. 
primeiro e último registro: 23 de dezembro de 1937 e 27 de abril 
de 1940. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Ca
margo. No verso da folha 102 há um registro sem efeito, o qual 
foi anotado na última foura do livro, que não é numerada. No 
final deste registro há uma anotação referente ao seguinte: Vide 
supra: f. 102 v., N9 14 (deste livro). Os dois registros foram 
assinados pelo vigário Pe. Ladislau Kula. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual, começando com o n9 384. Ela foi feita com 
carimbo numerador. Anotação no verso da folha: Visto. Curitiba, 
25-9-1941 . (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 33. CASAMENTOS. CATEDRAL. 1937-
1940. 

3.2.12. 349. Casamentos. Catedral. 

Livro de casamentos da paróquia de N. Sa. da Luz - Cate
dral, em Curitiba. Termos de abertura e de encerramento: 9 de 
janeiro de 1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 27 de abril de 1940 
e 14 de novembro de 1942. Folhas aproveitadas: 200. com a 
rubrica 
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anotado o nome. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. No rodapé da folha 
166 há uma anotação referente ao seguinte: Na duplicata deste 
livro, este assentamento foi lançado à f. 161 v., NQ 101. Etique
ta da lombada: LIVRO 34. CASAMENTOS. CATEDRAL. 1940-
1942. 

3.2.13. Duplicata. NQ 35. Casamentos. Par6quia de Na. Sa. 
da Luz. 

Livro de casamentos da paróquia de N. Sa. da Luz. Cate
dral. Termos de abertura e de encerramento: 30 de outubro de 
1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 11 de outubro de 1942 e 23 
de junho de 1945. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. No verso da folha 188 há um fo"mulário, quz 
não foi preenchido .Na folha 197 há um registro no qU'l1 faltam 
os dados sobre os contraentes. Legibilidade: 6tima. Numeração: 
anual, continuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 35. CASAMENTOS. CATEDRAL. 1942-1945. 

3.2.14. Duplicata. (Cúria). 2\1 Via. N.Q 36. Casamentos. 
Cúria. Par6quia de Na. Sa. da Luz. 

Livro de casamentos da Sé Metropolitana de N. Sa. da Luz 
de Curitiba. Termos de abertura e de encerramento: 25 de fe
vereiro de 1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Junto ao termo de abertura há as seguintes indi
cações: Duplicata. Cúria. 2\1 Via. Primeiro e último registro: 
23 de junho de 1945 e 4 de junho de 1947. Folhas aproveitadas: 
200, com a rubrica do Mons. Lamartine. Nas folhas 4 e 29 há 
um registro no qual não foram anotados os dados sobre os con
traentes .Nas folhas 6 e 11 há formulários que não foram preen
chidos. No verso da folha 24 consta a seguinte indicação: cl dispo 
2Q gr. revalida. Legibilidade: boa. Numeração: foram numera
dos apenas os registros de 1 a 280, continuando o nQ de o"dem 
do livro anterior. Etiqueta da lombada: LIVRO 36. CASAMEN
TOS. CATEDRAL. 1945-1947. 

3.2.15. NQ 37. Casamentos. Cúria. 

Livro de casamentos da pa .. óquia de Nossa Senhora da Luz. 
Termos de abertura e de encerramento: 24 de junho de 1947, as
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 7 de junho de 1947 e 21 de junho de 
1949. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: 6tima. Os 
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Etiqueta da lombada: LIVRO 37. CASAMENTOS. CATEDRAL. 
1947-1949. 

3.2.16. NQ 38. Cas:.mentos. 

Livro de casamentos da paróquia de Nossa Seahora da Luz. 
Termos de abertura e de encerramento: 13 de abril de 1949, assi
nados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 23 de junho de 1949 e 19 de maio de 
1951. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
800. No verso da folha 138, o registro, que deveria trazer o n') 
552, está sem numeração. Etiqueta da lombada: LIVRO 38. 
CASAMENTOS. CATEDRAL. 1949-1951. 

3.2.17. NQ 39. Paróquia de Na. Sa. da Luz. Catedral. 

Termos de abertura e de encerramento: 3 de junho de 1951, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 19 de maio de 1951 e 26 de 
dezembro de 1953. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. No verso da folha 23 há indicação de nome 
e de registro à página [folha] .... Legibilidade: ótima. Nu
meração dos documentos: 1 a 799. Etiqueta da lombada: LI
VRO 39. CASAMENTOS. CATEDRAL. 1951-1953. 

3.2.18. NQ 40. Casamentos da Catedral. 1953 a 1957. 

Livro de casamentos da paróquia de Nossa Senhora da Luz 
- Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 5 de maio 
de 1954, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigá
rio Geral. Embora o termo de abertura seja daquela data, o 
primeiro registro é de 26 de dezembro de 1953 e o último, de 
23 de fevereiro de 1957. Folhas aproveitadas: 200, com a ru
brica do Mons. Lamartine. No verso da folha 23 há um for
mulário, que não foi preenchido. Legibilidade: ótima. Nume· 
ração dos documentos: 1 a 600, das folhas 1 a 150, não sendo 
numerados os demais. Etiqueta da lombada: LIVRO NQ 40. 
CASAMENTOS. CATEDRAL. 1953-1957. 

3.2.19. NQ 41. Casamentos da Catedral. 

Livro de casamentos da paróquia de N. Sa. da Luz - Ca
tedral. Termos de abertura e de encerramento: 15 de março de 
1957, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 23 de fevereiro de f957 e 28 
de janeiro de 1961. Folhas aproveitadas: 200, 
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tro com a seguinte anotação: Sem efeito, realizado na Igreja do 
Santa Teresinha. No verso da folha 158 há um formulário com 
a indicação sem efeito. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a 800. Na folha 174 consta um registro datado 
de 1948 com a seguinte anotação: Obs. Não l'oi registrado na 
época. As datas balizas são: 1948 e 1961. Etiqueta da lomba
da: LIVRO 41. Casamentos. CATEDRAL. 1957 [1948]-1961. 

3.2.20. NQ 42. 

Livro de casamentos da paróquia de Nossa Senho~a da Luz 
Catedral. Termos de abertura e de encerramento: 15 de fe

vereiro de 1961, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vi· 
gário Geral. Primeiro e último registro: 28 de janeiro de 1961 
e 24 de dezembro de 1966. Folhas aproveitadas: 200, com a 
rúbrica de + Jernôimo, Vigário Geral. No verso da folha 21 
e na primeira parte da folha 22 os registros foram anulados por
que estão repetidos. Foi acrescentada, no final do livro, uma 
folha com quatro registros de nQs 797, 798, 799 e 800, assina
dos pelo vigário. Nesta folha há um selo branco da paróquia de 
N. Sa. da Luz de Curitiba. Legibilidade: ótima. Numeração 
dos documentos: 1 a 800. Etiqueta da lombada: LIVRO N" 
42. CASAMENTOS . CATEDRAL. 1961-1966. 

3.2.21. 1 Q Livro de Casamentos da Paróquia do Im. Cora
ção de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 23 de dezembro 
de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Fa
ria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
litano. Na primeira folha. sem numeração, não há indicaçâo do 
nQ do livro. Primeiro e último registro: 2 de janeiro de 1937 e 
7 de fevereiro de 1945. Folhas aproveitadas: 200, com a rú
brica do Pe. Camargo. Não foi preenchido um formulário no 
verso da folha 21 e outro na folha 90. Legibilidade: boa. Nu
meração: anual, a partir do ano de 1944, do último registro do 
verso da folha 170 até o verso da folha 197: os registros do 
ano de 1945 foram numerados de 1 a 13, do último registro do 
verso da folha 197 até a folha 200. A assinatura do vigário, 
nos registros da folha 1 e da primeira parte da folha 2, foi feita 
com carimbo. No verso da folha 9 e na seguinte há dois regis
tros que apresentam notas referentes ao seguinte: Não veio da 
Catedral a ata deste casamento. Os dois registros não foram 
assinados. Etiqueta da lombada: LIVRO 1. CASAMENTOS. 
CORAÇÃO 
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Livro 2Q de Casamentos da paróquia do Coração de 
Maria. 

Termos de abertu~a e de encerramento: 26 de fevereiro de 
1943, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigáril) 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação 
do nQ do livro. primeiro e último registro: 10 de fevereiro de 
1945 e 10 de setembro de 1949. Folhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa e regular. 
Numeração: os registros de 1945 foram numerados de 9 a 183 
e os de 1946, de 184 a 191, sendo que os outros não apresen
tam numeração. Etiqueta da lombada: UVRO 2. CASAMEN 
TOS. CORAÇÃO DE MARIA. 1945-1949. 

2.3.23. Livro 3'" de Casamentos da par6quia do Coração de 
Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 13 de abril de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do nQ do 
livro. Primeiro e último registro: 10 de setembro de 1949 e 27 
de fevereiro de 1954. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior e indo até a folha 
67; os outros registros não foram numerados. Não foram assi
nados os registros a partir do verso da folha 150 até o primeiro 
da folha 157 e do verso da folha 169 ao da 200. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 3. CASAMENTOS. CORAÇÃO DE MARIA. 
1949-1954. 

3 .2.24. Livro 4Q B. Casamentos da PARóQUIA do L Cora
ção de Maria. 

Termos de abertura e de encerramento: 5 de maio de 1954, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: 16 de janeiro de 1954 e 11 de abril 
de 1959. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. O verso da folha 200 está riscado e não foi utilizado. 
Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: anual, do ano 
de 1955 a 1959. Os registros começaram a ser numerados a par
tir da folha 27 até o final do livro. No verso da folha 199 e na 
200 há Dotas, no fim de quatro registros, indicando que as ano
tações de casamentos acima referidas deveriam estar em outras 
folhas. O verso da folha 200 está riscado. Etiqueta da lombada: 
LIVRO NQ 4. CASAMENTOS. CORAÇÃO 
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2' via. Livro 5. B. Casamentos. P. Coração de Ma· 
ria. 

Termos de abertura e de encerramento: 30 de dezembro de 
1959, assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral, 
primeiro e último registro: 9 de janeiro de 1960 e 6 de maio de 
t967. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vigário Geral. Não foram preenchidos Os formulários no verso 
da folha 71. O registro nQ 43, da folha 177, não foi completado. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual. No livro consta a in
dicação dos anos de 1960 a 1963 e de 1965 a 1967. Na etitqueta 
da capa há um carimbo da paróquia do Coração de Maria -l

Curitiba. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3.2.26. N 1 Q. Duplicata. Votuverava. Casamentos. 3 Setem
bro 1936 - 17 Setembro 1944. 

Livro de casamentos da freguesia de Votuverava, com sede em 
Rio Branco. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de julho 
de 1936, assinados pelo P. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Ex' Revm' o Sr. Arcebispo Metropolitano. A 
assinatura dos dois têrmos foi feita com carimbo. Primeiro e últi
mo registro: correspondem às datas indicadas no título. Fôlhas 
aproveitadas: 200, com a rúbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: 
boa. Os registros não foram numerados. Há anotações de dispen
sa de parentesco em 2Q grau. Há indicação de que foi corrigido, 
um dos registros, pelo frei Casimiro Maud, conforme o documen· 
to exato. Anotação no verso da fôlha 11: Visto - Botiatuva, 2 
de fevereiro de 1937. (ass.) + Áttico, Arcebispo de Curitiba. Eti· 
quêta da lombada: LIVRO 1. Casamentos. VOTUVERAVA. 
1936. 

3.2.27. N 2. Duplicata. Casamentos. Votuverava. 

Livro de casamentos da Par6quia de Rio Branco do Sul. Têr
mos de abertura e de encerramento: 24 de Janeiro de 1938, as· 
sinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
primeiro e último registro: 2 de março de 1946 e 24 de dezem
bro de 1950. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Os registros não foram numera· 
dos. As datas-balizas são: 1946 e 1950. Etiquêta da lombada: 
LIVRO 2. CASAMENTOS .VOTUVERAVA. 1938 [1946] -
1950. Há mais um livro NQ 2 de casamentos de Votuverava. Os 
livros apresentah têrmos de abertura e de encerramento com da
tas diferentes. Porém, 
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3.2.28. NI.' 2. Casamentos. Votuverava. Desde março 1946 
até 24 Dez. 1950 

Livro de casamentos da Paróquia de Votuverava. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 20 de janeiro de 1946, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 2 de março de 1946 e 24 de dezembro de 1950. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Os registros não foram numerados. E mal
guns registros há a seguinte indicação: Deveria estar na pág. 
[fôlha] . . . Por este motivo não foi seguida perfeitamente a 
ordem cronológica. As datas-balizas são: 1946 e 1950. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 86. VOTUVERAVA. CASAMENTOS. 
1946-1952 [1950]. 

3.2.29. CASAMENTOS 3. VOTUVERA VA. Duplicata. 

Livro de casamentos da Paróquia de Rio Branco do Sul. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 25 de janeiro de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: lI.' de outubro de 1950 e 5 de outu· 
bro de 1955. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Os registros não foram numera
dos. Etiquêta da lombada: LIVRO NI.' 3 . CASAMENTOS. VO
TUVERAV A. 1950-1955. 

3 .2 . 30 . N 11.'. Duplicata. Tamandaré. Casamentos. 12 J e

lho 1936 - 5 Novembro 1947. 
Livro de casamentos da freguesia de Tamandaré. Têrmos de 

abertura e de encerramento: 9 de julho de 1936, assinados pelo 
Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. 
Ex(l Revm(l o Sr. Arcebispo Metropolitano. A assinatura dos dois 
têrmos foi feita com carimbo. Primeiro e último registro: 12 de 
julho de 1936 e 5 de novembro de 1947. Fôlhas aproveitadas: 
200, com a TÚbrica do Pe. Camargo. Legibilidade: ótima. Os re
gistros não foram numerados. Há anotações como: Foi eXigido 
juramento supletório, indicação da fôlha em que deveria constar 
o registro, Vejam-se os casamentos no livro de Votuverava des
de a pág. [fôlha] 57 até 59 inc!. (São deste livro) e Dispensa
do do impedimento de consanguinidade de 21.' grau. Os registros 
foram assinados com carimbo, havendo alguns sem assinatura. 
Anotação no verso da fôlha 6: Visto em visita pastoral. Botiatu
va,2 [de] fevereilO de 1937. (ass.) + Attico, Arcebispo de 
Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. Casamentos. TIMO
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• 
ESTANTE: 3. 

PRATELEIRA: 3. 

Par6quia Cristo Rei - Casamentos - C6pia. Livro: 
1: 25-XII-1937 /12-11-49. 1937 a 1949. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 4 de dezembro de 
1937, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral, e pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, Secre
tário. Primeiro e último registro: correspondem às datas indica· 
das no título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Nas fôlhas 3 e no verso da 58 há um registro incom
pleto, sendo que embaixo do primeiro consta a indicação casa
dos no civil. No verso da fôlha 154 há um registro sem efeito, 
que apresenta a seguinte anotação: Vide pág. [fôlha] 154/2. Na 
fôlha 195 há outro registro sem efeito. Legibilidade: 6tima. Os 
registros não foram numerados. Anotações no verso das fôlhas 
5 3e 98: Vi&to. Curitiba, 24-9-1941. (ass.) + Áttico, Arc. de 
Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO NQ 1. CASAMENTOS 
- CRISTO REI - 1937-1949. 

3.2.32. Casamentos - 2 - Duplicata [Duplicata]. 19-2-1949-
1955. 

Livro de casamentos de Cristo Rei. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 17 de dezembro de 1947, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: 19 de fevereiro de 1949 e 26 de março de 1955. Fô
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. No 
verso da fôlha 61 há um registro incompleto. Na fôlha 77 há 
um formulário que não foi preenchido. Legibilidade: 6tima. Os 
registros não foram numerados. Na fôlha 32 foi anotada a pala
vra grátis. Etiquêta da lombada: LIVRO NQ 2. CASAMENTOS 
- CRISTO REI - 1949-1955. 

3.2.33. Casamentos. "Cristo Rei" - C6pia - 27-111-1955 -
3-11-65. 

Têrmos de abertura e de encerrame"to: 3 de maio de 1957, 
assinados pelo Côn. Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Embo
ra o têrmo de abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 
27 de março de 1955 e o último, de 3 de fevereiro de 1965. Fô
lhas aproveitadas: 200, 
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No verso da fôlha 53 o na 70 há registro sem efeito. No verso 
da fôlha 138 há registro anulado e na fôlha 189 e no verso da 
192 há registro sem valor. Legibilidade: ótima. Os registros não 
foram numerados. No verso da fôlha 171 e na 172 há anotações 
referentes ao seguinte: casamentos realizados em articulo mortis 
cf cautelas e justificação e casamento em periculo mortis. Ano
tações no verso das fôlhas 59 e 198. Visto, em visita pastoral. 
17-11-1957. (asso) + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Visto, em visi· 
ta pastoral. 22-8-1965 o (ass.) + Jerônimo, B. Aux. Etiquêta 
da lombada: CASo 3. 1955. 

3.2.34. CASAMENTOS NO 1. 1951-195[9]. DUPLICATA. 

Livro de casamentos [da Paróquia de Nossa Senhora das 
Mercês]. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de novem
bro de 1951, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Na primeira fôlha, sem numeração, não há indi
cação do NO do livro e da paróquia no têrmo de abertura. Pri
meiro e último registro: 25 de setembro de 1951 e 30 de maio 
de 1959 o Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Na fÔlha 133 e no verso da 174 há um formulário que 
não foi preenchido. Na fôlha 167 há um registro incompleto, que 
apresenta a seguinte indicação: In articulo mortis. Legibilidade: 
ótima. Numeração dos documentos: 1 a 800. No verso das f O. 
lhsa 8e 58 há indicação de casamento com referência à data, ao 

nome dos contraentes, ao livro, à fôlha e ao NO do registro. Na 
fOlha 129 há uma anotação de casamento nulo por existir vínculo 
anterior. Etiquêta da lombada: LIVRO 1 - CASAMENTOS -
MERC~. 1951-1959. 

3.2.35. Duplicata o Livro NO 2 - Casamentos o 

Livro de casamentos da Paróquia de Nossa Senhora das Mer
cês. Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de abril de 1959, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vig o Geral. Primeiro e 
último registro: 30 de maio de 1959 e 13 de fevereiro de 1965. 
FOlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + JerÔnimo, Vig. 
Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
799. Na fÔlha 49, depois do NO 193, vêm os NOs 193 (bis) e 
193 (c). No verso da fôlha 94 há um registro de NO 376 e na 
fÔlha seguinte, um de NO 376 bis. No verso da fOlha 99 há, na 
margem esquerda, indicação do ano de 1962. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 2 - CASAMENTOS - MERC~. 
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3.2.36.4/ Livro IQ. Casamentos desde 1937 até 5 Fevereiro 1949. 
- Parochia do Portão. 

No termo de abertura consta como sendo registro de casa
mentos da Igreja de Agua Verde. Têrmos de abertura e de en
cerramento: lQ de julho de 1936, assinados pelo Pe .João R. de 
Camargo Penteado Faria, por comissão de S. Ex' Revm' o Sr. 
Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último registro: 16 de ja
neiro de 1937 e 5 de fevereiro de 1949. Fôlhas aproveitadas: 200, 
com a rubrica do Pe. Camargo. No verso da fôlha 12 há um 
registro incompleto e um formulário que não foi preenchido. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual, até o ano de 1943; de 1944 
até 1949 os registros não foram numerados. O livro apresenta 
diversas anotações referentes ao seguinte: no verso da fôlha 6 
N. Os nubentes não são parentes; no verso da fôlha 7 N - O 
casamento foi de religião mista com as devidas can. formalida
des; no verso da fôlha 10 há anotação de que o casamento reali
zou-se nesta paróquia com licença do vigário do Cabral; dispensas 
de proclamas em virtude das faculdades das S. Missões; casamen
tos de reparação, e outras. Na fôlha 113 foi feita uma anota
ção, num dos registros, relativa ao seguinte: O assento que deve
ria ser lançado neste NQ o foi feito no NQ ... página [fôlha] 
119. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. CASAMENTOS. POR
TÃO. 1937-1939. 

3.2.37. /5 Livro 21'. Duplicata. Cazamentos desde 16 Fevereiro 
1949 . . . . Parochia do Portão. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 3 de março de 1949, 
assinados pelo Mons. Lamratine C. de Miranda, Vigário Geral. 
No termos de abertura não consta a inilicação da paróquia. Pri
meiro e último registro: 16 de fevereiro de 1949 e 5 de dezem
bro de 1953. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. No verso da fôlha 124 há um formulário que não foi 
preenchido. Legibilidade: ótima. Os registros não foram numera
dos. Eles não seguem ordem cronológica perfeita. Na fôlha 10 
há uma anotação referente ao seguinte: Casamento Mixtae Re
ligionis com dispensa eclesiástica, e assinatura do padre. Na fô
lha 142 consta a seguinte anotação: Os dois estavam compromis
sados e viviam juntos por contrato no Cartório [do] Taboiio. Eti
queta da lombada: LIVRO 2. CASAMENTOS. PORTÃO. 
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lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e 
último registro: 8 de dezembro de 1953 e 6 de dezembro de 1958. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rúbrica do Mons. Lamartine. 
Na fôlha 101 há um registro inutilizado. Legibilidade: ótima. Os 
documentos não foram numerados. Etiquêta da lombada: LIVRO 
3. CASAMENTOS. PORTÃO. 1953/1958. 

3.2.39. 7 Registro de casamentos desde 20-XII-1958 até [1963]. 

Livro de casamentos do Portão. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 23 de fevereiro de 1959, assinados por + Jerôni
mo Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. Embora o têrmo de aber
tura seja daquela data, o primeiro registro é de 20 de dezembro 
de 1958 e o último, de 28 de dezembro de 1963. Fôlhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. Legibili
dade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 798, sendo que 
no verso da fôlha 185 consta o registro N9 740 e na fôlha seguin
te, o N9 740 (a) e no verso da fôlha 194, Ó registro N9 775 (a) 
e na fôlha seguinte, o N9 775 (b). Anotação no verso da fô
lha 85: Visto, em visita pastoral, aos 15 de janeiro [de] 1961. 
(ass.) + Jerônimo, B. Auxiliar. Etiquêta da lombada: LIVRO 
4. CASAMENTOS. PORTÃO. 1958-1963. 

3.2.40. Paróquia do Portão. Casamentos NQ S. 

Livro de casamentos [da Paróquia do Portão]. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 9 de abril de 1965, assinados por 
Dom Jerônimo Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. No têrmo 
de abertura não consta a indicação da paróquia. Embora o têr
mo de abertura seja daquela data, o primeiro registro é de 28 de 
dezembro de 1963 e último, de 14 de dezembro de 1968. Fôlhas 
aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo Auxi
liar. O registro N9 135, no verso da fôlha 34, foi inutilizado, ten
do sido feito novamente com o mesmo número. O registro NQ 
158, no verso da fôlha 40, apresenta apenas o nome dos contraen
tes, tendo sido anotado em seguida. Na fôlha 84, há dois formu· 
lários que não foram preenchidos. No 'verso da fôlha 188 cons
ta, num dos formulários, apenas o nome dos contraentes e um 
risco sôbre o mesmo com a seguinte anotação: Realizaclo em Rio 
Azul - Ponta Grossa com instrumento canônico. Legibilidade: 
ótima. Numeração dos documentos: 1 a 795 . Os nomes dos nu
bentes foram grifados a partir da fôlha 167 até a primeira parte 
da fôlha 199. Anotação no verso da fôlha 196: Visto, na Visita 
Pastoral. Em 21-10-1968. (ass.) + Pedro Fedalto, Bispo Au· 
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3.2.41. Livro IQ . Casamentos 11. 

Livro de casamentos [da Paróquia de Nossa Senhora do Ró
cio]. Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de março de 
1952, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. No têrmo de abertura não consta a indicação da paró
quia. Primeiro e último registro: 15 de março de 1952 e 18 de 
maio de 1963. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 707, nos anos de 1952 a 1961, da fôlha 1 até o verso da 177; 
1 a 70, no ano de 1962, do verso da fôlha 177 até a 195 e de 1 
a 23, no ano de 1963, do verso daquela fôlha até o verso da 
200. No verso daquela fôlha e na 199 há indicação de casamen
to in extremis. Anotação no verso da fôlha 180: Visto, em Visita 
Pastoral. 25-3-62. (ass.) + Jerônimo, B. Aux. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 1. CASAMENTOS. RóCIO. 1952-1963. 

3.2.42. NQ 2. Livro de Casamentos da Freguesia de Sta. 
Cândida. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 17 de junho e 9 de 
julho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Pentea
do Faria, por comissão de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metro
politano. Primeiro e último registro: 26 de setembro de 1936 e 
11 de julho de 1961. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do, sendo que o primeiro foi inutilizado. Legibilidade: ótima. Nu
fôlha 138 e no verso da 147 há registro preenchido e riscado. No 
verso das fôlhas 139 e 148 há formulário que não foi preenchi
do, sendo que o primeiro foi inutilizado. Legibilidade: ótima. Nu
meração: os registros dos anos de 1936 a 1940 não foram nume
rados; a partir do ano de 1941, a numeração é anual. O livro 
apresenta indicação dos anos de 1949 a 1951 e de 1953 a 1955. 
No verso da fôlha 1 há dispensa de impedimento de religião. No 
verso da fôlha 134 há indicação de casamento de reparação in 
articulo mortis. Anotações nas fôlhas 1, 26, 38 e 58: Visto. S. 
Cândida, 11-10-1936. (ass.) + Attico, Arcebispo Metropoliano. 
Visto, em visita pastoral. Santa Cândida. 6-X-1940. (ass.) + 
Attico, Arc. de Curitiba. Visto, em visita pastoral. S. dndida, 
10-10-1943. (ass.) + Attico, Arc. de CiIritiba. Visto em visita 
pastoral .S. Cândida,6-X-1946. (ass.) + Attico, Arcebispo de 
Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO NO 
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3.2.43. B. 1936-1959. Livro de Casamentos N. 5. 1936-1959. 

Livro de casamentos da Paróquia de Santa Felicidade. Têr· 
mos de abertura e de encerramento: 29 de junho de 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comis· 
são de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro 
e último registro: 25 de julho de 1936 e 12 de dezembro de 1959. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Na 
fôlha 135 há um registro inutilizado e no verso da fôlha 150, 
um anulado. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começan
do com o N9 16. O livro apresenta indicação dos anos de 1938 
a 1946 e de 1950 a 1959. No verso da fôlha 4 consta a seguin
te anotação: Na presença do padre e das testemunhas foi feita a 
dispensa do impedimento de afinidade em 29 grau igual simples, 
sendo que os nubentes renovaram o consentimento matrimonif11 
em Campo Largo, seguindo a data. No verso da fôlha 28 há 
anotação de dispensa do impedimento de consanguinidade em 39 
grau e renovação do consenso. Há várias anotações de casamen
tos de reparação. Anotações no verso das fôlhas 25 e 52: Vis
to em visita pastoral. S. Felicidade, 7-7-1940. (ass.) + Áttico, 
Arc. de Curitiba. Visto, em visita pastoral. S. Felicidade, 30 
de janeiro de 1944. (ass.) + Attico, Arcebispo de Curitiba. 
Etiquêta da lombada: LIVRO 5. CASAMENTOS. SANTA FE· 
LICIDADE. 1936/1959. 

3.2.44. Livro de Casamentos N9 1 de São Francisco de Paula. 

Livro de casamentos da freguesia de S. Francisco de Paula. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 28 de dezembro de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Ex\l Revmll o Sr. Arcebispo Metropolitano. A as-, 
sinatura dos dois têrmos fof feita com carimbo. Primeiro e úl· 
timo registro: 6 de janeiro de 1937 e 27 de dezembro de 1947. 
Fôlhas aprovêitadas: 200, ~om a rubriaa do Pe. Camargo. Le
gibilidade: ótima. Numeração: anual. Anotàção da fôlha 137: 
Visto. S. Francisco de Paula, 15-12-1944. (ass .) + Áttico, Ar
cebispo de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. CASAMEN
TOS. S. FRANCISCO DE PAULA. 1937-1947. 

3 .2.45 . Cas. Duplicata. 

Livro de casamentos da Paróquia de Santa Teresinha do Me
nino Jesus (Capital). Têrmos de abertura e de encerramento: 
20 de maio de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 30 
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bro de 1941 e 27 de agôsto de 1950. Fôlhas aproveitadas: 200, 
com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: ótima. Os re
gistros não foram numerados. Na fôlha 200 há anotação de dis
pensados do impedimento de consanguinidade em 39 grau. Ano
tação na fôlha 45: Visto. Santa Teresinha, 15-12-1944 . (ass.) 
+ Áttico, Arcebispo de C.'uritiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 
1. CASAMENTOS. SANTA TEREZINHA. 1941-1950. 

3.2.46. - Duplicata -

Livro de casamentos de Santa Teresinha. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 25 de janeiro de 1950, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda. Primeiro e último registro: 
27 de agôsto de 1950 e 25 de setembro de 1954. Fôlhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica do Mons. [amartine. Legibilidade: 
ótima. Os registros não foram numerados. No verso da fôlha 2 
há indicação de dispensa do impedimento de consanguinidade em 
29 grau igual simples. Etiquêta da lombada: LIVRO 11. CASA
MENTOS. STA. TEREZINHA. 1950-1954. 

3.2.47. LIVRO N. 3 - CASAMENTOS - STA. TEREZI
NHA. 1954-1958. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 5 de janeiro de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. Embora o têrmo de abertura seja daquela data, o primeiro 
registro é de 25 de setembro de 1954 e o último, de 25 de feve
reiro de 1958. Fôlhas aproveitadas: 200, êom a rubrica do Mons. 
J. Mauarotto. Legibilidade: 6tima. Os registros não foram nu
merados. O livro não apresenta nenhuma indicação na etiquêta da 
capa. Etiquêta da lombada: LIVRO N. 3 - CASAMENTOS 
- ST A. TEREZINHA. 1954-1958. 

3.2.48. LIVRO N. 4. CASAMENTOS. STA. TERESLNHA 
- 1958-1961. 

Livro de casamentos da Par6quia de Santa Teresinha. Têr
mos de abertura e de encerramento: 25 de março de 1958, as
sinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Na 
primeira fôlha, sem numeração, não há indicação do NQ do livro 
e da rubrica no têrmo de abertura. Primeiro e último registro: 
1 Q de março de 1958 e 6 de maio de 1961. Fôlhas aproveita
das: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Na fô
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Pe. Albano Cavallin foi feita com carimbo. O livro não apre
senta nenhuma indicação na etiquêta da capa. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 4. CASAMENTOS. STA. TERESINHA. 1958-
1961. 

3.2.49. LIVRO 5. CASAMENTOS. SANTA TEREZINHA. 
1961-1964. 

Livro de casamentos [da Paróquia de Santa Teresinha]. Têr· 
mos de abertura e de encerramento: 4 de maio de 1961, assina
dos por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. No têrmo de 
abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e último 
registro: 6 de maio de 1961 e 25 de abril de 1964. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. No 
verso da fôlha 3 há um registro incompleto. Legibilidade: óti
ma. Numeração dos documentos: 1 a 800. O livro não apre
senta nenhuma indicação na etiquêta da capa. Etiquêta da lom
bada: LIVRO 5. CASAMENTOS. SANTA TEREZINHA. 1961-
1964. 

3.2.50. 

• 
ESTANTE: 3. 
PRATELEIRA: 4. 

Dupl. Livro 7. Casamentos. Araucária. 

Livro de casamentos da freguesia de Nossa Senhora dos Re
médios - Araucária. Têrmos de abertura e de encerramento: 
13 de julho de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo 
Penteado Faria, por comissão de S. Ex' Revm' o Sr. Arcebis
po Metropolitano. Primeiro e último registro: 4 de julho de 1936 
e 10 de julho de 1950. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Pe. Camargo. No verso da fôlha 181 há uma fôlha em ane· 
xo, contendo um registro assinado pelo vigário e com o carimbo 
de N. S' dos Remédios de Araucária. Legibilidade: ótima. Nu
meração: anual, iniciando no ano de 1941. Etiquêta da lomba
da: LIVRO 7. CASAMENTOS. ARAUCARIA. 1936-1950. 

3.2.51. DUPLICATA NQ 8. LIVRO DE CASAMENTOS. 
ANOS: 1950-1962. ARAUCÁRIA. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 11 de julho de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capitu
lar. Primeiro e último registro: 11 de julho de 1950 e 26 de 
maio de 1962. Fôlhas aproveitadas: 200, 
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Lamartine. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual. Ao 
lado direito de alguns registros há as seguintes anotações: Eram 
unidos civilmente [há] 10 anos, são dispensados do impedimen· 
to de cunhadio; são dispensados do impedimento do parentesco 
no 39 grau misto de 29 igual simples (Cúria, 18-1-1952); eram 
amigados 36 anos, casamento de reparação no hispital, e outras. 
Etiquêta da lombada: 8. ARAUCÁRIA. CASAMENTOS. L. 
VIII/Cópia. 

3.2.52. 21C1 Via. N9 1. Livro de Casamentos da Paróquia de 
Batéias. 

Livro de casamentos da Paróquia de São Sebastião de Ba· 
téias. Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de agôsto de 
1957, assinados por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Primeiro e úl· 
timo registro: 7 de' setembro de 1957 e 8 de junho de 1968. Fô· 
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Bispo Au· 
xiliar. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
800. Em alguns registros aparecem indicações como: Não cons
tando impedimento algum, dispensados pelas Fac. "B" do impe
dimento de consanguinidade em 39 grau lateral atingente [al o 
29 grau, e outras. Anotação no verso. da fôlha 7: Visto. Batéias. 
19-IV-aprilis/1958. (ass.) + Assuero The Bassi. .. x. Episc
de . . . Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.2.53. 139 Livro de Casamentos da Freguesia de Campo Lar
go da Piedade. De 4 de junho de 1936 a 20 de ju
lho de 1941. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. ExlCl Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: correspondem às datas indicadas no tí
tulo. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. 
Não foram preenchidos cinco formulários, sendo dois na fôlha 
64, um na 102 e dois na 179. Legibilidade: boa e ótima. Nume
ração: anual, a partir do ano de 1937, na fôlha 22. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 13. Casamentos. CAMPO LARGO. 1936. 

3.2.54. 149 Livro de Casamentos da Freguezia de Campo 
Largo da Piedade. De 20-7-941 a 21-12-946. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 29 de outubro de 
1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e I1itimo 
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cadas no título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Não foram preenchidos dois formulários, um na fô
lha 14 e outro na 47. Legibilidade: boa e 6tima. Numeração: 
anual, a partir do ano de 1942, no verso da fôlha 14. Em alguns 
registros há anotações como: Não constando impedimento al
gum, dispensado do impedimento de consanguinidade em 39 grau 
ating. ao 29 lateral, e outras. Etiquêta da lombada: LIVRO 14. 
Casamentos. CAMPO LARGO. 1941. 

3.2.55. 159 Livro de Casamentos da Freguesia de Campo 
Largo da Piedade. De 21-12-946 a 7-5-951. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 30 de dezembro de 
1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 21 de dezembro de 1946 e 
10 de dezembro de 1950. Fôlhas aproveitadas: 200, com a ru·· 
brica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração dos 
documentos: 1 a 800. Os registros não seguem a ordem cronol6-
gica. Em alguns registros aparecem indicações como: Não cons
tando impedimento algum, dispensados dos impedimentos de con
sanguinidade em 39 grau simples, e outras. As datas-balizas são: 
1946 e 1951. Etiquêta da lombada: LIVRO 15. CASAMENTO. 
CAMPO LARGO. 1946-1950 [1951]. 

3.2.56. 169 Livro de Casamentos da Paróquia de Campo Lar
go da Piedade - de 11-12-1950 a 18-5-1955. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 11 de julho de 1950, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Capi
tular. Primeiro e último registro: correspondem às datas indica
das no título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: boa. Numeração dos documentos: 1 
a 800. Em alguns registros há anotações como: Não constando 
impedimento algum, dispensados de imp. em 19 gr. lateral F. 
B., e outras. Etiquêta da lombada: LIVRO 16. CASAMENTOS. 
CAMPO LARGO. 1950-1955. 

3.2.57. LIVRO DE CASAMENTOS N9 17 DA PARóQüIA 
DE CAMPO LARGO DA PIEDADE DE 20-V-1955 
a 22-VlI-1959. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 28 de abril de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: correspondem às datas indicadas no tí
tulo .Fôlhas aproveitadas: 200, 
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zarotto.L egibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 a 
800. Em alguns registros há anotações como: Não constando im
pedimento algum, dispensados pela Cúria do impedime,-to de con
sanguinidade em 2Q grau lat. simples, tendo ela abjurado o pro
testantismo e feito a profissão de fé católica, e outras. Etiquêta 
da lombada: LIVRO 17 - CASAMENTOS - CAMPO LAR
GO. 1955-1959. 

3.2.58. - NQ 18. - LIVRO DE CASAMENTOS - DA 
DA FREGUESIA DE - CAMPO LARGO DA PIE
DADE. - DE 25-7-1959 a 8-2-1964. 

Livro de casamentos da Paróquia de N. S<' da Piedade de 
Campo Largo. Têrmos de abertura e de encerramento: 6 de aflril 
de 1959, assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e último registro: correspondem às datas indicadas no 
título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, 
Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 800. Em diversos registros há a seguinte indicação: Não cons
tando impedimento algum. Etiquêta da lombada: LIVRO 18 -
CASAMENTOS - CAMPO LARGO. 1959-1964. 

3.2.59. - NQ 19. - LIVRO DE CASAMENTOS DA FRh
GUESIA DE CAMPO LARGO DA PIEDADE DE 
8-12-1964 a .9-10-1968. 

Têrmos de abertura e de encerramento: 8 de outubro de 
1962, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Bispo Aux. e 
Vig. Geral. Primeiro e último registro: correspondem às datas 
indicadas no título. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de 
+ Jerônimo, Vig. Geral. Legibilidade: ótima. Numeração dos 
documentos: 1 a 800. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3 .2.60. Livro de Casamentos. Duplicata. Livro NQ 4Q. 

Livro de casamento!> da freguesia de N. S<' do Rosário de 
Colombo. Têrmos de abertura e de encerramento: 22 de de
zembro de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo P. Fand, 
por comissão do ExmQ RevmQ Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 9 de janeiro de 1937 e 9 de outub'o de 
1954. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo 
Na fôlha 5 3há um registro incompleto. Legibilidade: boa e re
guiar. Numeração: anual, começando no ano de 1948. A or
dem cronológica não foi seguida perfeitamente. O livro apresen
ta indicação dos anos de 1940 a 1942 e de 1948 



- 274-

guns registros há anotações como: Foi dispensado o parentesco, 
amasiado há oito anos, ambos da Paróquia de S. Cândida, fOI 
chamado p/ administrar os SS . à mulher, que depois faleceu, 
e outras. Anotação na fôlha 46: Visto. Colombo, 26-X-1940. 
(asss.) Áttico, Are. de Curitiba. Etiquêta da lombada: LIVRO 
Nr.> 4. CASAMENTOS. COLOMBO. 1937 a 1954. 

3.2.61. Casamenots. LIVRO - NQ 5. DUPLICATA -

- Livro de casamentos de Colombo. Têrmos de abertura e de 
encerramento: 28 de abril de 1955, assinados pelo Mons. Jerô
nImo Mazzarotto. Vig. Geral. Primeiro e último registro: 23 
de outubro de 1954 e 25 de janeiro de 1969. Fôlhas aproveita
das: 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. Legibilidade: 
6tima. Numeração: foram numerados apenas os registros de 1954, 
que vão do NQ 36 ao 46, continuando o NQ de ordem do livro 
anterior. Em alguns registros conta(m), na parte inferior, o(os) 
prenome(s) dos contraentes. No verso da fôlha 17 consta a se
guinte anotação: Tomei posse da Par6quia, nesta data; 29/1/56. 
(ass.) Pe. Mário, Passionista. Anotação no verso da fôlha 38: 
Visto em Visita Pastoral. Colombo, 25-8-1957. (ass.) + Inácio 
Krause, C. M., Bispo de Shunteh e Auxiliar de Curitiba. Não há 
etiquêta na lombada do livro. 

3 .2 . 62 . B. Livro de Casamentos. Contenda, Serrinha, Catau
duva. 

Livro de casamentos de São João Batista. Contenda. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assinado!> 
pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de 
S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e úl
timo registro: 7 de setembro de 1936 e 15 de junho de 1953. Fô
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Legibili
dade: boa. Numeração: anual, sendo que inicia no ano de 194;. 
Nas fôlhas 1 a 5 há referência à presença do Bispo Auxiliar e 
Vigário Geral e dispensas feitas por ocasião da visita pastoral. 
E malguns registros há anotações como: Dispensados do impe
dimento de consang. do 3Q grau tangente (ao] 2Q, e outras. Ano· 
tações no verso da fôlha 1 e na última fôlha sem numeração: 
Visto, em visita pastoral. Catanduva, 24 de novembro de 1936. 
(ass.) + Attico, Arcebispo Metropolitano. Visto em viSita pas
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3.2.64. N9 18 de 2-7-36 - 4-2-40. Livro de Casamentos. 
Duplicata. Lapa. 

Livro de casamentos da freguesia de S .Antônio da Lapa. 'fer
mos de abertura e de encerramento: 13 de julho de 1936, assina
dos pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão 
de S. Ex\l Revm\l o Sr. Arcebispo Metropolitano. A assinatura 
dos dois têrmos foi feita com carimbo. Primeiro e último regIs
tro: correspondem às datas indicadas no título. Fôlhas aprovei· 
tadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo . Legibilidade: boa. 
Numeraçào: anual, começando com o N9 111. O livro apresen
ta indicação dos anos de 1937, 1939 e 1940. Em alguns regis
tros há anotações como: dispensa de proclamas, declaração de 
que os noivos são primos, dispensa do 29 grau de consanguinida
de por serem as mães dos noivos irmãs, dispensa do impedimento 
de "Mixtae Religionis" pela Cúria, os noivos viviam juntos, uni
dos há muito tempo, e outras. Anotação no verso da fôlha 30: 
Visto, em visita pastoral. Lapa, 15 de fevereiro de 1937. (ass.) 
+ Áttico, Arcebispo Metropolitano. Etiquêta da lombada: LIVRO 
11\. Casamentos. LAPA. 1936-194U. 

3.2.64. Duplicata. Casam ntos. LAPA. 194 Oa 1944. N9 19. 

Livro de casamentos da freguesia da Lapa. Têrmos de abeI
tura e de encerramento: 6 de novembro de 1940, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na p~imeira 
fôlha, sem numeração, não há indicação do N9 do livro. Primei
ro e último registro: 6 de fevereiro de 1940 e 7 de maio de 
1944. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martine. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, continuando 
o N9 de ordem do livro anterior. O livro apresenta indicação do~ 
anos de 1941 a 1944. Em alguns registros há anotações como: 
dispensa de proclamas, dispensa deconsanguinidade em 29 ou 3<,1 
grau pela Cúria, ad cautelam dispensados da "Hora legal", casa· 
mento no civil, e outras. Etiquêta da lombada: LIVRO N9 19. 
CASAMENTOS - LAPA - 1940-1944. 

3.2.65. Livro de Casamentos N'l 21. 

Livro de casamentos de Santo Antônio da Lapa. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 19 de outubro de 1947, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. PrimeIro 
e último registro: 9 de dezembro de 1947 e 15 de setembro de 
1951. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
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o NO 1113. O livro apresenta indicação dos anos de 1948. no ver
so da fôlha 8, 1949 e 1950 nas fôlhas 60 e 164. Em alguns re
gistros há anotações como: dispensa de proclamas, ad cautelam 
- dispensados de parentesco, dispensa do impedimento de con
sanguinidade de 20 grau, casamento no civil, e outras. Etiquêta 
da lombada: LIVRO NO 21. CASAMENTOS. LAPA. 1947/ 
1951. 

3.2.66. Casamentos. 22. 

Livro de casamentos de Santo Antônio da Lapa. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 13 de novembro de 1951, assmados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primel
m e último registro: 15 de setembro de 1951 e 11 de junho de 
1955. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. La
martme. Os registros NO~ 170 e 180, no verso das fôlhas 164 e 
11;7, estão sem efeito. O formulário NO 199, no verso da fôlha 
172, não foi preenchido. Legibilidade: boa. Numeração: anual. 
contInuando o NO de ordem do livro anterior. O livro apresen
ta mdicação dos anos de 1952, no verso da fôlha 16, 1953, na 
fôlha 66, e 1954, no verso da fôlha 122. Em alguns registros há 
anotações como: dispensa de proclamas, dispensa do impedimen
to de consanguinidade em 3Q ou 20 grau, casame!1to in extremis, 
dispensa, pela Cúria, do impedimento de "mixtae religionis", e 
uotras. Anotação na última fôlha do livro: Visto, em Visita Pas
toral. Concluído. Arquive-se. Em 6 de maio de 1956. (ass.) 
+ Manuel, Arc. Metrop. Etiquêta da lombada: LIVRO NO 2':'. 
CASAMENTOS. LAPA. 1951/1955. 

3.2.67. Casamentos. 23. 2~ Via. 

Livro de casamentos da Paróquia da Lapa. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 5 de maio de 195"4, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 11 de junho de 1955 e 24 de ju'lho de 1959. Fôlhas apro
veitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilida
de: boa. Numeração: anual, continuando o NO de ordem do li
vro anterior. O livro apresenta indicação dos anos de 1957 e 
1959, no verso da fôlha 91 e na 183. Em alguns registros há 
anotações como: dispensa de parentesco "ad cautelam", dispensa 
de proclamas, e outras. Etiquêta da lombada: LIVRO NO 23. 
CASAMENTOS. LAPA 1955/1959. 

3 .2 . 68 . Casamentos. 24. 

Livro de casamentos da Lapa. Têrmos de abertura e de en
cerramento: 20 de janeiro de 1959, assinados por + Jerô:1imo 
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Mazzarotto, B. Aux. e Vig. Geral. Primeiro e último registro: 
28 de novembro de 1959 e 7 de setembro de 1963. Fô:has apro
veitadas: 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. No 
verso da fôlha 16 Ohá um formulário que não foi preenchido. 
Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, continuando o NQ 
de ordem do livro anterior. O ano de 1963 foi numerado apenas 
de a 90. No verso da primeira fôlha, sem numeração, consta um 
registro de casamento suplementar, pelo qual foi dada a data-ba
liza. Ele é válido porque apresenta a assinatura do Monsenhor 
Henrique Osv. Falarz, além do carimbo da Paróquia de S. An
tônio, Lapa - Paraná. O livro apresenta indicação dos anos de 
1960, no verso da fôlha 24, 1962, na fôlha 113, e de 1963, no 
verso da fôlha 160. Anotação no verso da fôlha 70: Visto, em 
Visita Pastoral . Lapa, 22-3-1961. (ass.) + Inácio Krause, C. 
M., Bispo Auxiliar de Curitiba. No livro consta, em papel avul
so, uma ata de casamento, datada de 24 de junho de 1962 e as
ssinada pelo Pe. Domingos S. Kadul, trazendo ainda o carim
bo da Paróquia de S. Antônio, Lapa - Paraná. Etiquêta da lom
bada: LIVRO NQ 24. CASAMENTOS. LAPA. 1959-1963. 

3.2.69. Casamentos. NQ 3. Murici. 

Livro de casamentos da freguesia do S. Coração de Jesus, 
Murici. Têrmos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 
1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Ex\! Revm~ o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Primeiro e último registro: 30 de agosto de 1937 e 29 de outubro 
de 1966. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Ca
margo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando com 
o NQ 22. Etiquêta da lombada: 1) 3; 2) Murici. CASAMEN
TOS. 

3.2.70. 1936-1942. Livro IV. Casamentos feitos na paróquia 
de Palmeira. 

Livro de casamentos da freguesia de N. Sa. da Conceição da 
Palmeira. Termos de abertura e de encerramento: 14 de julho 
de 1936, assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, 
por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. 
Primeiro e último registro: 27 de julho de 1936 e lQ de março de 
1942. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camar
go. Na folha 33 há um registro que apresenta uma anotação re
ferente ao seguinte: O casamento não se realizou, escrito por en
gano. O 
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çando no ano de 1938. A ordem cronol6gica não foi seguida per
feitamente porque depois da anotação de registros de 1937 há al
guns de 1936. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. Casamentos. PAL
MEIRA. 1936. 

3.2.71. NQ 5. Casamentos. Duplicata - Cúria. 

Livro de casamentos da freguesia de Nossa Senhora da Con
ceição de Palmeira. Termos de abertura e de encerramento: 30 
de outubro de 1941, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Mi
randa, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 11 de abril 
de 1942 e 11 de maio de 1947. Fólhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica do Mons. Lamartine. Legibilidade: 6tima. Numeração: 
anual, continuando o nQ de ordem do livro anterior. Etiqueta da 
lombada: LIVRO 5. Casamentos . PALMEIRA. 1942. 

3.2.72. Cúria Metropolitano [a]. Livro 6 de Casamentos da 
parochia de Palmeira . 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de janeiro úe 
1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 12 de maio de 1947 e 11 de 
abril de 1953. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mon~. 
Lamartine . Legibilidade: 6tima. Numera: anual, continuando o 
nQ de ordem do livro anterior. Do ano de 1953, os registros 
foram numerados de 1 a 7. Em alguns registros há anotações 
como: unidos civilmente há três anos, dispensa do impedimento 
de consanguinidade em 2'" e 3'" grau lateral, amancebados há 4 
meses, e outras. Anotação na folha 196: Visto em visita paro
quial. Prossiga-se. Em 20-1-1953. (ass.) + Manuel, Arcebispo 
Metropolitano. Etiqueta da lombada: LIVRO 6. CASAMEN
TOS. PALMEIRA. 1947-1953. 

3 .2 . 73 . Cúria. Livro de Casamentos 7. 

Livro de batizados da par6quia de Palmeira. Termos de aber
tura e de encerramento: 3 de setembro de 1952, assinados pelo 
Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Na primeira fo
lha, sem numeração, não Ílã indicação do n'" do livro. Primeiro 
e último registro: 11 de abril de 1953 e 5 de fevereiro de 1958. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando com o n'" 
23. Em alguns registros há anotações como: unidos civilmente 
há um ano, amasiados há 5 anos, e outras. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 7. CASAMENTOS. PALMEIRA. 
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3.2.74. Livro de Casamentos da parochia de Piraquara. Du
plicata. NQ 4 1937 [1936] a 1961. 

Termos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 31 de outubro de 193 e 25 de maio de 
1961. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camar
go. As folhas 1 e 11 não foram rubricadas. Legibilidade: ótima. 
Numeração: anual. começando com o nQ 18. Anotação na folha 
77: Visto em visita paroquial. Piraquara, 30-5-1948. (ass.) + 
Áttico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 4. 
CASAMENTOS. PIRAQUARA. 1936-1961. 

3.2.75. Livro 4Q. Casamentos. Rio Branco do Sul. Dupli
cata. 

Termos de abertura e de encerramento: 12 de julho de 1955, 
assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 5 de outubro de 1955 e 25 de julho de 
1960. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. J. 
Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos~ 

foram numerados apenas os registros de 1956, 1957 e uma parte 
de 1958, do verso da folha 14 até a 108. Há rasuras em alguns 
documentos. Etiqueta da 10mlJada: LIVRO NQ 4 (2). CASA
MENTOS. RIO BRANCO. 1955-1960. 

3.2.76. Livro de Casamentos. N9 12. Duplicata. 

Livro de casamentos da freguesia do Bom Jesus em Rio Ne
gro. Termos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 2 de agosto de 1936 e 3 de junho de 
1941. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. 
Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando com o n'" 
98. Em alguns registro<i há anotações como: dispensa do impe
dimento de consanguinidade no 29 e 39 grau, unidos civilmente 
há alguns anos, amigados há 20 anos, dispensados do impedimen
to de mixtas religionis, dispensa de proclamas, dispensado de 
dois pregões, e outras. Algumas assinaturas dos registros foram 
feitas com carimbo. Etiqueta da lombada: LIVRO 12. Casa
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3.2.77. Duplicata. Casamentos 41. 

Livro de casamentos de [do] Senhor Bom Jesus do Rio N e
gro. Termos de abertura e de encerramento: 20 de maio de 
1941, assina.dos pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Na primeira folha, sem numeração, não há indicação do 
nQ do livro. Primeiro e último registro: 17 de junho de 1941 e 
7 de setembro de 1946. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Não foi utilizado um formulário nas fo
lhas 62 e 112. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o nQ de ordem do livro anterior. Em alguns registros 
h áanotações como: dispensa do impedimento de consanguinida·· 
de no 2Q e 39 grau, unidos civilmente há 8 anos, amigados há al
guns anos, dispensa de proclamas, casados civilmente há 4 me
ses, dispensa do impedimento de religião mista. e outras. Al
gumas assinaturas dos registros foram feitos com carimbo. Eti
queta da lombada: LIVRO 13. CASAMENTOS. RIO NEGRO. 
1941-194. 

3.2.78. Duplicata. Livro de casamentos NQ 14. 

Livro de casamentos da paróquia do Senhor Bom Jesus do 
Rio Negro. Termos de abertura e de encerramento: 30 de de
zemb-o de 1946, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, 
Vigário Geral. Primeiro e último registro: 9 de setembro de 1946 
e 19 de julho de 1950. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Não foram utilizados dois formulários no 
verso da folha 174. Legibilidade: 6tima. Numeração: anual, con
tinuando o n9 de ordem do livro anterior. A assir:atura dos re
gistros foi feita com carimbo. Etiqueta da lombada: LIVRO 14. 
CASAMENTOS. RIO NEGRO. 1946-1950. 

3.2.79. IVQ Livro de Casamentos da Par6quia de São João 
do Triu:lfo. Duplicata. 

Termos de abertura e de encerramento: 8 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Pri
meiro e último registro: 25 de julho de 1936 e 24 de novembro 
de 1945. Folhas aproveitadas: 200, com a t ubrica do Pe. Ca
margo. No verso da folha 37 há duas anotações iguais referentes 
ao seguinte: Inutilizado por ser repetição do assentamento da fo
lha 36 v. Legibilidade: ótima. Os registros não foram numera
dos: Etiqueta da lombada: LIVRO 4. Casamentos. TRIUNFO. 
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Incipit. 25 de novembro 1945. 5Q Livro de Casamen
tos. Paróquia de São João do Triunfo. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de dezembro de 
1944, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 25 de novembro de 1945 e 
20 de janeiro de 955. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Mons. Lamartine. No verso da folha 177 há a seguinte anota
ção: Esta N. é sem efeito foi duplo V. N. 56, folha 176. Legi
bilidade: boa. Os registros não foram numerados. Há indica
ções de que os contraentes já eram unidos civilmente. Etiqueta 
da lombada: Livro 5. CASAMENTOS. TRIUNFO. 1945-1955. 

3.2.81. Incipit. 20-1-1955. 6Q B. Livro de Casamentos da 
parochia de São João do Triunfo. 20-1-1955. 

Termos de abertura e de encerramento: 20 de junho de 
1955, assinados pelo Mons. 'Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. 
Primeiro e ,último registro: 20 de janeiro de 1955 e 6 de dezem
bro de 1967. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. 
Camargo. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, começando 
com o nQ 3. No verso da folha 147 há uma anotáção referente 
ao seguinte: N. B. Dispensados do impedimento de consanguini
dade de 3Q grau em linha colateral igual, pol' despacho da Cúria. 
Anotação no verso da folha 198: Visto em visita pastoral. São 
João do Triunfo, 21-10-1967. (ass.) + Inácio Krause, C. M., Bis
po de Shunteh. Não há etiqueta na lombada do livro. 

'\.2.82. CASAMENTOS 2. TlMONEIRA. 1947-1958. Du

plicata. 

Termos de abertura e de encerrame.,to: lQ de outubro de!. 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário 
Geral. Primeiro e último registro: 13 de novembro de 1947 e 
22 de fevereiro de 1958. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Não toram preenchidos os formulários do 
verso da folha 11 O e da primeira parte da 111. Legibilidade: 
boa. Numeração: anual, começando no ano deI95/l. Não há eti
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ESTANTE: 3. 

PRATELEIRA: 5. 

3.2.83. 211 Via - de 26-V-1936 a 10-7-1951. Livro llQ de 
Casamentos de Morretes. 

Livro de casamentos da freguesia de Morretes. Termo!! de 
abertura e de encerramento: 9 de julho de 1936, assinados pelo 
Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por comissão de S. Exa. 
Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último regis
tro. 26 de maio de 1936 e 10 de julho de 1951. Folhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Não foram utilIZa
dos os formulários do verso das folhas 47, 53 e 80 e da pri
meira parte das folhas 48, 54 e 81. Não foi preenchido um f Ol

mulário na folha 83. Legibilidade: ótima e regular. Os regis
tros não foram numerados. Na folha 157 há indicação de tel 
sido realizado um casamento duas horas antes do contraente fa·· 
lecer, sendo o seu segundo matrimônio. Anotações nas folhas 44 
e 171: VistO. em visita pastoral. Morretes, 11-8-1940. (ass.) + 
Áttico, Arcebispo de Curitiba. Visto em Visita Pastoral. Em 15 
de Julho de 1952. (ass.) + Manoel, Arcebispo Metropolitanu. 
Etiqueta da lombada: LIVRO XI. CASAMENTOS. MORRE
TES. 1936-1951. A capa do livro está um pouco danificada. 

3.2.84. Casamentos. São José dos Pinhaes. 1936-1939. 

Livro de casamentos da freguesia de S. José dos PinhaIs. 
Termos de abertura e de encerramento: 14 de julho de 1936, 
assinados pelo Pe. João R. de Camargo Penteado Faria, por co· 
missão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano. A as
sinatura 'dos dois termos foi feita com carimbo. Primeiro e úl 
timo registro:' 28 de julho de 1936 e 2 de setembro de 1939. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Camargo. Le
gibilidade: boa. Numeração: anual, começando com o nQ 138; 
os registros do ano de 1937 foram numerados de 1 a 100. A par
tir da folha 52 até a 200 não há mais numeração. O livro apre
senta indlcaçao do ano de 1937 na folha 27. Há anotações de 
dispensa do impedimento de consanguinidade em 2Q e 31,1 grau. 
e outras. Anotação na folha 60: Visto, em visita pastoral. São 
José dos PinhaiS, 8-8-1937 . (ass.) + Áttico, Arcebispo de COO
tiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 19. Casamentos. S. J. PI
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3.2.85. Livro de Casamentos XX. 

Livro de casamentos de São José dos Pinhais. Termos de 
abertura e de encerramento: 13 de outubro de 1939, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 19 de agosto de 1939 e 11 de maio de 1942. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: boa. Numeração: anual, sendo que a do ano de 
1941 continua em 1942, indo até o nQ 296. Daí em diante os re
-gistros não foram numerados. Em alguns registros há anota
ções como: dispensa de consanguinidade em 2Q grau simples igual 
ou 39 grau, dispensa de "disparitas cultus", de proclamas, e ou· 
tras. Etiqueta da lombada: LIVRO 20. Casamentos. S. J. PI
NHAES. 1939. 

3.2.86. Casamentos NQ 21. 

Livro de casamentos da paróquia de São José dos Pinhal!>. 
Termos de abertura e de encerramento: 25 de fevereiro de 1943, 
assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda. Termos de aber
tura e de encerramento: 22 de fevereiro de 1942 e 25 de dezem
bro de 1945. Folhas aproveitadas: 200, 'com a rubrica do Mons. 
Lamartine. Legibilidade: ótima. Numeração dos documentos: 1 
a 27U, nos anos de 1942 a 1943; no ano de 1944 há duas nume
rações, uma de 271 a 298 c, paralela a esta, outra de 1 a 28, 
seguindo, depois, de 29 a 249. A numeração do ano de 1945 é 
regular e vai de 1 a 281. O livro apresenta anotações de dispensa 
de parentesco em 3Q grau simples igual. Etiqueta da lombada: 
LIVRO 21. Casamentos. S. J. PINHAES. 1942. 

3.2.87. Casamentos 22. 

Livro de casamentos [de S. José dos Pinhais]. Termos de 
abertura e de encerramento: 25 de fevereiro de 1943, assinados 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. No ter
mo de abertura não consta a indicação da paróquia. Primeiro e 
último registro: 28 de dezembro de 1945 e 13 de maio de 1949. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
No verso da folha 65 há um registro com a seguinte anotação: 
Inutilizado por ser o assentamento correspondente sem efeito. 
O Vigário. Legibilidade: boa e ótima. Numeração: anual, con
tinuando o nQ de ordem do livro anterior. O livro apresenta in
dicação do ano de 1948 no verso da folha 128. Há anotações de 
dispensa de parentesco de 39 
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em visita plstoral. São 10sé dos Pinhais, 24-2-1946. (ass.) + 
Attico, Arcebispo de Curitiba. Etiqueta da lombada: LIVRO 22. 
Casamentos. S. 1. PINHAES. 1945. 

3.2.88. 23. 

Livro de casarnentos de São 10sé dos Pinhais. Termos de;: 
abertura e de encerramento: 19 de outubro de 1947, assinados pe
lo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e 
último registro: 15 de maio de 1949 e 28 de maio de 1952. Fo
lhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. Na 
folha 34 há um registro, que apresenta uma anotação referente 
ao seguinte: Sem valor, por engano o assento foi registrado duas 
vezes, trazendo indicação da folha e do n9 , além da assinatura do 
padre Humberto Frisch. Legibilidade: boa. Numeração: anual, 
continuando o n? de ordem do livro anterior. O livro ap-esenta 
indicação dos anos de 1950, 1951 e 1952 no \"erso da folha 64 
e nas folhas 121 e 182. Há anotações de dispensa do impedimen
to de consanguinidade em 39 grau simp!es por S. Exa. Revma. 
dispensa de idade pelo Exmo. e Revmo. Arcebispo Metropolita
no, e outras. Etiqueta da lombada: LIVRO 23. CASAMEN
TOS. S. JOSE' DOS PINHAIS. 1949-1952. 

3.2.89. 24. 

Livro de casamentos de São 10sé dos Pinhais. Termós de 
abertura e de encerramento: 13 de novembro de 1951, assinadus 
pelo Mons. Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro 
e último registro: 29 de maio de 1952 e 12 de junho de 1955. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Legibilidade: boa. Numeração: anual, continuando o n? de or
dem do livro anterior. O livro apresenta indicação dos anos de 
1952, 1954 e 1955 nas folhas 40, 104 e no verso da 173. Eti
queta da lombada: LIVRO 24. Casamentos. S. 10SE' DOS PI
NHAIS. 1952 a 195~. 

3.2.90. Casamentos 25 b. 

Livro de casamentos de São José dos Pinhais. Termos ae 
abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 1955, assinados pe
lo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e últi
mo registro: 12 de fevereiro de 1955 e 7 de novembro de 1959. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. 1. Mazzawl
to. No verso da folha 192 há um formulário que não foi preen
Chido, eom a anotação de que o casamento realizou-se em 24-10-
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1959 e mandando ver fls. 109 v.-1I0. Legibilidade: boa. Nume
ração: anual, continuando o nll de ordem do livro anterior. O 
lIvro apresenta indicação do ano de 1957 na folha 86. A assi
natura do padre Pedro Fuss foi feita, desde a fdlha 117, com 
carimbo. Etiqueta da lombada: LIVRO 25. CASAMENTOS. 
s. JOSE' DOS PINHAIS. 1955-1959. 

3.2.91. Casamentos. Livro 26 (b). 

Livro de casamentos [de São José dos Pinhais]. Termol> 
de abertura e de encerramento: 6 de abril de 1959, assinados por 
+ Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Na primeira folha, sem 
numeração, não há indicação do nll do livro e da paróquia no 
termo de abertura. Primeiro e, último registro: 14 de novembro 
de 1959 e 10 de julho de 1965. Folhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica de + Jerônimo, Vigário Geral. No verso das folhas 
15. e 48 e na folha 49 há um formulário que não foi preenchi
do, sendo que os dois últimos apresentam os nlls 64 e 65. Legi
bilidade: boa. Numeração: anual, continuando o nll de ordem 
do livro anterior. O livro apresenta indicação dos anos de 1960 
a 1965 nas folhas 10, 33, 67 v., 101, 152 v. e 181. A assinatura 
do padre Pedro Fuss foi feita com carimbo. Etiqueta da lombl
da: LIVRO XXVI. CASAMENTOS. S. JOSE' DOS PINHAIS 
1959-195. 

~.2.92. IV. Livro de Casamentos. 2. Duplicata. 1937. São 
Matheus. 

Livro de casamentos da fregueSIa de Nossa Senhora da As
sunção, S. Mateus. Termos de abertura e de encerramento: 14 
de outubro de 1936, assina"ios pelo PIe. João R. de Camargo 
Penteado Faria, por comissão de S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo 
Metropolitano. A assinatura dos dois termos foi feita com ca
rimbo. Primeiro e último registro: 20 de janeiro de 1937 e 27 
de maio c'4e 1947. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do 
Pe. Camargo. Nas folhas 35 e 160 e no verso das folhas 82, 139 
e 188 há um formulário que não foi preenchido. Legibilidade: 
6tima. Numeração: anual. Há anotações de dispensa do impe
dimento de consanguinidade em 2Q grau e de protestante rece
bido na S. Igreja Cat6lica. Anotações na folha 19 e no verso da 
79: Visto, em visita pastoral. S. Mateus, 9-2-1938. (ass.) + Atti
co, Arcebispo de Curtiba. Etiqueta da lombada: LIVRO IV. CA
SAMENTOS. S.:>.O MATEUS. 
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3.2.93. V. Livro de casamentos. Duplicata. Paróquia: São Ma
teus do Sul. 1947. 

Termos de abertura e de encerramento: 19 de outubro de 
1947, assinados pelo Mons. Lamartine C. de Miranda. Primeiro 
e último registro: 31 de maio de 1947 e 5 de fevereiro de 1955. 
Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mons. Lamartine. 
Na folha 44 há um formulário que não foi preenchido. Legibili
dade: boa e ótima. Numeração: anual, continuando o n9 de or
dem do livro anterior. O livro apresenta indicação dos anos de 
1947, 1948, 1950, 1953 e 1954. Há anotações de dispensa de eon
sanwinidade em 39 e 29 grau lateral igual duplo, indicação da 10-
lha, n9 ,livro, local e data, casamento de reparação e in articulo 
[mortis], a palavra grátis e anotação de conversão do protestan
tismo. A 'assinatura do padre Antonio Myszka foi feita com ca
runbo. Anotação no verso da folha 146: Visto em Visita Pasto
ral. Em 22-8-1953. (ass.) + Maanuel, Arcebispo Metropolitano. 
Etiqueta da lombada: LIVRO V. SÃO MATEUS DO SUL. CA
SAMENTOS. 1947-1955. 

3.2.94. VI. Livro de casamentos. Paróquia de São Mateu$ 
do Sul. 

Termos de abertura e de encerramento: 18 de janeiro de 
1955, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
ral. Primeiro e último registro: 5 de fevereiro de 1955 e 21 de 
julho de 1962. Folhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Mon~. 
J. Mazzarotto. Legibilidade: ótima. Numeração: anual, conti
nuando o n9 de ordem do livro anterior. Há anotações de, por 
ser casado com ......• este casamento é nulo, casamento de re
paração, dispensa do impedimento de consanguinidade em 19 grau 
dI> linha colateral, e outras. A assinatura do vigário, Pe. Bro
nislau Bauer, foi feita, desde a folha 135, com carimbo. Etique
ta da lombada: LIVRO VI. CASAMENTOS. S. MATEUS UU 
SUL. 1955-1962. 

3.3. 

3.3.1. 

• 
ESTANTE: 1. 
PRATELEIRA: 7. 
LIVROS DIVERSOS. 

Paranaguá. Irmandade Na. Sa. Rosário. 

Livro da Irmandade de N. Sa. do Rosário de Paranagut. 
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sinados por Fran.co Pinhr.o da Fon.ca, Vis[itador]. Primeiro 
e último registro: 16 de junho de 1727 e 5 de dezembro de 1879. 
Documentos originais e cópias do original referentes ao seguin
te: Compromisso para o bom governo e regime da Irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário, colocada na igreja matriz da vila 
de Paranaguá do Bispado do Rio de Janeiro, cópia de indulgên
cia apostólica que gozava a Irmandade de N. Sa. do Rosário, 
padroeira da matriz da vila de Paranaguá, Vistos em correição, 
e outros. Os documentos constituem fonte para a hist6na social. 
eclesiástica e das instituições. Folhas aproveitadas: 18 de 24, com 
a rubrica de Pinhr.o. Há duas folhas soltas no começo do livro, 
que não foram numeradas, e três folhas soltas no final do livro; 
uma com o nQ 24. Não foi numerada a folha que segue à folha 
1. A maioria das folhas apresenta uma dupla numeração. Na 
penú1tima folha foi colado um documento relativo ao pagamen
to do exercicio de 1865-1866 pela Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário [de Paranaguá]. I,egibilidade: boa. A capa está da· 
nificada. O título do livro foi dado de acordo com os dados exis
tentes na capa. 

3.3.2. NQ 1. Tombo. Jatahy. 

Livro nQ 1 do Tombo de Jataí. Primeiro e último registro: 
23 de outubro de 1854 e 26 de outubro de 1904. Documentos re
ferentes ao seguinte: Requerimento e concessão para administrar 
sacramentos, bênção de capela e cemitério, despachos, faculda
des do Vigário da Vara, licença para crismar, Vice-Prefeitura dos 
Missionários Apostólicos Capuchinhos, licença para expor o SS. 
Sacramento na custódia, lei nC? 333, de 12 de abril de 1872, que 
criou uma freguesia no· distrito policial do Jataí, instalação do 
aldeamento de S. Pedro de Alcântara, provisão de Dom Lino Deo
dato Rodrigues de Carvalho sobre a criação, em Jataí, na Pro
víncia do Paraná, de uma freguesia sob a invocação de Nossa 
Senhora da Conceição, provisão de nomeação de vigário encomen
dado da freguesia de Nossa Senhora da Conoceição do Jataí, Re
gulamento do registro civil dos nascimentos, casamentos e 6ti
tos com o decreto NQ .5.604, de 25 de abril de 1874, carta pasto
ral do Bispo Diocesano Dom Lino Deodato de Carvalho sobre 
a renovação dos votos de batismo, Vigararia Geral da Província 
e suas atribuições, provisão de vigário encarregado das par6quias 
de Tibagi, Jataí e S. Jerônimo, Falecimento do Papa Leão XIll, 
Eleição do Papa Pio X, provisão de vigário de Iataí, e outros. 
Os documentos constituem fonte para a história social, admini~· 
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rubricas de Frei Timotheo, Frei Tim. ou Frei Timot. Não foram 
utilizados o verso da folha 20, a primeira parte da folha 21 e as 
folhas 24 a 148. No verso da folha 23 há um carimbo da Vi
gararia da Vara, Comarca de Castro - Paraná. Legibilidaae: 
má e ótima. Na capa constam duas etiquetas, uma com as indi
cações que dão o título ao livro e outra com a palavra TOMBO. 
Etiqueta da lombada: LIVRO do TOMBO de JATAI. 1854-1904. 

3.3.3. N9 9. Chronologico. S. Ped. 

Livro N9 9 Cronológico do aldeamento indígena de S. Pe
dro de Alcântara. Primeiro e último registro: 25 de março de 
1855 e 8 de abril de 1893. Documentos originais e cópias do ori
ginal referentes ao seguinte: Princípio e progresso do aldeamento 
Indígena de S. Pedro de Alcântara, Inauguração do aldeamento. 
Cópia de dois ofícios e uma tabela, Trabalho escravo: ind(gena 
e africano, Relações dos escravos pertencentes a S. JerÔnimo fI:

metidos para a Fábrica de Ferro de Ipanema, Relação dos indí
genas coroados e caiguás, Instruções, incluindo: Capítulo 19 -
Das colônias, sua duração e empregados; Capítulo 29 - Dos Mis· 
sionários Diretores; Capítulo 31 - Dos Administradores; Capí
tulo 49 - Dos Almoxarifes; Capítulo 59 - Dos demais empre
gados; Capítulo 61 - Disposições diversas. Novo projeto a que 
se refere o decreto n9 6.655, de 3 de junho de 1874, incluindo os 
seguintes capítulos: Capítulo 19 - Da revalidação das concessões 
antigas. Capítulo 21 - Das vendas que se tenham a efetuar: Ca
pitulo 39 - Da venda de terras à vista. Capítulo 49 - Disposi
ções gerais, e outras. Este livro é de grande importância histó
rica pois contém uma espécie de diário da vida do aldeamento de 
S. Pedro de Alcântara no período de 38 anos. Os documentos 
constItuem tonte para a história social, demográfica e eclesiástica. 
Folhas aproveitadas: 34 de 100. Na primeira folha há 11m dI'
ClJmento escrito pelo Frei Timotheo de Castelnuovo, Missionári\} 
Apostólico Capuchinho. Neste documento ele faz referência à es
colha do lugar e como se iniciou a construção do aldeamento. As 
folhas, nas quais foram registradas as Instruções, estão numera· 
das de 1 a 10. As outras não apresentam numeração. As folhas 
não foram rubricadas. Legibilidade: má. O livro está danüicado. 
havendo borrões de tinta em algumas folhas. A capa está rasga
da. Etiquetas da capa: N9 9. Chronologico. S. Ped.; a outra apre
senta a indicação CHRONOLOGICO e está rasgada. Etiqueta da 
lombada: CRONOLOGIA. ALDEAMENTO de S. PEDRO Al.
CANTARA. 1855-1893. Esta etiqueta está danificaa/t 
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3.3.4. CAIXA PIA . BISPADO. 

Livro que serviu para o registro do movime.1to da Caixa PIa 
do BIspado. Termos de abertura e de encerramento: 19 de ou
tubro de 1894, assinados pelo Pe. Alberto José Gonçalves . .l:'n
melro e último registro: 31 de outubro de 1894 e 31 de março 
de 1905. Documentos originais, incluindo cabeçalho impresso 
com as seguintes indicações: CAIXA PIA DO BISPADO RE
CEITA. DESPESA. As anotações são as seguintes: RECEITA. 
Ano. Mês, dia; rendimento do mês, rendimento da Vigararia da 
Vara de Castro, importância que restou das festas da Semana 
Santa, e outras. DESPESA. Ano. Mês, dia, pagame.~to de dez 
lIvros para registros de crismas, pagamento à Companhia Im
pressora [ParanaenseJ, pagamento a algumas pessoas, pagamen
to do aluguel, auxílio para as despesas da Semana Santa, e ou
tras. Os documentos constituem fonte para a história econômica 
e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 6 de 201, com a rubrica do 
l'e. Alberto. No verso da primeira folha, sem numeração, há uma 
autorização para abrir, rubricar e encerrar o livro, feita em Curi
tIba, a 19 de outubro de 1894, e assinada por + José, Bispo Dio
cesano. .No verso da folha 4 e continuando, em direção horizon
tal, na folha 5, há uma anotação referente ao seguinte: Vistas es
tas contas, aprovâmo-Ias. Curitiba, 31 de dezembro de 1903. 
(ass.) + José, Bispo Diocesano. Constam anotações parciais e 
totaIs da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem crono'ó
gica. Legibilidade: boa. Etiqueta da lombada: CAIXA PIA. 1894-
1904. 

3.3.5. RENDIMENTO DA EXMA. MITRA. 

Livro do registro dos rendimentos da Mitra. Te-mos de ab~r
tura e de encerramento: 19 de outubro de 1894, assinados pe'll 
Pe. Alberto José Gonçalves. Primeiro e último registro: 2 de 
outubro de 1894 e março de 1905. Documentos originais refe
rentes ao seguinte: dispensa matrimonial, provisão de nomea
ç!lo de escrivão da Câmara Eclesiástica, provisão de vigárIO de 
(;astro, licença para casamento em oratório privado, provisão de 
capelão de Abranches, e outros. Os documentos constituem fon
te para a história social, econômica, eclesiástica e das institui
ções. Folhas aproveitadas: 111 de 200, com a rubrica do Pe. 
Alberto. Na primeiro folha, sem numeração, há uma etiqueta com 
o algarismo romano I. Na folha 1 há uma autonzação para a 
abertura, a rúbrica e o encerramento do livro, feita em Curiti
ba, a 19 
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sano. Constam anotações parciais e totais da receita e da des .. 
pesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O 
título do livro foi dado de acordo com os dados existentes na eti
queta da capa. Ele está perfeito e completo. Etiqueta da lomba
da: CONTAS. 1. 1894-1905. 

3.3.6. I. TERMOS de Visitas às Parochias. 

Livro que serviu para serem lançados os termos de visitas 
das diversas paróquias do Bispado [de Curitiba]. Termos de aber
tura e de encerramento: 3 de maio de 1895", assinados pelo Pe. 
Alberto José Gonçalves, 'Cura da Catedral. Primeiro e último re
gistro: 5 de maio de 1895 e 14 de junho de 1903. Documentos 
originais e cópias do original referentes ao seguinte: Provimen
tos de visitas pastorais nas paróquias de N. Sa. do Desterro, N. 
Sa. da Lapa do Ribeirão, da Santíssima Trindade, N. Sa. da Con
ceição da Lagoa, São Francisco, Joinvile, Tubarão, Morretes, Co
lombo, Votuverava, Cerro Azul, Lapa, Rio Negro, Sant'Ana do 
Itararé, J aguariaíva, Tibagi, e outras. Os documentos constituem 
fonte para a história administrativa e eclesiástica. Folhas apro
veitadas: 131 de 200, com a rubrica do Pe. Alberto. Na primei
ra folha, sem numeração, há uma etiqueta com o algarismo 2, que 
noá corresponde com o número 1 registrado nas etiquetas da capa 
e da lombada do livro. Na folha 1 há uma autorização para abrir 
este livro, que serviria para registro de atos oficiais e correspon
dência, feita em Curitiba, a 5 de outubro de 1894 e assinada por 
+ José, Bispo Diocesano. Em seguida há J outra autorização, feita 
em Curitiba, a 3 de maio de 1895, e assinada pelo referido Bispo, 
para, em vista' do livro não ter sido utilizado, nele serem registra
dos os termos de visita das diversas paróquias do Bispado. Além 
do termo de encerramento, que se encontra no final 'da última 
folha, há um outro na folha 131, onde terminam os provimentos 
de visitas, datado de 4 de setembro de 1952 e assinado por + Ma
nuel, Arcebispo de Curtiba. Constam dados estatísticos relati
vos a casamentos, crismas, e outros. Foi obedecida a ordem cro
nol6gica. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo, 
Etiqueta da lombada: VISITAS PASTORAIS. 1. 1894-1903. 

3.3.7. Registros em Visita Pastoral. 11. (Encerrado). 

Livro que serviu para a trª-nscrição de todos os despachos 
que foram dados em diversas petições, bem como outras porta
rias e provisões. Termos de abertura e de encerramento: 20 
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meiro e último registro: 8 de maio de 1895 e 9 de março de 
1898. Documentos referentes ao seguinte: dispensas mat-imo
niais, pedidos de provisões de bênçãos, pedidos para criação de 
paróquias, aprovação de comunidades religiosas, e outros. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, administrativa 
e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 100, com a rubrica do Pc. 
Alberto. Na primeira folha, sem numeração, há uma etiqut:ta 
com o número 3, que não correspondem com o número 2 regl"
trado na etiqueta da lombada do livro. Na folha 1, antes do ter
mo de abertura, constam duas autorizações assinadas por + J os';, 
Bispo Diocesano, e datas de 20 de abril e de 7 de maio de 1895. 
As folhas não foram numeradas. Legibilidade: boa. Numeração: 
1 a 1.413. Foi obedecida a ordem cronológica. Na folha 100 há 
um provimento assinado por + José, Bispo Diocesano, e datado 
de 14 de março de 1898. Este provimento declara encerrado o 11-
vro, autentica sua escrita e manda que seja conservado no arqui
vo da Camara Eclesiástica do Bispado. O livro está perfeito e 
comp1etu. Etiqueta da lombada: VISITAS PASTORAIS. 2. 
1895-1898. 

3.3.8. Registro em Vbita Pastoral. 111. 

Livro que serviu para registrar os despachos, portarias e pII> 
visões concedidas em visita pastoral da Diocese de Curtiba. Pri
meiro e último registro: 30 de setembro de 1898, assinados pelo 
Pe. Redempto Kullmann, O.F.M. Primeiro e último regist-o: !S de 
outubro de 18r8 e 10 de agosto de 1903. Documentos originais 
e cópias do original referentes ao seguinte: suspensas matrimoniais, 
visitas pastorais, taxas recebidas para obras da Diocese, bê!"!çãos 
dadas a fiéis, termos de visitas, decretos para criação de capelas 
e paróquias, nomeações, declarações e autorizações. Os documen
tos constituem fonte para a história social, demográfica e ecle
siástica. Folhas aproveitadas: 166 de 190, com a rubrica do Pe. 
Redempto. Não foram utilizadas as folhas desde o verso da Ui' 

ao da 189. Na primeira folha, sem nume-ação, há uma etiqueta 
com o algarismo 1, que não corresponde com o número 3 regIs
trado na etiqueta da lombada do livro. Na folha 1 há uma autv 
rização para a abertura, a rubrica e o encerramento do livro, fei
ta em Curitiba, a 20 de setembro de 1898, e assinada por + Jo~é, 
Bispo Diocesano. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibi:i
dade: regular e má. O 
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3.3.9. VISITA PASTORAL. D. DUARTE. 1905. 

Livro que serviu para o registro de visitas pastorais. Primeiro 
e último registro: 5 de maio de 1905 e 5 de outubro do mesmo 
ano. Documentos originais que incluem dados referentes ao Sl'-

2uinte: VISITA PASTORAL, Diocese de Curitiba, Paróquia de ... , 
Capela de ... , Visitante. Secretário da visita, Pregadores da vi
sita, Vigário da paróquia, Capelão, Dia da Chegada, Dia da par
tida, Dbração da visita, Distância percorrida. SACRAMENTOS 
ADMINISTRADOS; Crismas, Confissões de homens, de mulhe
res, de crianças e de enfermos, Comunhões de crianças e de adul
tos, Primeiras comunhões de crianças e de adultos, Casamentos 
regulares, já unidos só civilmente, simplesmente amancebados e 
in extremis, Dispensas matrimoniais, Batizados, Práticas, AssocIa
ções fundadas e OBSERVAçõES. Os documentos constituem ton
te para a história social e eclesiástica. Páginas aproveitadas: 49. 
Foram ocupadas todas as páginas. No verso da primeira filha, 
sem numeração, há uma série de números riscados. Foi obede
cida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O livro está perfei
to e completo. Etiqueta da lombada: VISITA PASTORAL. D. 
DUARTE. 1905. 

3.3.10. VISITAS PASTORAIS. 11-1905 a VII-1905 [195!1j. 

Livro que serviu para registro dos provimentos ou termu& 
dali visitas pastorais do BispadO de Curitiba. Termos de abertura 
e ae encerramento: 6 e 7 de fevereiro de 1905, assinados por + 
Duarte, BIspo Diocesano. Primeiro e último regist"o: 13 de fe
vereiro de 1905 e 26 de fevereiro de 1959. Documentos rereren
tes ao seguinte: termos de visita, provimentos gerais das vls~tas 

às paróquias d São José dos Pinhais, de N. Sa. do Desterro, de 
N. Sa. do Rosáric da Enseada do Brito, de S. Amaro do Cuba
tão, de Teresópolis e de Morrete. Os documentos CO:1stItut;m 1011-

te para a história administrativa, social, demográfica e eclesiás
tica. Folhas aproveitadas: 23 de 150, com a rubrica de A. Macag
non. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. Os 
livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 2. VISI
TAS PASTORAIS. 11. 

3.3.11. DONATIVOS. [1896]-1897. 

l.ivro Que serviu para o reaistro de donativos e contribUI
ções. Primeiro e último registro: 19 de abril de 1896 e 30 de 
agosto de 1897. Documentos originais com as seguintes referen
cias: Mês 
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Haver, Donativos e contribuições angariadas por ... e a quantia 
parcIal e total, salão dos meses, despesas extraordlná-ias, cons
trução de igreja, expediente e propaganda, e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história social, econÔmica e eclesiás
tica. Folhas aproveitadas: 11 de 151. As folhas não foram ruo 
bricadas. Legibilidade: 6tima. O livro está perfeito e comple:o. 
A data baliza apresentada na etiqueta da lombada não està cor
reta porque há diversas anotações do ano de 1896. As dat~s ba
lizas são 1896 e 1897. Etiqueta da lombada: D::>NATlVOS 
[1896]-1897. 

3.3.12. CONTAS 2. 1905-1909. 

Livro que serviu para o lançamento de débitos e ~réditos da 
Câmara Episcopal da Diocese de Curitiba. Termos de abertura 
e de enceramento: 21 de novembro de 1905, assinados pelo Pc_ 
Gercino de Sant'Anna e Oliveira, Secretário do Bispado. Prime,
ro e último registro: 6 de novembro de 1905 e 27 de fevereiro de 
1909. Documentos originais com as seguintes referênc;as: cabe
çalho impresso com as palavras DATA, m~BITO, CRtDITO. 
Mesa Episcopal, Mitra, óbulo Diocesano, Colégio Pio Latino 
Americano. Bispo Diocesano, Caixa Pia. Vocações Eclesiásticas. 
Patrimônio Paroquial, Crisma e Dinheiro de São Pedro. Os do
cumentos constituem fonte para a história social. econômica, ecle
siástica e das instituições. Páginas aproveitadas: 104 de 399, com 
a rubrica do Pe. Gercino. Na primeira folha, sem numeração, há 
uma· etiqueta com o alll:arismo romano II. Nos termll~ de aber· 
tura e de encerramento há um carimbo da SECRETARIA DO 
BISPADO. Diocese de Curitiba. Constam anotações parcIais e to

tais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológi~a. 
Legibilidade: 6tima, O livro está perfeito e completo. Etiqueta 
da lombada: CONTAS. 2. 1905-1909. 

3.3.13. CONTAS. 3. 1909-1911. 

Livro que serviu para o lançamento de t010 o movimento 
de dinheiro da Câmara do Bispado em todas as suas relaçOes. "ter· 
mo de abertura: 20 de março de 1909, assinado por + João, B's
po DIOcesano. Primeiro e último registro: 20 de ma~ço de 1909 
e 11 de janeiro de 1910. Documentos origin<tis referentes ao se
guinte: Receita e a receber - Despesa da MITRA e CAIXA PIA, 
Ap6lices Federais, Dinheiros diversos, Vocações Ec1es;ásticas, Co
légio Pio Latino Americano, Dinheiro de São Pedro, Missões da 
Africa, Terra Santa, Patrimônios Paroquiais, Patrimônios 
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cese e do Seminário. Os documentos constituem fonte para a 
história social, econômica, eclesiástica e das instituições: Folhas 
aproveitadas: 86 de 104, com a rubrica do Pe. Gercino da folha 
là 38. Não há rubrica das folhas 39 à 52. Da folha 53 à 104 
consta o sêlo das armas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA 
- EPISCOPUS CURYTUBENSIS. Na primeira folha, sem nu
meração, há uma etiqueta com o algarismo romano 111. No ter
mo de abertura há um sêlo branco das armas do referido Bispo. 
Na folha 1 consta o fndice dos títulos com a respectiva página 
[folha]. Catorze folhas estão apenas riscadas e não foram ocupa
das. Constam anotações parciais e totais da receita e da despe
sa. Foi obedecida a ordem cronológica de acordo com os assun
tos. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. As da
tas balizas são 1909 e 1911. Etiqueta da lombada: CONTAS. 
3. 1909-1911. 

3.3.14. CONTAS. 4. 1911-913. 

Livro que serviu para receber e assinalar o movimento de 
dinheiro da Câmara do Bispado em todas as suas relações. Termo 
de abertura: 12 de dezembro de 1911, assinado por + João, Bíspo 
Diocesano. Primeiro e último registro: 17 de dezembro de 1911 
e 6 de março de 1913. Documentos originais com as seguintes 
referências: Receita e a receber da Mitra e da Caixa Pia, Recei
tas e despesas das Vocações Ecfesiásticas, Colégio Pio Latino 
Americano, Missões da África, Terra Santa, Patrimônio da Dio· 
cese e do Seminário e Patrimônios Paroquiais. Os documentos 
constituem fonte para a história social, econômica, eclesiástica e 
das instituições. Páginas aproveitadas: 85 a 208. Todas as folhas 
apresentam, na extremidade superior, à direita, um sêlo das ar
mas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCOPUS 
CURYTIBENSIS. Na primeira folha, sem numeração, há uma 
etiqueta com o algarismo romano IV. No termo de abertura há 
um sêlo das armas do referido Bispo. Na folha 1 consta um ín
dice com indicação dos títulos e das folhas. Constam anotações 
parciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem 
cronológica de acordo com os assuntos. Legibilidade: regular. 
O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: CONTAS. 
4. 1911-1913. 

3.3.15. CONTAS. 5. 1913. 

LIvro que serviu para o registro da receita e despesa da Mi
tra. Termo de encerramento: 10 
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por + I., Bispo Diocesano. Primeiro e último registro: 19 de ja
neiro de 1913 e 10 de setembro do mesmo ano. Documentos ori
gin~is e r.6pias do original referentes ao seguinte: provisão de 
Conselho de Fábrica da Matriz, dispensa de proclamas, provisões 
para celebrar, confessar e pregar, dispensa de consanguinidade, 
l'agamentos de percentagens, crismas, Missões da Africa, voca· 
çOes, compras de catecismos, coleta da Catedral, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, econômica ecle
siástica e das instituições . F olhali aproveitadas: 22 de 150. As 
tolhas não foram rubricadas. Na primeira folha, sem numera
ção, há uma etiqueta com o algarismo romano V. Constam ano
tações parciais e totais da receita e da despesa. Legibi:idade: boa. 
Etiqueta da lombada: CONTAS. S. 1913. 

3.3.16. CONTAS 6. 1913-1915. 

Livro que serviu para o registro da receita e despesa da Mitra. 
Primeiro e último registro: 16 de setembro de 1913 e 20 de outu
bro de 1914. Documentos originais e cópias do original referen
tes ao seguinte: Receita - saldo do livro anterior, pedidos, por 
empréstimo, às vocações eclesiásticas e li Rio Negro, dispensa de 
consanguinidade, um exemplar de catecismo, procissão da padroei
ra, e outras anotações. Despesa - despesas vindas do livro an
terior, conta do armazém Queiroz, esmola a uma pobre a mando 
do Sr. Bispo, dispensa do Palácio Episcopal de 1 S a 30 de setem
bro, e outras anotações. Os documentos constituem fonte para a 
história social. econômica e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 72 
de 100. Na primeira fôlha, sem numeração, há uma etiquêta com 
o algarismo VI e na fôlha 3 há uma outra, com o número 4. 
Na fôlha 1 há um índice dos títulos do livro com as respectivas 
páginas [fôlhas]. Constam anotações parciais e totais da recei
ta e da despesa. Foi obedeciaa a ordem cronológica. Legibili
dade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lomba
da: CONTAS 6. 1913-1915. 

3.3.17. CONTAS 7. 1915-1916 [1917J. 

Livro que serviu para receber o movimento de dinheiro da 
Câmara do Bispado em todas as suas relações. Primeiro e últi· 
mo registro: 2 de março de 1915 e 8 de dezembro de 1916. Do
cumentos originais com as seguintes referências: Receita e a re
ceber e Despesas, Dinheiros diversos, Obras Diocesanas e Voca
ções Eclesiástic as, Colégio Pio Latino Americano, Dinheiro de 
São Pedro, Terra Santa (Pentecostes), Missões da África (Co!e-
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ta da Epifani&), Patrimônios da Diocese e do Seminário e Pa· 
trimônios Paro-quiais. Os documentos constituem fonte para a his
t6ria social, ec.,mômica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas apro
veitadas: 91 de 100, com a rubrica do Pe. Falaraz. Não foram 
ocupados o v.,rso da fôlha 70 e as fôlhas 78, 79, 85, 86, 90, 93, 
96, 98 e 100. Na primeira fôlha, sem numeração, há uma etiquê
ta com o alg,Lrismo VII. Na fôlha 1 consta um índice dos títu
los do livro f'. das páginas [fôlhas]. Constam anotações parciais 
e totais da receita e da despesa. Foi obebecida a ordem cronol6-
gica, inclusiv/l de acôrdo com os asuntos. Legibilidade: 6tima. 
Há emendas, rasuras e algumas manchas amarelas e de tinta. Eti
queta da lonbada: CONTAS 7. 1915-1916 [1917]. 

3.3.18. CONTAS 8. 1917-1918. 

Livro que serviu para o registro do movimento de dinhei
ro da Câmara do Bispado. Têrmo de abertura: 8 de março de 
1917. assinad) por + João, Bispo Diocesano. Primeiro e último 
realstro: 28 te fevereiro de 1917 e 10 de novembro de 1918. 
Documentos .. riginais referentes ao seguinte: Dinheiros diversos, 
Obras Dioces~ nas, Vocações Eclesiásticas, Colégio Pio Latino Ame
ricano, Dinhe TO de São Pedro, Terra Santa, Missões da África, 
Patrimônios oa Diocese, Patrimônios do Seminário e Patrimô· 
nIOS Paroquiais. Os documentos constituem fonte para a hist6-
rIa socíal, econômica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas apro
veitadas: 94 de 100, com a rubrica do Pe. Falarz.' Algumas fô
lhas não foram utiliUldas no verso. Na primeira fôlha, sem 110-
meração, há uma etiquêta com o algarismo VIII. Na referida 
fôlha há uma anotação feita em Curitiba, a 8 de março de 1917, 
e assinada pelo Pe. Falarz. Na fôlha 1 há um índice dos títu
los do livro com as respectivas fôlhas. Constam anotações par
ciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem 
cronol6gica de acôrdo com os assuntos. Legibilidade: boa. O 
livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: CONTAS 
8. 1917-1918. 

3.3.19. CONTAS 9. 1918-1920. 

Livro que serviu para o lançamento de todo o movlmentu 
de dinheiro da Câmara do Bispado. Têrmos de abertura e de 
enceramento: 22 de novembro de 1918 e de 1917, assinados por 
+ João, Bispo Diocesano. Primeiro e último registro: 23 de no
vembrode 1918 e 20 de maio de 1920. Documentos originaiS rl:
ferentes CIO seguinte: Receita e a receber - Despesas, Dinheiros 
diversos, Obras 
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Latino Americano, Dinheiro de São Pedro, Terra Santa, Patri
mônios da Diocese e do Seminário e Patrimônios Paroquiais. Os 
documentos constituem fonte para a história social, econômica, 
eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 97 de 103, 
com a rubrica do Pe. Falarz. Na primeira fôlha, sem numeração, 
na uma etiquêta com o algarismo IX. O número 7, indicado no 
têrmo de abertura, não corresponde ao número da lombada ao 
lIvro, que é 9. Há diferença de ano nos têrmos de abertura e 
de encerramento. No têrmo de abertura há um s810 branco das 
armas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCOPUS 
CURYlUBENSIS. Na fôlha 1 há um índice de assuntos. Cons
tam anotações parciais e totais da receita e da despesa. A orQem 
cronológica não foi seguida perfeitamente. Leltibilidade: boa. O 
livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: CONTAS 
9. 1918-192U. 

3.3.20. CONTAS 10. 1920-1921 [1922J. 

Livro que serviu para anotar o movimento de dinheiro que 
transitou pela Câmara do Bispado. Têrmo de abertura: 4 de 
agosto de 1920, assinado por + João, iBspo Diocesano. primeiro 
e último registro: 19 de agosto de 1920 e 6 de dezembro de 
1921. Documentos originais referentes ao seguinte: Receita e a 
receber da Mitra e da Caixa Pia, Obras Diocesanas, Vocações Ecle
siásticas, Cilégio Pio Latino Americano, Dinheiro de São Pedro, 
Terra Santa. Missões da Africa, Patrimônio da Diocese e do Se
minário, Patrimônios Paroquiais e Dinheiros diversos. Os do
cumentos constituem fonte para a hist6ria social, econômica, ecle
siástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 98 de 100, com 
a rubrica do Pe. Falarz. Na primeira fôlha, sem numeração, há 
uma etiquêta com o algarismo X. O número 8, indicado no têr
mo de abertura, não corresponde ao número da lombada do li
vro, que é 10. Há diferença de data do têrmo de abertura e a 
anotação referente à rúbrica; a primeira é de 4 de agosto e a se
gunaa, IQ do mesmo mês de 1'920. No têrmo de abertura há um 
sêlo branco das armas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA -
EPISCOPUS CURYTmENSIS. Há na fôlha 1 um índice dos 
títulos do livro com as respectivas fôlhas. Constam anotações 
parciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem 
cronológica de acôrdo com os assuntos, havendo, às vezes, vol
ta a determinadas datas. Legibilidade: boa. O livro está perfei
tO e completo. As datas-balizas são: 1920 e 1922. Etiquêta da 
lombada: CONTAS 10. 1920-1921 
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3.3.21. CONTAS 11. 1922-1925. 

Livro que serviu para registro da receita e despesa <Ia Mi
tra. Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de fereveiro de 
1922, assinados por + João, Bispo Diocesano. Primeiro e últi
mo registro: 10 de fevereiro de 192 2e 31 de julho de 1925. Do
cumentos originais referentes ao seguinte: Receita e a receber e 
Despesas, Dinheiros diversos, ·Obras Diocesanas e Vocações Ecle
siásticas, Colégio Pio Latino Americano, Dinheiro de S. Pedro, 
Coleta Terra Santa e S. Infância, Missões na África, Patnmó
mo da DIOcese e do Seminário e Patrimônios Paroquiais. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, econômica, ecle
siástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 199 de 202, com 
a rubrica do Pe. Falarz. Na primeira fôlha, sem numeração, há 
uma etiquêta com o algarismo XI. O número indicado no têfmo 
de abertura não corresponde ao número da lombada do livro, que 
é 11. No têrmo de abertura há um sêlo branco das armas de 
JOANNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCOPUS CURITI
BENSIS. Na fôlha 1 há um índice dis títulos do livro com as 
respectIvas páginas [fôlhas]. Constam anotações parciais e to
tais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica 
de acôrdo com os assuntos. Legibilidade: boa. O livro está per
feito e completo. Etiquêta da lombada: CONTAS 11. 1922-1925. 

3.3.22. CONTAS 12a. 1925-1935 [1939]. 

Livro que serviu para o registro da receita diária e despesa 
da Diocese. Têrmos de abertura e de encerrameto: lQ de julho 
de 1925, assisados por FrcQ Braga. Bispo Diocesano. Primeiro e 
último registro: 1 Q de julho de 1925 e de 1939. Documentos ori
ginais referentes ao seguinte: Receita diária e despesas, Dinheiros 
a receber, Obras Pias Diocesanas, Missões da África, Terra San
ta, Santo Padre, Boa Imprensa, Propagação da Fé, Santa Infân
cia, Vocações Eclesiásticas, e outros. Os documentos constituem 
fonte para a história social, econômica, eclesiástica e das insti
tuições. Fôlhas aproveitadas: 109 de 200, com a rubrica de Frc" 
Braga. Não foram utilizadas as fôlhas 110 a 163 e 190 a 200. 
Na fôlha 1 há uma nota refente aos diversos assuntos que o li
vro contém. Na referida fôlha há um índice dos títulos do livro 
com as respectivas páginas [fôlhas]. Constam anotações parciais 
e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronoló
gica .de acôrdo com os assuntos. Legibilidade: boa. O livro es
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rado a partir dI 1 de julho de 1925, e no qual se encontram todor 
os esclarecimentos referentes aos Dinheiros, Propriedades, do
cumentos, Títulos, Apólices, Cadernetas e de Bancos, etc., perten
centes a .4.rchidiocese de Curitiba ou a ella confiados. Etiquêta da 
lombada: CONTAS 12a. 1925-1935 [1939]. 

3.3.23. Livro de Contas durante a "Sede Vacante" de 24 de 
Agosto de 1935 a 7 de Março de 1936. 

Livro que serviu de livro-caixa da Mitra do Arcebispado. 
Têrmo de abertura: 24 de agosto de 1935, assinado pelo Pe. Fran
cisco Torres, Vigário Capitular. Primeiro e último registro: 11 
de abril de 1935 e 7 de março de 1936. Documentos originais 
com as seguintes referências: cabeçalho impresso com as pala
vras: DEVE. CAIXA. HAVER, Mitra do Arcebispado de Curi
tiba, Mês e ano. Os documentos constituem fonte para a histó
na social, econÔmica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas apro
veitadas: 14 de 50, com a rubrica do Pe. Torres. Na primeira 
fôlha, sem numeraçllo, há uma etiquêta com o algarismo xnr. 
Ele não corresponde com o número da etiquêta da lombada do 
livro, que é 12-B. Constam anotações parciais e totais da recei
ta e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibili
dade: ótima. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lom
bada. CONTAS 12-B. 1935-1936. 

3.3.24. CONTA CORRENTE. Cúria Metropolitana. De 
Março de 1936 a [dezembro de 1951]. 

Livro que serviu para a escrituração da receita e da despe
sa da Secretaria Eclesiástica e da Mesa Arquiepiscopal. Têrmos ae 
abertura e de encerramento: 10 de março de 1936, assinados por 
+ Attico, Arcebispo Metropolitano. Primeiro e último registro: 
março de 1936 e dezembro de 1951. Documentos originais com 
as seguintes referências: cabeçalho impresso com as palavras DA
TAS, DEVE, HAVER, receita e despesa, incluindo catecismo, des
pesas domésticas, despachos de requerimentos, gratificações, es
molas, transporte, e outras. Os documentos constituem fonte pa
ra a história social, econÔmica, eclesiástica e das instituições. Pá
,Inas aproveitadas: 274 de 400. As fÔlhas não foram rubrica
das. Nos têrmos de abertura e de encerramento há um sêlo das 
armas de DOM KITICO EUSEBIO DA ROCHA + Arcebispo 
de Curitiba +. Constam anotações parciais e totais da receita e 
da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: U
VRO de CONTAS 15 - 1936-1952 [1951). 
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3.3.25. Diario. CONTA CORRENTE. Curia Metropolitana. 

Livro que serviu para o registro da receita e despesa da Mi
tra. Primeiro e último registro: lQ de outubro de 1940 e JaneI
ro de 1947. Documentos originais com as seguintes referências: 
receIta e despesa, incluindo pagamentos e gratifica ~ões aos em
pregados, despesas domésticas, esmolas, ordenados do Vigário 
(.jeral e do secretário, assinatura do Jornal do Comércio, dmh4'!l
ro recebido das diversas paróquias do Estado e de colégios reli
giosos, provisões, licenças, exemplares do Ordo, e outras. Os do· 
cumentos constituem fonte para a história social, econÔmica, ecle
siástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 200, sem rubrica. 
Na 'fôlha 1 há anotações datadas de 1934, porém a fôlha foi Ínu
tIlizada. ('.onstam anotações parciais e totais da receita e da des
pesa. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. EtI
quêta da lombada: Diario. CONTA CORRENTE. Curia Metro
politana. 

3.3.26. CAIXA. 

Livro que serviu para a escrituração da receita e da despe
sa da Cúria Metropolitana, da Mesa Arquiepiscopal e demais con
tas que transitaram por essa mesma Cúria. Têrmos de abertura 
e de encerramento: 31 de agôsto de 1956, assinados pelo Monse
nhor Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: 19 de janeiro de 1952 e 31 de dezembro de 1955. Do
cumentos originais com as seguintes referências: cabeçalho im
presso com as palavras DATAS, DEVE, HAVER, receita e despe
sa, incluindo provisões, impostos, aluguéis, despachos, tra,nspor
tes, e outras. Os documentos constituem fonte para a hist6ria so
cial, econômica, eclesiástica e das institu:ções. Páginas aprovei. 
tadas; 200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. A rubrIca 
foi feita com carimbo. Nos têrmos de abertura e de encerramen
to há u mcarimbo do VIGARIO GERAL DA ARQUIDIOCESE 
+ DE CURITIBA + . Constam anotações parciaIs e totais da 
receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronol6gica. Legi
bilidade: 6tima. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da 
lombada: CONTAS 16. 1952-1955. 

3.3.27. CONTA CORRENTE DA CÚRIA - 1 - 195'2-
1956. 

Livro que serviu para a escrIturação (borrão) da receita e 
despesa da Mitra. Têrmo de ab~rtura: 2 de janeiro de 19!)1, as
sinado pelo Pe. Bernardo José [Krasinski], Secretário do Arce· 
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bispado. Primeiro e último registro: 2 de janeiro de 195 2e 8 
de novembro de 1955 . Documentos com as seguintes referências: 
compras de livros, roupas, pagamentos a empregados, despesas do
mésticas, impo~tos, duplicatas, transporte, esmolas, circulares, de
p6sitos bancários, coleta para as Missões, empréstimos, e outras. 
Os documentos constituem fonte para a hist6ria social, econômi
ca, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica do Pe. Bernardo José. No têrmo de abertura, no ver
so da primeira fôlha, há um carimbo da CÚRIA METROPOLI-. 
TANA DE CURITIBA. Constam anotações parciais e totais da 
receita e despesa. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e com
pleto. Etiquêta da lombada: CONTA CORRENTE DA CÚRIA 
-- 1 -- 1952-1956. 

3.3.28. CONTA CORRENTE. 

Livro que serviu para o lançamento da conta corrente da 
Cúria Metropolitana. Têrmo de abertura: 8 de novembro de 1955, 
assinado pelo Mons. Jerônimo MazzaroífO, Vigário Geral. Pri
meiro e último registro: 8 de novembro de 1955' e 2 8de feverei
ro de 1958. Documentos com as seguintes referências: reforma 
de paramento, bolsas de estudo em formação, juros das ap6lices, 
Missões Santa Cândida, aluguel -- Água Verde, despesa da casa, 
e outras. Os documentos constituem fonte para a hist6ria social, 
econômica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 
200, com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. A rubrica foi fei
ta com carimbo. No verso da primeira fôlha, sem numeração. 
há o têrmo de abertura, que apresenta um carimbo do VIGÁRIO 
GERAL DA ARQUlDIOCESE -- CURmBA. Constam anota
ções parciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida a 
ordem cronol6gica. No verso da fôlha 133 foi anexada uma fô
Iha datilografada com anotações de conta corrente. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: CON
TA CORRENTE DA CÚRJA -- 2 -- 1955-1958. 

3.3.29. CONTA CORRENTE DA CÚRIA -- III -- 1958-
1963. 

Livro que servIU para a conta corrente da Cúria Metropoli
tana. Têrmo de abertura: 20 de fevereiro de 1958, assinado por 
+ Jerônimo, B. Aux. e Vig. Geral. Primeiro e último registro: 
3 de março de 1958 e 31 de julho de 1963. Documentos origlDals 
com as seguintes referências: cabeçalho impresso com as palavras 
ANO, 



- 302-

compras, vocações religiosas, coletas, despachos, aluguéis, mis
sões, pagamentos, empréstimos, diplomas, ordenados, taxas, lem
branças, pagamento de impostos, e outras. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, econômica, eclesiástica e das 
instituições. Páginas aproveitadas: 400, com a rubrica de + J e
rônimo, Bispo Auxiliar. A rubrica foi feita com carimbo. No têr
mo de abertura há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA AR
QUIDIOCESE DE CURITIBA. Constam anotações parciais e 
totais da receita e despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da 
lombada: CONTA CORRENTE DA CURJA - III - 19~R-

1963. 

3.3.30. CONTA CORRENTE. 

Livro que serviu para o registro das contas dos dep6sitos ban
cários pertencentes ou administrados pela Cúria Metropolttana. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 26 de junho de 1963, 
assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. Primeiro 
e último registro: 13 de abril de 1960 e 19 de junho de 1964. 
Documentos originais com as seguintes referências: cabeçalho im
presso com as indicações 19 ... DÉBITO, CRÉDITO D/C, SAL
DO, mês e ano, Banco Mercantil e Industrial do Paraná: Secre
taria do Arcebispado, Cúria Metropolitana, Mitra do Arcebispa
do, Mons. José Noch, Banco da Lavoura de Minas Gerais: Fun
dação de missas, Banco Nacional do Comércio: Mitra do Arce
bispado de Curitiba, e outras. Os documentos constituem tonte 
para a história social, econômica e eclesiástica. Páginas aprovei
tadas: 70 de 200, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. Geral. A 
rubrica foi feita com carimbo. Na primeira fôlha, sem nume
ração, há um índice dos títulos do livro com as respectivas pá
ginas. Nos têrmos de abertura e de encerramento há um carim
bo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE DE CURm
BA. Constam anotações parciais e totais da receita e despesa. 
Foi obedecida a ordem cronológica de acôrdo com os assuntos. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. As datas
balizas são: 1960 e 1966. Etiquêta da lombada: LIVRO DOS 
BANCOS. 
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Vigário Geral. Primeiro e último registro: 31 de julho de 1963 
e 29 de dezembro de 1967. Documentos originais com as seguin
tes referências: cabeçalho impresso com as palavras DATAS, DE 
VE, HAVER, receita e despesa, incluindo transportes, compras, 
relatórios, taxas, empréstimos, lembranças, requerimentos, paga
mentos, reparos, aluguéis, contribuições, e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história social, econômica, eclesiás
tica e das instituições. Páginas aproveitadas: 300, com a rubri
ca de + Jerônimo, Vig. Geral. A rúbrica foi feita com carim
bo. Nos têrmos de abertura e de encerramento há um carimbo 
do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. 
Constam anotaçõés parciais e totais da receita e da despesa. Foi 
obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa.. O livro es
tá perfeito e completo. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3.2.32. CONTA CORRENTE -11- Diversos -11-. 
Livro-rascunho que serviu para o registro da conta corrente 

da Cúria. Primeiro e último registro: 1967 e 1968. Documentos 
com as seguintes referências: cabeçalho impresso com as indi
cações 19 ... , DÉBITO, CRÉDITO, D/C, SALDO, receita e 
despesa, incluindo gastos da residência, taxas de batizados, provi
sões e conta corrente, taxas de missas, crismas, casamentos, e ou
tras. Os documentos constituem fonte para a história econômi
ca e eclesiástica. Páginas aproveitadas: 11 de 100, com a rubri
ca do Pe. Paulo Iubel. Constam ànotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Legibilidade: ótima. O livro está bastante 
danificado e incompleto. Etiquêta da capa: CONTA CORREN
TE - Diversos -. 

3.3.33. Camara Ecclesiastica: Coritiba - Archidiocese -
CONTAS CORRENTES Parochias e Sacerdotes. 

Livro que serviu para o registro de contas das paróquias. Pri
meiro e último registro: 31 de janeiro de 1924 e junho de 1934. 
Documentos originais, com as seguintes referências: cabeçalho im
presso com as palavras DATA, DEVE, HAVER, mês, dia, recei
ta e despesa, e outras. Os documentos constituem fonte para a 
história social, econômica e demográfica. Páginas aproveitadas: 
185 de 200. As fôlhas não foram rubricadas. O livro contém ín
dice numerado de 1 a 4 com indicações referentes ao conteúdo. 
Constam anotações parciais e totais da receita e da despesa. Na 
última fôlha, sem numeração, há uma etiquêta com um algaris
mo romano. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e comple
to. As datas-balizas são: 1924 e 1934. Etiquêta da lombada: LI
VRO I. CONTAS DAS PARÓQUIAS. 
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CONTA CORRENTE. Dos Padres. Mitra Metropo· 
litana. Curityba. 

Livro que serviu para registro da conta corrente dos sacer· 
dotes e de outras pessoas para com a Mitra do Arcebispado. Têr
mo de abertura: 24 de agosto de 1935, assinado pelo Pe. Fran
cisco Torres, Vigário Capitular. primeiro e último registro: 25 
de agosto de 1935 e 9 de abril de 1940. Cópias do original e do
cumentos originais referentes ao seguinte: dispensa de proclamas, 
licença de oratórios particulares, crismas, pagamentos diversos, 
impostos, dispensas de consanguinidade, dispensa da hora legal, 
e outros . Os documentos constituem fonte para a história social, 
econômica, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveitadas: 
200, com a rub-ica do Pe. Torres. No verso da fôlha de guar
da há uma ettiquêta com o NQ 14. Na primeira fôlha, sem nu
meração, há um índice. Na fôlha 27 há uma nota referente ao 
seguinte: Este livro doravante servirá apenas para nele ser feita 
a escrituração da receita e despesa dos Padres Vigários, relati
vas às suas Freguesias. Curitiba, 2 de abril de 1936. Constam 
anotações parciais e totais da receita e da despesa. Não foi obe
decida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O livro está per
feito e completo. Etiquêta da capa: CONTA CORRENTE. Dos 
Padres. Mitra Metropolitana. Curityba. 

3.3.35. CONTA CORRENTE. PARóQUIAS. NQ 3. 

Livro que serviu para registro da conta corrente das paró
quias. Têrmos de abertura e de encerramento: 18 de abril de 
1942, assinados pelo Padre Boleslau Falarz, Seccetário do Arce
bispo. Primeiro e último registro: 3 de novembro de 1942 e 2 
de janeiro de 1952. Documentos com as seguintes referências: 
cabeçalho impresso com as palavras DATAS, DEVE, HAVER, 
Paróquias - Abranches, Araucária, Cabral, Catedral, Cêrro Azul, 
Cristo Rei, Coração de Maria, Lapa, Morretes, Murici, Orleans, 
Palmeira, Paranaguá, Pôrto Amazonas, Rio Negro, Rondinha, S. 
Felicidade, S. Francisco de Paula, S. Mateus, Triunfo, e outras; 
Igrejas - N. S' Auxiliadora, Ordem, Santo Estanislaus, São Vi
cente de Paula, Antônio Olinto (latina e rutena), e outras; Cape
las - Capelas ucranianas de Fluvi6polis e Cândido de Abreu, e 
Santa Cruz. Asilos - São Vicente de Paula e N. S' da Luz; Hos
pital - São Roque. Os documentos constituem fonte para a his
tória social, econômica, eclesiástica e das instituições. Páginas apro
veitadas: 300, com a rubrica do Pe. B. Falarz. No ver50 da fô
lha de guarda há uma etiquêta com o algarismo XV, 



305 

corresponde ao número das p.tiquêtas da capa e da lombada do 
liv-o, que é 3. No têrmo de abertura há um carimbo da CÚRIA 
METROPOLITANA DE CURITIBA. Na primeira fôlha, sem nu
meração, há um índice das paróquias, igrejas etc., incluindo a in
dicação das páginas. Constam anotações parciais e totais da re
ceita e da despesa. Foi obedecida a ordem crono'ógica de acôr
do com os assuntos. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e 
completo. Etiquêta da lombada: LIVRO m de CONTAS das 
PARÓQUIAS. 1942-1952. 

3.3.36. LIVRO IV de CONTAS DAS PARÓQUIAS. 1952-
1956 [1957]. 

Livro que serviu para o registro da conta corrente das paró
quias. Primeiro e último registro: 31 de janeiro de 1952 e 3 de 
janeiro de 1957. Documentos origiriais com as seguintes referên
cias: cabeçalho impresso com as palavras ANO, DÉBITO, CRE
DITO, SALDO, Paróquias - Abranches, Antonina, Campo Lar
go, Catanduva, Colombo, Guaíra, Lapa, Morretes, Pôrto Amazo
nas, Portão, Santa Felicidade, Triunfo, e outras; Igrejas - Guar~

tuba, da Otdem, do Rosário, S. Vicente de Paula, e outras; Ca
pelas - Santa Cruz, do Seminário, Zacopone, Quatro Barras; Co
légios - Divina Providência, Santa Maria, São José, SJgrada Fa
mília; Diversos - Irmãs Oblatas, Capelas Ucranianas, Olaria, 
Obras - tabernáculo, e outras. Os documentos constituem fon
te para a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. 
Páginas aproveitadas: 600. As fÔlhas não foram rub-icadas. No 
verso da capa e na primeira fôlha, sem numeração, há um índice 
dos títulos do livro com as respectivas páginas. Constam anota
ções parciais e totais da receita e da despesa. Foram obedecidas 
as ordens alfabética e cronológica até a página 240. A partir de
la foi seguida a ordem cronológica de acôrdo com os assuntos. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. As datas-ba
lizas são: 1952 e 1957. Etiquêta da lombada: LIVRO IV de 
CONTAS DAS PARÓQUIAS. 1952-1956 [1957]. 

3.3.37. CONTA CORRENTE. 

Livro que serviu para o lançamento da conta corrente das 
paróquias da Arquidiocese. Têrmos de abertura e de encerramen .. 
to: 20 de setembro de 1956, assinados pelo Monsenhor Jerônimo 
Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e último registro: 24 de 
janeiro de 1957 e 
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r6quias de Abranches, Água Verde, Bom Jesus, Guadalupe, Ahu 
de Cima, Catedral Barigui, Boa Vista, Boqueirão, Cabral, Cora
ção de Mada, Cristo Rei, Divino Espírito Santo, Mercês, Orleans, 
São Francisco de Paula, Portão, Rocio, Santa Cândida, Santa Fe
licidade, Santa Quitéria, Santa Terezinha, Tarumã, Uberaba, Um
bará, Água Branca, Almirante Tamandaré, Rio Branco,' Antoni
na, Araucária, Areia Branca, Bocaiúva, do Sul, Campo Largo, 
Catanduva, Cêrro Azul, Colombo, Contenda, Lapa, Morretes, Mu
rici, Palmeiras, Paranaguá, Piraquara, Pôrto Amazonas, Quatro 
Barras, Rio Negro, Rondinha, São João do Triunfo, São José dos 
Pinhais, São Mateus do Sul, Tomaz Coelho, Antônio Olinto, Gua
ratuba, Mariental, Ordem, Rosário, Santo Estanislau, São Vicen
te, Seminário, Seminário São oJ sé, Seminário Rio Negro, Zaco
pone, Vila Feliz, Batéias, Nossa Senhora da Salete, Tijucas do Sul, 
Agudos do Sul e Mandirituba, Vila Guaíra e Capanema. Os do
cumentos constituem fonte para a história econômica, eclesiásti
ca e das instituições. Páginas aproveitadas: 590 de 600, com a 
rub:ica do Mons. J. Mazarotto. A rubrica foi feita com carim
bo. No têrmo de abertura há um carimbo do VIGÁRIO GERAL 
DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. Constam anotações par
ciais e totais da receita e da despesa. Não foi obedecida a ordem 
cronológica. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e comple
to. Etiquêta da lombada: LIVRO V. CONTAS DAS PARÓ
QUIAS. 1957/59. 

3.3.38. CONTAS CORRENTES. 

Livro que serviu para o registro da conta corrente da Cúria. 
Documentos originais com as seguintes referências: cabeçalho im
presso com as palavras DATA, D~BITO, CRÉDITO, SALDO, 
receita e despesa, incluindo venda de materiais, impressos, novos 
cânones, honorários, salários, lavanderia, batizados, cas~me:Jtos, 

impostos, taxas, manutenção, objetos para o culto, móveis, alu-
8lléis, e outras. Os do~umentos constituem fonte para a histó
ria social, econômica e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 10 de 
50. A fôlha 1 foi destacada. Algumas fôlhas não foram ocupa
das no verso. Elas não foram rubricadas. Constam anotações 
parciais e totais da receita e da despesa .Não foi seguida a or
dem cronológica. Legibilidade: regular. O livro está danificado 
e incompleto. Na lombada do livro há a seguinte indicação: A. 
SOCo 
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tura e de encerramento: 31 de agosto de 1956, assinac'os pelo 
Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: lQ de março de 1952 e 20 de maio de 1960. Documen
tos originais com as seguintes referências: cabeçalho impresso 
com as seguintes palavras: DATA, DEVE, HAVER, dep6;itos, ju
ros, retiradas e quotas da Cúria no Banco da Lavoura de Minas 
Gerais, Caixa Econômica Federal do Paraná, Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais, Banco Mercantil e Industrial do Paraná, 
e outros. Os documentos constituem fonte para a história eco·· 
nômica, eclesiástica e das instituições. Páginas aproveitadas: 163 
de 200. As fôlhas não foram rubricadas, apesar da refe ência fei
ta no têrmo de abertura. Constam anotações parciais e totais do 
movimento dos depósitos bancários. Foi obedecida a ordem cro
nol6gica de acôrdo com os bancos. Legibilidade: ótima. O livro 
está perfeito e completo. Não há etiquêta na lombada do livro. 
Ele contém material avulso relativo a recibos, abertura de cOI
tas e relações de apólices . 

3.3.40. 

• 
ESTANTE: 2. 

PRATELEIRA: 7. 

N. 1. Archivo - de Consultas e Respostas sobre os 
Expedientes da Vigararia Geral Forense. 

Primeiro e último registro: 24 de outubro de 18R6 e 2 de 
agosto de 1887. C6pias do original e documentos originais referen
t.es ao seguinte: carta ao Vigário Geral Forense do Paraná, Pe. 
João Evangelista Braga, carta do Pe. João Evangelista Braga, 
artigo de jornal publicado em Curitiba, a 19 de dezembro de 
1885, assinado pelo Vigário Geral Forense, Padre João Evarige
lista Braga, sobre concessão de delegação especial para fazer ca
samentos, Protesto do clero da Diocese de S. Paulo, residente 
na Província do Paraná, contra as doutrinas heréticas dos pasto
res protestantes, carta do vigário João AntQ Manocchio, feita em 
POrto de Cima, a 6 de abril de 1866, a Dom Lino Deodato Rodri
gues de Carvalho, Bispo de S. Paulo, a qual inclui quadro de 
movimento da população da referida vila, desde 1880 até 1885, 
Exposição sobre o vigário de Conchas, carta de Dom Lho, Bispo 
Diocesano de São Paulo, datada de 3 de novembro de 1886, ao 
vigário Matheus FrQ Bonati, Consultas e respostas da Vigararia 
Geral Forense do Paraná, c6pia de telegrama e Estatutos da As
sociação Católica "Protetora das Vocaçôes Eclesiásticas". Os 
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cumentos constituem fonte para a história social, administrativa 
e eclesiástica. Eles foram colados em uma espécie de livro, que 
foi recortado. Alguns deles estão soltos. Algumas fôlhas apre
sentam o carimbo do Vigário Geral Forense da Província do 
Paraná. Legibilidade: boa. Os documentos estão dan;ficados. O 
título foi dado de acôrdo com os dados existentes na capa do 
arquivo. Há uma outra capa externa, que possui uma etiquêta 
na lombada com as seguintes indicações: ARQUIVO de CON
SULTAS e RESPOSTAS da VIGARARIA. 1886 [1885] - 1887. 

3.3.41. Livro de Tombo da Parochia de Guaratuba. 

Primeiro e último registro: 30 de setembro de 1894 e 18 de 
novembro de 1896. Documentos originais e cópias do original 
referentes ao seguinte: provimento de visita, pastorais, circulares, 
avisos e têrmo de remessa. Os documentos constituem fonte para 
a história social, administrativa e eclesiástica. Fôlhas aprovei
tadas: 3 de 100. Embora haja menção da rubrica na autorização 
feita em Curitiba, a 31 de julho de 1896, e assinada por + José, 
Bispo Diocesano, nenhuma das fôlhas foi rubricada. Os têrmos 
de abertura e de encerramento, mencionados na referida autori
zação, não foram feitos, havendo, porém, na fôrha 3, um têrmo 
de remessa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. Ele contém um documen·· 
to avulso dando provisão ao Pe. Sebastião Gastand, Vigário de 
Paranagua, para continuar a exercer todos os atos e cada um 
dos atos de jurisdição paroquial. O documento foi feito em Curi
tiba, a 9 de dezembro de 1986 e assinado por + José, Bispo Dio
cesano. Nele há um sêlo branco das armas de JOSEPH DE CA
MARGO BARROS - EPISCOPUS CORYTIBENSIS. Etiquêta 
da lombada: GUARATUBA - TOMBO. 

3.3.42. lI'" Livro do Tombo de Boca]uva. 

Trta-se do lI'" Livro do Tombo da Pa-óquia de Bocaiúva. 
Têrmo de abertura: 29 de junho de 1896, assinado pelo Pe. Fran
cisco Bonato. Primeiro e último registro: 16 de janeiro de 189(j 
e 24 de agosto de 1908. Cópias do original, em Português ou 
Latim, relativas ao seguinte: cartas pastorais, mandamentos, 
circulares, avisos, editais, relatórios do primeiro, do segundo e do 
terceiro ano da Caixa Diocesana, referência a boletins eclesiás
ticos, e outras. Os documentos constituem fonte para a história 
social, econômica, administrativa e eclesiástica. Fôlhas aprovei
tadas: 84 de 100, com a rubrica do Pe. F!llncisco Bonato. Fo
ram cortadas as fôlhas 85 a 100 . Constam anotações parciaIS 
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e totais da receita e da despesa. A ordem cronológica não foi se
gUida perfeitamente. Legibilidade: regular. O livro está danifica
do e incompleto. As datas-balizas são: 1894 e 1908. Etiquêta 
da lombada: 119 LIVRO DE [DO] TOMBO DE BOCAIUV A 
DO SUL. 

3.3.43. REGISTRO. 

Livro que serviu para o registro de todas as provisões, pasto
rais e outros documentos passados na Secretaria do Bispado. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de outubro de 1894, 
assinados pelo Pe. Alberto José Gonçalves, Chanceler do Bispa
do e Tesoureiro da Mitra e Caixa Pia. Primeiro e último regis
tro: 2 de outubro de 1894 e 18 de junho de 1902. Documentos 
originais e cópias do original, em Português ou Latim, relativas 
ao seguinte: provisão nomeando padre para o cargo de chance
ler e tesoureiro da Mitra do Bispado, provisão nomeando para 
o cargo de escrivão da Câmara Episcopal, dispensas de impedi
mentos de consanguinidade, provisão de nomeação de vigário in
terino, e outros, dispensa para casamento em oratório particular, 
provisão para ereção de uma capela, provisão concedendo licen
ça para celebrar em capelas não provisionadas, Relatório da Or
dem Franciscana no Brasil, provisão nomeando comissão para an
gariar donativos para a construção de Seminário em Paranaguá, 
provisão para a bênção da nova porta do cemitério de Colombo, 
e outras. Os documentos constituem fonte para a história social, 
administrativa, econômica, eclesiástica e das instituições. FOlhas 
aproveitadas: 200, com a rúbrica do Pe. Alberto. Uma parte da 
fôlha 191 não foi utilizada. Há apenas um risco ao longo dela 
e no final encontra-se a seguinte anotação: Por engano meu ficou 
em branco - Pe. AuHng. Na fôlha 1 há uma autorização feita 
em Curitiba, a 19 de outubro "de 1894, e assinada PCV + Jose, 
Bispo Diocesano. Constam anotações parciais e totais da recei
ta e da despesa das fôlhas 2 a 7. Foi obedecida a ordem crono
lógica no que se refere aos anos, meses e dias. Legibilidade: boa. 
O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: REGIS
TROS GERAIS. 1. 1894-1902. 

3.3.44. REGISTRO. 

Livro que serviu para o registro de provisões, portarias e ou
tros documentos passados na Secretaria do iBspado. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 18 de junho de 1902, assinados pe
lo Pe. Francisco Auling [Chanceler do iBspado]. primeiro e 
último registro: 18 de junho de 1902 e 2 de maio de 1908. Có-
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pias do original relativas ao seguinte: quinquenal para a capela 
de São Demétrio da Colônia N9 1 Q vicinal 29 do iRo Claro, dls· 
pensas de impedimento de afinidade em 19 grau, e outros, por·· 
tarla (em segunda via), e outras. Os documentos constituem fon
te para a história social, administrativa, econômica e eclesiástica. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Auling. Na pri
meira fôlha, sem numeração, há uma etiquêta com o número I, 
qUI: nlio corresponde com o número 2 registrado na lombada do 
Iivrl\. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. Eti
queta da lombada: REGISTROS GERAIS. 2. 1902-1908. 

3.3.45. REGISTROS GERAIS. 3. 1908-191S. 

Livro que serviu para o registro de provisões, portaria e 
quaisquer documentos que transitaram pela Câmara do Bispado. 
Pnmelro e último registro: 4 de maio de 1908 e 10 de março de 
1915. Cópias do original, em Português ou Latim. relativas ao 
seguinte: dispensas matrimoniais, provisões, autorizações para pro
cissões, nomeações, dispensas de proclamas, lícença para abertu
ra de capela, provisão de Conselho de Fábrica, requerimentos, pror
rogaçóes, despachos, circular, procurações, e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história social, administrativa e ecle
siástica. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Gercino. 
Na fôlha 1 há uma etiquêta com o número 2, que não correspon
de com o número 3 registrado na etiquêta da lombada do livro. 
Há uma autorização de + João, Bispo Diocesano, para a aber
tura, rubrica e encerramento do livro pelo Secretário do Bispa
do. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O 
livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: REGIS
TROS GERAIS. 3. 1908-1915. 

3.3.46. REGISTROS GERAIS. 4. 1915-1917. 

Livro que serviu para o registro de provisões, portarias e 
demais documentos que transitaram pela Câmara do Bispado. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 12 de março de 1915 e 
2 de outubro de 1917, assinados pelo Padre José Falarz. primei
ro e último registro: 11 de março de 1915 e 2 de outubro de 
1917. Cópias do original relativas ao seguinte: dispensa de pro
clamas, licença para erigir Via Sacra, dispensas de impedimento 
de consanguinidade, declarações, circulares, cartas, ofícios, provi· 
sões, despachos, procurações, e outras. Os documentos constituem 
tonte para a história social, administrativa e eclesiástica. Fôlhas 
aproveitadas: 200, com a rúbrica do Pe. Falarz. Na fôlha 1 há 
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mero 4 registrado na etiquêta da lombada do livro. Na referida 
fôlha há uma autorização de + João, Bispo Diocesano, para u 
Pe. Falarz abrir. encerrar e rubricar o livro. No tê-mo de abe-
tura há um sêlo branco das armas de JOANNES FRANCISCUS 
BRAGA - EPISCOPUS CURYTUBENSIS. Foi obedecida a 
ordem cronológica. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e 
completo. Etiquêta da lClmbada: REGISTROS GERAIS. 4. 1915· 
1917. 

3.3.47. REGISTROS GERAIS. 5. 1917-1920. 

Livro que serviu para o registro de provisões, portarias c 
quaisquer outros documento~ que transitaram pela Câmara do 
Bispado. Têrmos de abertura e de encerramento: 11 de outubro 
de 1917, assinados pelo Padre José Falarz. Primeiro e último re
gistro: 2 de outubro de 1917 e 22 de março de 1920. Cópias do 
original relativas ::1.0 seguinte: decretC' modificando o terr'tório ria 
Paróquia do Rio Negro, licença para abertura e rubrica dos li
vros necessários à administração paroquial do território de União 
da Vitória, dispensa de proclamas, carta ao Vigário Geral de Flo
rianópolis, provisão concedendo licença para celebrar, confessar, 
pregar e administrar a extra-unção, procuração para a compra de 
um terreno pelo Bispo Diocesano, e outras. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 
Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica do Pe. Falarz. Na fô
lha 1 há uma etiquêta com o algarismo 4, que não corresponde 
com o número 5 registrado na etiquêta da lombada do livro. Nes
ta fôlha há uma autorização feita em Curitiba, a 11 de outubro 
de 1917, e assinada por + João, Bispo Diocesano. No têrmo de 
abertura há um selo das armas de JOANNES FRANCISCUS 
BRAGA - EPISCOPUS CURYTUBENSIS. Foi obedecida a 
ordem cronológica. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e 
completo. Etiquêta da lombada: REGISTROS GERAIS. 5. 1917-
1920. 

3.3.48. REGISTROS GERAIS. 6. 1920·1923. 

Livro que serviu para o registro das provisões, portarias e 
demais documentos que transitaram pela Câmara Eclesiástica. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 27 de março de 1920, 
assinados pelo Padre José Falarz. Primeiro e ú'tÍino reg:stro: 22 
de março de 1920 e 11 de janeiro de 1923. Cópias do origina1, 
em Português ou Latim, relativas ao seguinte: dispensa de procla
mar. dispensa do impedimento de consanguinidade, pr ov;s3es, car
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decretos, e outros. Os documentos constituem fonte para a hist6· 
ria social. administrativa e eclesiástica. Páginas aproveitadas: 396, 
com a rubrica do Pe. Falarz. Na página 1 há uma etiquêta com 
o número 5, que não corresponde com o número 6 registrado na 
etiqueta da lombada do livro. Nesta página há uma autorização 
de + João, Bispo Diocesano, para o Padre José Falarz abrir, 
encerrar e rubricar o livro. Junto à autorização há um sêlo bran
co das armas de JONNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCO
PUS CURYTUBENSIS. Foi obedecida a ordem cronológica. Le
gibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da 
lombada: REGISTROS GERAIS. 6. 1920-1923. 

3.3.49. REGISTROS GERAIS. 7. 1923-1925. 

Livro que serviu para o registro das provisões, portarias, <1e~
pachos e outros documentos que transitaram pela Câmara do iBs
pado. Têrmos de abertura e de encerramento: 13 de janeiro de 
1923 e 19 de junho de 1925, assinados pelo Pe. José Falarz. Pn
meiro e último registro: 11 de janeiro de 1923 e 29 de maio de 
1925. Cópias do original relativas ao seguinte: provisão conceden
do licença para celebrar, confessar e pregar, dispensas do impe· 
dimento de consanguinidade, e outras. Os documentos constituem 
fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. Páginas 
aproveitadas: 400, com a rubrica do Padre José Falarz. Na pá
gina 1 há um sêlo branco das armas de JOANNES FRANCISCUS 
BRAGA - EPISCOPUS CURYTUBENSIS. Legibilidade: boa. 
O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: REGIS
TROS GERAIS. 7. 1923-1925. 

3.3.50. REGISTROS GERAIS. 8. 1925-1937. 

Livro destinado ao registro geral das provisões, portarias, des
pachos e quaisquer documentos e papéis que transitaram pela Câ
mara do Bispado. Têrmos de abertura e de encerramento: 22 e 
25 de maio de 1925, assinados pelo Pildre Aloysio Domanski. 
Primeiro e último registro: 19 de junho de 1925 e 19 de marçl) 
de 1937. Cópias do original relativas ao seguInte: dispensa de 
proclamas, licença de orat6rio particular, comissão encarregalla. 
da construção da nova igreja de Foz do Iguaçu, autorização dc 
votos simples a noviças e a postulantes, aprovação dada à nova 
fundação da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, e outras. 
Os documentos constituem fonte para a história social, admiDl!l
trativa, eclesiástica e das instituições. Páginas aproveitadas: 400. 
com a rubrica do Pe. 
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feita em Curitiba, a 20 de maio de 1925 e assinada por + Joao, 
Bispo Diocesano. Foi obedecida a ordem cronológica . Legibi
Ifdade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lom
bada: REGISTROS GERAIS. 8. 1925-1937. 

3.3.51. REGISTROS GERAIS. 9. 1937-194" 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, pona
rias, despachos e outros documentos que passaram pela Secretaria 
do Arcebispado. Têrmos de abertura e de encerramento: 19 de 
março de 1937, assinados pelo Pe. João Raymundo de Camar· 
go Penteado Faria, por comissão do Exm9 Revm9 Sr.. Arcebis
po Metropolitano. Primeiro e último registro: I'} de março de 
1937 e 1 3de outubro de 1942. C6pias do original relativas ao 
seguinte: provisão' da capela da Anunciação de N. S\I. Virgem 
Maria, dispensa de proclamas, licença de oratório particular para 
casamento, e outras. Os documentos constituem fonte para a hls

t6na social, administrativa e eclesiástica. Fôlhas aproveitada,: 
200, com a rúbrica do Pe. Camargo. A rúbrica das fôlhas tOl tel
ta com carimbo. Nos têrmos de abertura e de encerramento hà 

um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da 
lombada: REGISTROS GERAIS. 9. 1937-1942. 

3.3.52. REGISTROS GERAIS. 10. 1942-1948. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
rias, despachos e quaisquer outros documentos e papéis que tran
sitaram pela Secretaria do Arcebispado. Têrmos de abertura e 
de encerramento: 8 de outubro de 1942, assinados pelo Pe. Bo
leslau Falarz, Secretário do Arcebispado. Primeiro e último re
gistro: 14 de outubro de 1942 e 27 de abril de 1948. Cópias do 
original, em Português <,u Latim, relativas ao seguinte: licenças 
diversas, cartas, autorizações, registros de livros, dispensas de im
pedimento de consanguinidade, requerimentos, procurações, tele
gramas, decretos, eoutras. Os documentos constituem fonte pa
ra a hist6ria social, administrativa e eclesiástica. Fôlhas aprovei
tadas: 200, com a rubrica do Pe. Falarz. No têrmo de abertura 
há um carimbo da CORJA METROPOLITANA DE CURITI
BA. Foi obedecida a ordem cronol6giea. Legibilidade: boa. O 
livro está perfeito e completo. Ele contém uma carta avulsa com 
o título ERECTlO CONGREGATlONIS MARIANAE, escrita 
em Latim e datada de 31 de maio de 1946. Etiquêta da lombada: 
REGISTROS GERAIS. 10. 
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LIVRO 11. REGISTROS GERAIS. SECRETARIA 
DO ARCEBISPADO. CURITIBA. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
rias, despachos e quaisquer documentos e papéis que transitaram 
pela Secretaria do Arcebispado. Têrmos de abertura e de encer
ramento: 2 7de abril de 1948, assinados pelo Pe. Bernardo Jo
sé Krasinski, Secretário do Arcebispad6. Prilneiro e último re
.Iustro: 27 de abril de 194 Se 11 de março de 1953. Cópias do 
original relativas ao seguinte: visto para justificativa de batismo, 
licença para expor solenemente o SS. Sacramento, licença par:! 
missa campal em Pôrto Amazonas, dispensa de proclamas para 
casamentos, licença para benzer um sino, dispensa da hora le
gal, licença para missa e moratório particular, licença para refo '
ma da casa proquial, provisão .de uso de ordens com jurisdição 
sobre os fiéis do rito grego melquita romano, registro de dois li
vros para assentamentos de batismos, cartas testemunhais para en
trada em noviciado, ifiscrição para ordenações, despacho para re
querimento de diversos fins, provisão de uso de ordens e binação, 
decreto de ereção de par6quia, autorização para receber abjura
ção de heresia protestante, imprimatur para livro de orações, e 
llImas . Os documentos constituem fonte para a hist6ria socia.l, 
administrativa e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 200, com a ru
brica do Pe . Bernardo José. No têrmo de abertura há um carim
bo da CúRIA METROPOLITANA DE CURITIBA. Foi obede
cida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O livro está per
feito e completo. Etiquêta da lombada: REGISTROS GERAIS. 
11. 1948-1953. 

3.3.54. REGISTROS GERAIS. 12. 1953-1956. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
rias, despachos e demais documentos que transitaramp ela Secre
taria do Arcebispado. Têrmos de abertura e de encerramento: 26 
de março de 1953, assinados pelo Côn. Bernardo José Krasinski. 
Chanceler do Arcebispado. Primeiro e último registro: 11 de 
março de 1953 e 15 de maio de 1956. Cópias do original, em 
Português ou Latim, relativas ao seguinte: dispensa de proclamas. 
despachos, justificações de batismo, licenças para missas e pro
cissões, autorizações, cartas, abjurações, comunicações, e oufras. 
Os documentos constituem fonte para a história social, adminis
trativa e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: :ZOO, com a rúbricu 
do Côn. Bernardo José nas duas primeiras fôlhas. No têrmo de 
abertura há um carimbo da CÚRIA ME1ROPOLITANA 
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CURITIBA. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: 
REGISTROS. 12. 1953-1956. 

3.3.55. ATAS de Registros Gerais da Cúria. NQ 13. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
nas, despachos e outros documentos que passaram pela Cúria do 
Arcebispado. Termos de abertura e de encerramento: 15 de maio 
de 1956, assinados pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vigário Ge
raI. Primeiro e último registro: 15 de maio de 1956 e 11 de jo
nho de 1958. Cópias do original relativas ao seguinte: provisão 
para celebrar missa, licença para missa campal, dispensa do im
pedimento de crime, dispensas de impedimentos de consangui
nidade, e outras. Os documentos constituem fonte para a histó
ria social, administrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 200, 
com a rubrica do Mons. J. Mazzarotto. A rubrica das fôlhas foi 
feita com carimbo. Nos termos de abertura e de encerramento 
há um carimbo do VIGARIO GERAL DA ARQUIDIOCESE -
Curitiba - Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e com· 
pleto. Etiqueta da lombada: REGISTROS GERAIS. 1956 a 
1958 - 13 -. 

3.3.56. ATAS de Registros Gerais da Cúria nQ 14. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, POrt:l

rias, despachos e quaisquer outros documentos e papéis que tran
sitaram pela Cúria do Arcebispado. Termos de abertura e de en
cerramento: 12 de junho de 1958, assinados por + Jerônimo, Bis
po Auxiliar e Vigário Geral. Primeiro e último registro: 16 de 
junho de 1958 e 13 de outubro de 1960. Cópias do original relati
vas ao seguinte: dispensa de proclamas, bênçãos, justificações, li
cença para ler certos livros proibidos, dispensa de impedimentos 
de consanguinidade, provisões, licença para a realização de mis
sas campais, justificações de batismo, requerimentos, e outras. Os 
documentos constituem fonte para a história social, administra
tiva, eclesiástica e das instituições. Folhas aproveitadas: 200, com 
a rubrica de + Jerônimo, Bispo Auxiliar. A rubrica das fôlhas 
foi feita com carimbo. Legibilidade: boa. Numeração: anual. O 
livro está perfeito e completo. Etiqueta da lomblda: REGIS
TROS GERAIS. 14. 1958-1960. 

3.3.57. REGISTROS GERAIS. 15. 1960-1962. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta· 
rias, desplchos e de quaisquer outros documentos ou papéis qu: 
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transitaram pela Cúria do Arcebispado. Termos de abertura e de 
encerramento: 12 de outubro de 1960, assinados por + Jerôni
mo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Primeiro registro: 14 de 
outubro de 1960 e 5 de julho de 1962. Cópias do original relati
vas ao seguinte: dispensa de impedimentos de consanguinidade, 
licença para administrar o batismo em todas as cerimônias, auto
rização para a realização de exames canônicos, provisão de ca
pelão do Sanatório da Lapa, justificação do batismo, e outras. O 
documentos constituem fonte para a história social. administra
tiva e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 200, com a rubrica de 
+ Jerônimo, Vigário Geral. A rubrica das folhas foi feita com 
carimbo. Nos termos de abertura e de encerramento há um ca
rimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE - Curiti
ba -. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. 
Numeração: anual. O livíO está perfeito e completo. Etiqueta 
da lombada: REGISTROS - GERAIS - 15 - 1960-1962. 

3.~.58. REGISTROS GERAIS. 16. 1962-1965. 

Livro que serviu para o registro geral das provisões, porta
rias, despachos, dispensas e de quaisquer outros documentos e 
papéis que transitaram pela Cúria do Arcebispado. Termos de 
abertura e de encerramento: 5 de julho de 1962, assinados por 
+ Jerônimo, Bispo Auxiliar e Vigário Geral. Primeiro e último 
registro: 5 de julho de 1962 e 16 de março de 1965. Cópias do 
original relativas ao seguinte: dispensas de proclamas, dispensas 
de impedimentos de consanguinidade, justificações, licenças para 
procissões, licenças para binação e trinação, decretos de nomea
ções, -inscrições para ordenações, delegação de poderes, abjura
cões. nomeaões de comissões, e outras. Os documentos consti
tuem fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 
Folhas aproveitadas: 300, ocm a rubrica de + Jerô'limo, Vigário 
Geral. A rubrica das fôlhas foi feita com carimbo. Nos têrmos de 
abertura e de encerramento há um carimbo do VIGÁRIO GE
RAL DA ARQUIDIOCESE - Curitiba. Foi obedecida a ordem 
cronológica. Legibilidade: boa. Numeração: anual. O livro está 
perfeito e completo. Etiqueta da lombada: REGISTROS - GE
RAIS - 16 - 1962-1965. 

3.3.59. Registro diocesano do Apostolado da Oração. 

Livro que serviu somente para o registro da elevação do 
Apostolado da Oração nas par6quias da Diocese de Curtiba. Ter
mos de abertura e de encerramento: 12 de fevereiro de 1900, 
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sinados por + José, Bispo Diocesano. Primeiro e último regIs
tro: Os registros não foram datados e o primeiro refere-se à ere
ção do Apostolado da Oração na paróquia da Lapa, em 27 ele 
setembro de 1887, e o último, na paróquia de Palmas, em 1903. 
Os documentos constituem fonte para a história eclesiástica e das 
instituições. Folhas aproveitadas: 3 de 40, com a rubrica do Pe. 
Ernesto Consoni. Legibilidade: ótima. O livro está perieito t: 

completo. O título do livro foi dado de acordo aom os dados 
existentes na etiqueta da capa. Etiqueta da lombada: REGISTRO 
do APOSTOLADO da ORAÇÃO. 

3.3.60. Compromisso e Metas das sessões da Congregação ele 
Nossa Senhora da Luz de Corytiba. 

Livro que serviu para o registro dh.ll atas das reumoes da 
Congregação de N. Sa. da Luz e da correspondência oficial da 
mesma. Termos de abertura e de encerramento: 20 de dezem
oro de 1889, assinados pelo Vigário Alberto José Gonçalves. Pri
meiro e último registro: 5 de setembro de 1889 e 8 de dezembro 
de 1895. Cópia do original e documentos originais relativos ao 
seguinte: provisão de aprovação do regulamento da Congregaçáo 
de Nossa Senhora da Luz, padroeira de Curitiba, ata da reunião 
para a instalação da referida Congregação e eleição da mesa que 
funcionou no ano compromissal de 1893 a 1894, ata da sessão 
do dia 29 de outubro de 1894 e ata da reunião do dia 19 de ou
tubro de 1895. Os documentos constituem fonte para a história 
social, administrativa, eclesiástica e das instituições. Folhas apro
veitadas: 6 de 49, com a rubrica do Pe. Alberto. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 
IRMANDADE N. S. DA LUZ. COMPROMISSOS. 

3.3.61. COMMUTAÇõES. 

Livro que serviu para o registro das comutaçóes em dispen
sas matnmoniais do Bispado de Curitiba. Termos de abertura e 
de encerramento: 1 Q de outubro de 1894, assinados por Alberto 
José Gonçalves, [Cura da Catedral, Chanceler do Bispado e Te
sourelro da Mitra e Caixa Pial. Primeiro e último registro: 1Q 
de outubro de 1894 e dezembro de 1900. Cópias do original re
lativas ao seguite: provisão de dispensa matrimonial, dispensas dt: 
proclamas, dispensa para casamento em oratório privado, dis
pensas de impedimentos de consanguinidade, dispensa para cele
bração de missa, dispensa para batismo em casa, dispensa para 
construção de capela, dispensa para festa do Espírito Santo 
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Lapa, idem para procissão em Antonina, e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história social, administrativa, eco
nômica e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 38 de 200, com a 
rubrica do Pe. Alberto. Constam anotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legi
hilidade: ótima. O tlvro está perfeito e completo. Etiqueta da 
lombada: TAXAS dos IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS. 
1894-1900. 

3.3.62. Elencho das faculdades pontificiais, concedidas ao 
Bispo de Corytiba. 

Livro que serviu para registro e transcrição de todas as fa
culdades concedidas pela Santa Sé ao Bispo de Curitiba. Termo 
de abertura: 15 de agosto de 1900, assinado por + José, Bispo 
de Curitiba. Primeiro e último registro: 15 de agosto de 1900 
e 16 de janeiro de 1903. Cópias do original, em Português ou 
Latim, neste caso, com a indicação Está conforme o original, Curi· 
tiba, a data e a assinatura de + José, Bispo Diocesano, relativas 
ao seguinte: Faculdades concedidas por Leão XIII a Dom 10l\~ 

de Camargo Barros, Bispo Diocesano de Curitiba - Paraná, car· 
tas de Leão XIII, decreto, e outras. Os documentos constituem 
fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. Folhas 
ap:oveitadas: 38 de 50, com a rubrica do Pe. Lamartine. Não 
foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: regular. O 

livro está perfeito e completo. As datas balizas são: 1894 e 
1903. O livro contém documentos avulsos relativos ao segumte. 
carta, Instrução, Epístola Encíclica do Papa Leão XIII e carta 
do ARCEBISPADO DO RIO DE JANEIRO, de 28 de novembro 
de 1902, assinada por Dom José de Camargo Barros, Bispo de 
Curitiba e por + Joaquim Arcoverde - Arcebispo do Rio de 
Janeiro. Etiqueta da lombada: FACULDADES CONCEDIDAS 
ao IQ BISPO. 

3.3.63. Registro dos nomes das pessoas que deram esmolas 
para o Seminário Episcopal de Corytiba. 

Livro que "erviu para registro dos nomes de todos os CUfI

tibanos e de todos os habitantes de Diocese que concorreram com 
suas ofertas para construção do Seminário Episcopal. Termos 
de abertura e de encerramento: 21 de dezembro de 1896, assi
nados por + José, Bispo Diocesano. Abaivo do termo de aber· 
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pessoas que contribuiram para as despesas da construção. Do· 
cumentos ongmais relativos ao seguinte: Subscrição para auxílio 
da construção do Seminário Episcopal com os nomes, as locali
dades. as quantias pagas e a pagar e resumo total das quantias 
arrecadadas. Os documentos constituem fonte para a história so
cial, econômica, eclesiástica e das instituições. Folhas aprovei
tadas: 24 de 50, com a rubrica do Pe. Lamartine. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. As datas balizas são: 1894 
e 1903. Etiqeuta da lombada: SEMINÁRIO. DONATIVOS PJ.

RA CONSTRUÇÃO. 1895 [1894]. 

3.3.64. Obra das Vocações. Custeio dos Seminaristas pobres 
do Seminário Episcopal de Corytiba desde 19-39-18Y.~ 

lJunho de 1895] até [30 de outubro de 1905]. 

Livro da Obras das Vocações que serviu para o registro do 
custeio dos seminaristas pobres do Seminário Episcopal de Cun
tiba. Primeiro e último registro: junho de 1895 e 30 de outu
bro de 1905. Documentos originais relativos ao seguinte: Ano, 
mês, dia e receita, que inclui venda de materiais velhos de uma 
\:asa, esmolas dos colonos de Abranches, recebido dos colonos 
de MUriCI, recebido das loterias, recebido dos colonos de Pru
dent6polis, etc.; ano, mês, dia e despesa, que inclui aluguel de 
I,;asa desde 19 de junho de 1895 até 12 de julho de 1901, modifi
caçoes feitas na casa para servir para o Seminário provisório e 
mobilias, déficit (pago) do balancete do Seminário, pago no Rio 
por saldo da banda de música, entregue ao Pe. Reitor (auxílio 
aos alunos pobres), etc. Os documentos constituem fonte para 
a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. Fo
lhas aproveitadas: 9 de 94. Constam anotações parciais e totais 
da receita e da despesa. A ordem cronológica não foi obedecida 
perteitamente. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e com
pleto. Etiqueta da lombada: SEMINÁRIO. AUXILIO. SEMI
NARISTAS. 1896 [1895]-I!m4 [1905]. 

3.3.65. Monographia Do Seminário de Coritiba. 

Livro que serviu para o registro de apontamentos para d 

história do Seminário Episcopal de Curitiba. Termo de abertura: 
23 de julho de 1901, assinado pelo Pe. Desiderio Deschand, i.p.o.m. 
Primeiro e último registro: 1895 e 1906. Documentos originai;; 
e cópias do original, em Português ou Francês, relativas ao se
guinte: Fundação do Seminário (1895-1896), Mission a Paris re
présentée par Monsieur Barthélemy Sipolis, 
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vince de Brésil, relatórios anuais, discursos, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, eclesiástica e 
das instituições. Folhas aproveitadas: 47 de 196. As folhas fo
ram numeradas de 1 a 37, havendo interrupção até a folha 149, 
sendo novamente numeradas de 150 a 158, não constando mais 
numeração até o final do livro. Legibilidade: boa. O livro está 
perfeito e completo. Etiqueta da lombada: LIVRO DO TOM
BO. SEMINARIO. 1895-1906. 

3.3.66. Actas da Irmandade de N. S. do Rosário. 

Livro que serviu para o registro de atas da Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário. Primeiro e último registro: 5 de ju
lho de 1896 e 1 Q de novembro do mesmo ano. Documentos ori
ginais com as seguintes referências: Data, local, hora, indicação 
da sessão, pessoa que presidiu, pessoas presentes, abertura da 
sessão, leitura, discusão e aprovação da ata anterior, assuntos 
diversos, outras considerações, encerramento da sessão, s..endo 
lavrada a ata, datada e assinada pelo vigário e pelos presentes. 
Os documentos constituem fonte para a história social, eclesiás
tica e das instituições. Folhas aproveitadas: 3 de 48. A primeira 
e a última folha, sem numeração, estão manchadas. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. EtiQueta da lombada: 
IRMANDADE N. S. DA LUZ. ATAS. 

3.3.67. CAIXA. 

Livro que serviu para serem registradas as receitas e despe
sas da Fábrica Diocesana. Termos de abertura e de encerramen
to: 9 de abril de 1896, assinados pelo Pe. Francisco Auling. Pri
meiro e último registro: 19 de março de 1896 e 30 de outubro 
de 1905. Documentos originais, incluindo cabeçalho impresso com 
as seguintes indicações: DEVE. CAIXA. HAVER. As anotl\
ções são as seguintes: receitas e despesas relativas a dívidas do 
óbulo, salários, provisões, circulares, auxílios, esmolas recebidas, 
contribuições, pagamentos, e outras. O cabeçalho impresso foi 
riscado e em seu lugar foram escritas as palavras Receitas -
Despesas. Os documentos constituem fonte para a história so
cial, econômica, eclesiástica e das instituições. Folhas aprovei
tadas: 32 de 197, com a rubrica do Pe. Fro. Auling. Na primeira 
folha, sem numeração, consta, além do termo de abertura, uma 
autorização feita em Curitiba, a 8 de abrn áe 1896, e assinad~i 

por + José, Bispo Diocesano. Constam anotações parciais e tu. 
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lógica. Legibilidade: boa. O livro está danificado, porque sua 
capa está solta, e completo. Etiqueta da lombada: CONTAS. 
CAIXA. 1896-1905. 

3.3.68. Contribuições para o Collegio Pio Latino America
no em Roma. I. 

Uvro que serviu para o registro das quantias enviadas ao Co·· 
légio Pio LatilÍo Americano, em Roma . Termo de abertura: 9 de 
dezembro de 1903, assinado por + José, Bispo Diocesano. Pri
meiro e último registro: 9 de dezembro de 1903 e 2 de março de 
1905. Documentos originais com referência às quantias enviadas 
ao Colégio Pio Latino Americano provenientes de dispensas e ta
xas matrimoniais. Os documentos constituem fonte para a hlstO
na eclesiástica, econômica e das instituições. Folhas ap~ovelta

das: 2 de 100, com a rubrica do Pe. Lamartine. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 
COLETAS. COLÉGIO PIO LATINO. ,1903. 

3.3.69. Livro de Actas de Na. Sa. da Lus. 

Livro que sorviu para o lançamento das atas da CongregaçilO 
de Nossa Senhora da Lm: da cidade de Curitiba. Te~mo de aber
tura: 4 de setembro de 1909, assinado pelo Monsenhor Celso 
Itiberêda Cunha, Administrador do Bispado. Primeiro e últi
mo registro: 5de setembro de 1909 e 24 de fevereiro de 1930. 
Documentos origínais relativos ao seguinte: atas sobre a 'receita 
e a despesa da Irmandade de Nossa Senhora da Luz, ata sobre 
u aniversário de + João, Bispo Diocesano, ata de eleição para 
a provedoria, e outras. As atas constam, de um modo mais ou 
menos geral, do seguinte: data, local, hora, indicação da sessão, 
pessoa que presidiu, abertura da sessão, leitura, discussão e apro
vaçao da ata anterior, assuntos diversos," avisos, leitura de rcla
tório da tesouraria, outras considerações, encerramer:to da seg
sao, sendo lavrada a ata, datada e assinada pelo secretário, tesou
reiro e pessoas presentes. Os documentos constituem fonte par~ 
a história social, administrativa, econômica, eclesiástica e das Ins

tituições. Folhas aproveitadas: 33 de 47, com a rubrica do Mon
senhor Celso até a folha 12. Constam anotações parCiaiS e to
tais da receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. 
Legibilidade: boa. O livro estáo perfeito e completo. Etiqueta da 
lombada: IRMANDADE N. S. do ROSÁRIO. ATAS. 
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[Livro-caixa da Comissão Central Feminina das Obras 
oa Catedral Metropolitana de Curitiba] . 

Termo de abertura: 26 de junho de 1930, assinado pelo Pe. 
Luiz Gonzaga Niéle. Primeiro e último registro: 15 de agosto 
de 1930 e de 1936. Documentos originais relativos ao segumte: 
receita e despesa, incluindo importâncias diversas provenientes de 
donativos, cobranças de espórtulas, festas, tômbola, depósitos ban
cários, pagamentos, compras de livros, contribuições mensais, ju
ros, promissórias, e outros. Os documentos constituem fonte pa
ra a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. Fo
lhas aproveitadas: 76 de 200, com a rubrica do' Pe. L. G. Niéle. 
Na última folha foram anexados dois documentos relativos à des
pesa da festa de N. Sa. da Luz em 1954 e ao balanço da festa 
em 1955. Constam anotações parciais e totais da receita e da 
despesa. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. 
As datas balizas são: 1930 e 1958. Não há etiqueta na capa e 
nem na lombada do livro. 

3.3.71. Livro-caixa da Comissão Feminina das Obras da Cate 
dral Metropolitana de Curitiba. 

Livro que serviu para lançamento aos nomes dos contri
buintes mensais pala obras de reparação da Catedral de Curiti
ba. Termo de abertura: 7 de março de 1934, assinado pelo Pe. 
J .. '. Penido. Último registro: junho de 1951. Documentos OrI

ginais relativos ao seguinte: Contribuições para as ooras em ge
ral, Contribuição para a pintura da Catedral e Donativos para 
o altar da capela do Santíssimo Scramento. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, econômica, eclesiástica e das 
in!ltituições. Folhas aproveitadas: 14 de 50, constando 13 com 
a rubrica do Pe. Penido. Constam anotações das quantias pagas 
mensalmente. Não foi obedecida a ordem cronológica. Legibi
lidade: boa. O livro esta perfeito e completo. As datas balizas 
são: 1949 e 1953. Não há etiqueta na capa e nem na lombada 
do livro. 

3.3.72. VISITAS a D. ATTICO. 

Livro que serviu para o registro de assinaturas das pessoas 
que visitaram Dom Attico [Eusebio da Rocha. Arcebispo Metril
politano de. Curitiba]. Primeiro e último registro: de 1935. Do
cumentos oriainais referentes ao seguinte: dia e lista de assinatu
ras. Os 
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eclesiástica. Folhas aproveitadas: 9 de 50. Legibilidade: regu
lar. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 
VISITAS a D. ATTICO. 

3.3.73. DIARIO. Archidiocese de Curityba. 

Livro que serviu para registro da receita e da despesa diária 
da Arquidiocese de Curitiba. Termo de abertura: 24 de agosto 
de 1935, assinado pelo Pe. Francisco Torres, Vigário Capitular. 
Primeiro e último registro: 24 de agosto de 1935 e 30 de setem
bro de 1940. Documentos originais com as seguintes referências: 
cabecalho impresso com as palavras DEVE . HAVER e anota
ções relativas à receita e despesa, incluindo requerimentos, dIspen
sas matrimoniais, transportes, registros e outras. Os documen
tos constituem fonte para a história sociall, econômica, eclesiás
tica e das instituições. Folhas aproveitada~: 100, have~do 79 com 
a rubrica do Pe. Torres. Constam anotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legi
bilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lom
bada: CONTAS 13. 1935-1940. 

3.3.74. Horrao. 

Livro que servIU para borrão de constas. primeiro e último 
registro: 1936 e 29 de julho do mesmo ano. Documentos rela
tivos ao seguinte: nome dos inquilinos, casa e local, terreno, men
salidade, comissões, taxa sanitária, taxa predial, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história econômica e eclesits
tica. Páginas aproveitadas: 36 de 102, coma rubric,a de Evaristo 
C. de Araujo. Foram destacadas diversas folhas. Constam ano
tações parciais e totais das contas. Elas estão riscadas. Anota
ções no verso da capa. Legibilidade: boa. O livro está danifi
cado e incompleto. A etiqueta da capa está riscada, com exce
ção !ta palavra Borrão, que é o título. Etiqueta da lombada: LI
VRO de CONTAS. BORRADOR. 1936. 

3.3.75. CAIXA. Propagação da Fé e Santa Infância. Va. Re

glao. 

Livro que servIu para registro da receita e despesa da Pro
pagação da Fé e Santa Infância. Primeiro e último registro: I'" 
de janeiro de 1936 e 5 
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Foz do Iguaçu e Curitiba, cabeçalho impresso com as palavras 
DATA. DEVE. HAVER e indicação de ano, mês e dia. Os do
cumentos constituem fOnte para a história econômica, eclesiásti
ca e das instituições. Páginas aproveitadas: 1 a 50, 100 a 106 e 
150 a 151, sem rubrica. Constam anotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito 
e completo. EtIqueta da capa: CAIXA. Propagação da Fé e 
Santa In/ancia. Va. Região. 

3.3.76. [Atas da Confederação das Associações Católicas Fe
ftlminas de Curitiba). 

Livro que serviu para registro de atas da Confederação de 
todas as Associações Católicas Femininas de Curitiba. Termo de 
abertura: 15 de agosto de 1936, assinado pelo Frei Matheus Hoe
pers, O.F.M. Primeiro e último registro: 15 de agosto de 1936 
e 21 de abríl de 1951. Documentos originais relativos ao seguin
te: Ata da sessão da fundação das Associações Católicas Femi
nínas da Arquidiocese de Curitiba, Ata da la. sessão da Confe: 
deração das Associações Católicas Femininas de Curitiba, e ou
tras. As atas constam, de um modo mais ou menos g,l!ral, do se
gUInte: Data, local, hora, indicação da sessão, pessoa que presi
diu, pessoas presentes, associações que se faziam representar, aber
tura da sessão com uma oração, leitura, discussão e aprovação 
da ata anterior, assUntos diversos, avisos, leitura de relatório da 
tesouraria, outras considerações, encerramento da sessão com as 
orações de costume, sendo lavrada a ata, datada e assinada pela 
secretária e pelo diretor. Os documentos constituem fonte par,! 
a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. Fo
lhas aproveitadas: 97 de 200, com a rub~ica do Frei Matheus 
Hoepers, O.F.M. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e com
pleto. O título do livro foi baseado em alguns dados existentes 
no termo de abertura e na capa externa. Não há etiqueta na ca
pa e na lombada do livro. 

3.3.77. "LIVRO DE TRANSCRIÇõES". 

Livro que serviu para a transcrição dos diversos atos ema
nados da Autoridade Arquidiocesana. Termos de abertura e de 
encerramento: 1 Q de outubro de 1894, assinados pelo Padre AI· 
berto José Gonçalves. primeiro e último registro: 7 de março de 
1936 e 8 de junho de 1957. Cópias do original relativas ao se
guinte: portarias, mandamentos, decretos, cartas, avisos, memo
randos, comunicações, circulares, despachos, atas, editais, convi· 
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tes, cartas pastorais, e outras. Os documentos constituem fonte 
para a hist6ria social, administrativa e eclesiástica. Folhas apro
veitadas: 200, com a rubrica do Pe. Alberto. Na folha 1 há uma 
autorização, além do termo de abertura, feita em Curitiba, a 19 
de outubro e assinada por + José, Bispo Diocesano. Logo abai
xo há uma declaração feita em Curitiba, a 9 de março de 1936 
e assinada pelo Padre Francisco Torres, que declarou que o li
vro não serviu para o fim que fôra destinado e passava a des
tiná-lo à transcrição dos atos da Autoridade Arquidiocesana. Não 
foi obedecida a ordem cronol6gica . Legibilidade: boa. O livro 
está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: LIVRO I -
TRANSCRIÇÕES DA CÚRIA - 1936-1956 [1957]. 

3.3.78. BORRADOR - Diário - Internato. 

Livro que serviu para registro das contas do Internato do 01-
násioPaninaense confiado e entregue aos padres da Congrega
ção da Missão. Termo de abertura: 19 de jna.eiro de 1937, assi
nado pelo Pe. Francisco Torres, Procurador. Primeiro e último 
registro: 19 de janeiro de 1937 e 6 de feverdro de 1939. Do
cumentos originais com as seguintes referências: Curitiba, dia. 
mês e ano, receita, incluindo dinheiro existente na Caixa e no 
Banco Francês-Italiano, reserva para as férias, anuidade dos alu
nos, etc., e despesa, relativa a obras e construção, pagamentos 
diversos, ordenado dos empregados, sapataria, combutível, ordp.
nado de professôres, etc. Os documentos constituem fonte para 
a hist6ria administrativa, econômica, eclesiástica e totais da re
ceita e da despesa. Foi obedecida. a· ordem cronol6gica. Legibi
lidade: boa. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lom
bada: LIVRO de CONTAS do INTERNATO. 

3.3.79. [Atas] . 

Livro que serviu para o Tegistro de atas da comissão pr6 or
ganização da 1 \l Páscoa dos Servidores do 1. A . P . C . da Delega
cia do Paraná. Termo de abertura: 4 de março de 1952, assinado 
por Kismet A. Pereira, Secretário do Comitê. Primeiro e último 
registro: 4 de março de 1952 e 4. de abril d() mesmo ano. Do
cumentos originais relativos ao seguinte: Ata da primeira reunião 
do Comitê pr6 organização da comissão de. festejos da primeira 
Páscoa dos Servidores do Instituto de· Aposentadoria e Pensõ~~ 
dos Comerciários da Delegacia do Paraná, Ata da segunda reu· 
nião, e outras. As atas constam, de. 
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glÕes, considerações, deliberações, encerramento da sessão, sendo 
lavrada a ata, datada e assinada pelo Secretário do Comitê. Oi'> 
documentos constituem fonte para a história social, eclesiástica e 
das instituições. Folhas aproveitadas: 11 de 100. As folhas não 
foram rubricadas. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibili
dade: ótima. O livro está perfeito e completo. Não há etiqueta 
na capa e nem na lombada do livro. 

3.3.80. Movimento da Cúria Metropolitana e da Mitra do Ar
cebispado. 

Livro que serviu para registro do movimento da Cúria Me
trooohtana e da Mitra do Arcebispado. Primeiro e último regis
tr~: janeiro de 1952 e 7 de dezembro de 1953. Documentos ori
ginais referentes ao seguinte: receita e despesa da Cúria Metro
politana, taxas de batizados, taxas de casamentos, despachos da 
Cúria, e outros. Páginas aproveitadas: 147 de 200, sem rubrica. 
Foi obedecida a ordem cronológica de acordo com os assunto~. 
Legibilidade: boa O livro está perfeito e completo. Ele apre
senta indice. Não há etiqueta na lombada do livro. 

3.8.81. ATAS. 

Livro que serviu para o registro das assinaturas das pessoa3 
presentes à Assembléia Geral Universitária de instalação da Uni
versidade Católica do Paraná. Primeiro registro: 18 de agosto de 
1960. Documentos originais, que constituem fonte para a histó
ria social, cultural, eclesiástica e das instituições. Folhas aprovei
tadas: 2 de 50, sem rubrica. Legibilidade: regular. O livro es
tá perfeito e completo. Etiqueta da capa: ATAS. 

".3.8Z. 

* 
ESTANTE: 3. 
PRATELEIRA: .,. 

N9 1. Livro 19 de Registro do Vigário Geral Foren
se. 1879-1886. 

Livro que serviu para registro das pastorais, circulares e atos 
emanados da autoridade superior eclesiástica do Bispado de São 
Paulo e que foram dirigidos especialmente à Vigararia Geral Fo
rense da Província do Paraná. Termos de abertura e de encerra
mento: 14 de agosto de 1879, assinados por Julio Rib.o de Cam
pos. Vigário Geral Forense. Primeiro 
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documentos originais, em Po~tuguês ou Latim, relativos ao se
gUinte: Provisão criando a Vigararia Geral Forense da Provin
cla dI,) Paraná, Provisão de nomeação do Vigário Geral Fore"st:_ 
Portaria de faculdades a favor do Vigário Geral Forense da rc
tenda Província, Regulamento para as Vigararias Forenses, Ta
bela provisória de emolumentos paroquiais do Bispado de São 
Paulo, dos atos festivos em geral, dos atos fúnebres, dos atos de 
batizados e casamentos, Cartas pastorais, Carta encíclica do Papa 
Leão XIII anunciando um jubileu extraordinário, Termos de JU

ramento, telegramas, Encíclica do Papa Leão XIII sobre a cons
tituíção cristã dos Estados, Bênção das capelas de Novo Tirol e 
da colônia Zacarias da paróquia de São José dos Pinhais, Divi
sas da freguesia civil de Tomazina, e outros. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa, econômic'l, ecle
siástica e das instituições. No final do livro há um índtée das 
peças oficiais do 1 Q Livro de Registros da Vigararia Geral Foren
se. Este índice e outros documentos anexos foram feitos em fo
lhas coladas no livro. Folhas aproveitadas: 140, com a rub-ica de 
JRCampos e as últimas, com a do Pe. João Evangelista Braga 
Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: regular. O ri
vro está perfeito e completo. O livro possui material avulso rela
tIVO a faculdades concedidas ao Pe. Pedro Colbachini para as 
missões entre Os colonos católicos italianos residentes na Prov[n
cia do Paraná. Etiqueta da lombada: I. REGISTRO da VlGARA
RIA GERAL FORENSE. 1879-1886. 

3.3.83. NQ 2. Livro 2Q de Registros da Vigararia Geral Fo
rense. 1886-[1890J. 

Livro que serviu para o registro integral das Pastorais e Cir
culares, dos Mandamentos, Provisões e mais peças oficiais ema
nadas da autoridade superior e das que pela Vigararia Geral Fo
rense lhe foram dirigidas oficialmente ou que se entendiam com 
o governo do Bispado e regime administrativo da mesma Vigara
ria, relativamente às Vigararias da Vara e par6quias da Prov[n
da. em continuação do 1 Q Livro. Termos de abertura e de en
cerramento: 28 de setembro de 1886, assinados pelo Pe. João 
Evangelista Braga, Vigário Geral Forense. Primeiro e último 
registro: 27 de agosto de 1886 e 7 de janeiro de 1890. Cópias do 
original, em Português ou Latim, relativas ao selZUinte: reglstn~ 

de petição e informação da Vigararia Geral Forense, despachos 
diversos, petição de faculdades especiais da Santa Sé Apostólica 
para melhor cumprir a missão sacerdotal, provime-cto nos livros 
da paróquia de Paranaguá, 
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de Guaraquessava à paróquia de Paranaguá, visita de Dom Lino 
Deodato Rodrigues de Carvalho, [Bispo de São Paulo], à paró
quia da cidade de NO'isa Senhora do Rosário de Paranaguá, a 
13 de novembro de 1881, Exposição confidencial, que fez o Vi
gario Geral Forense do Paraná ao Presidente da Província, sobre 
questão da ex-colônia Tomás Coelho, e outras. Os documentos 
cor:stltriem fonte para a história social, administrativa. eclesiá~

tica' e das instituições. No final do livro há um material colado 
m:.te e relativo a termos de abertura e de encerramento, recortes 
rle jornal, carta circular de Dom Lino Deodato Rodrigues de 
Carvalho, [Bispo de São Paulo], e outros. Folhas aproveitadas~ 
144 de 202, com a rubrica do Pe. Braga. Legibilidade: boa. O 
lIvro está danificado. Ele contém documento avulso relativo a 
portaria de faculdade extraordinária concedida ao Pe. Alberto 
José Gonçalves, pároco colado de Curitiba e Vigário Geral Fo
tl.'!nse do Estado do Paraná, Bispado de São Paulo. Etiqueta da 
I ... mbada: 11 REGISTRO da VIGARARIA GERAL FORENSE. 
1886-189U. 

3.3.84. NQ 1. Registro de Officios. 

Livro que serviu para o registro de ofícios L e de outros do
r:umentos] dirigidos pelo gOverno superior do Bispado à Vigara
ria Geral 'Forénse de Curitiba. Termos de abertura e de encer
ramento: 16 de novembro de 1879, assinados por Julio Ribeiro de 
Campos, Vigário Geral Forense. Primeiro e último registro: 30 
de abril de 1879 e 4 de janeiro de 1888. Cópias do original, em 
Português, relativas ao seguinte: Ofício de Dom Lino [Deodato 
Rodrigues de Carvalho], Bispo Diocesano de São Paulo, comu
nicando ter criado a Vigararia Geral Forense da Província do 
Paraná e nomeado o Pe. Julio Ribeiro de Campos para o cargo 
de Vigário Geral Forense, cor~espondência do referido Bispo com 
o Vigário Geral Forense do Paraná. telegrama do mesmo Bispo 
ao Vigário Geral Forense, concedendo licença para benzer cape
la, declaração de tomada de posse do cargo de Vigário Geral Fo
rense de Curitiba, datada de 19 de outubro de 1885 e assinada 
pelo Pe. João Evangelista Braga, e outras. Os documentos cons' 
tituem fonte para a história social, administrativa, eclesiástica e 
das instituições. Folhas aproveitadas: 115 de 200, rubricadas por 
JRCampos. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: re
l!:ular. O livro está perfeito e completo. No final há, em papel 
avulso, um índice com indicações 'referentes ao seguinte: lndice 
alfabético do 1 Q livro de Registro de Ofícios, NQ 



329 -

pecialização das peças oficiais e folha, incluindo o verso. Este 
índice vai do NQ 1 ao 30. Etiqueta da lombada: REGISTRO DE 
OFFICIOS. 1879-1888. 

3.3.85. N9 2Q. 29 Livro de Registro de Provisões, Dispensa3, 
Chancellarias e Terças Partes da Vigararia Geral fo'o
rense do Paraná. De Março de 1884 Ia setembro de 
1894] . 

Livro que serviu para o lançamento dos 1'eltos que recon,,· 
raro na Vigararia Geral Forense da Província do Paraná bem .. ,,
mo das quotas pertencentes à Caixa Pia, Chancelaria e termos par
tes. Termos de abertura e de encerramento: 30 de março de 
1884, assinados pelo Pc. Julio Ribeiro de Campos, Vigário Geral 
Fosense. Primeiro e último registro: 7 de janeiro de 1887 e 18 
de setembro de [1894]. Documentos originais, em Portugues, 
com as seguintes referências: cabeçalho manuscrito com as indi
cações de Ano, dia, mês e ano ou nQ do documento. dia. mes \; 
ano, Data e objeto do registro, podendo constar a indicacão do 
iuiz e escrivão, Caixa Pia, Chancelaria, Terças partes, podendo 
haver a indicação do Total, e Observações. Os documentos con~
tituem fonte para a história social, econômica, eclesiástica e das 
instituições. Folhas aproveitadas: 294 de 297, com a rubrica de 
JRCampos. Foram coladas duas folhas no começo do livro. Na 
primeira folha, sem numeração, foi anotado o NQ 2. Alguns n.
grstros foram cancelados pelo escrivão Joaquim Virgolino. Le
gibilidade: boa. O livro está danificado e completo. Datas ba
lizas: 1884 e 1894. Etiqueta da lombada, colada na parte infe
rior e em sentido contrário: REGISTROS GERAIS 2. 181!4-
1894. 

'.3.86. 11 REGISTRO da VIGARARIA GERAL FOREN
SE. 1885. 

T .ivro que serviu para os registros, lançamentos ou cópias de 
tudo que se referisse ao expediente do Vigário Geral Forense 
da província do Paraná. Termos de abertura e de encerramento: 
26 de setembro de 1885, assinados pelo Pe. João Evangelista Bra
ga, Vigário Geral Forense. Primeiro e último registro: 22 de 
junho de 1885 e 5 de fevereiro de 1886. C6pias do original, em 
Português, relativas ao seguinte: portarias, telegramas, cartas, pe
tições, festas religiosas, circulares, publicação de pastorais, comu
nicaçães, despachos~ carta de polacos católicos da Colônia Mu-
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rici, declarando que não aceitavam o casamento civil por consi
derá-lo em contrário aos preceitos da fé cristã, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, administrativa 
e eclesiástica. Folhas aproveitadas: embora conste, no termo de 
abertura, a indicação de 200 folhas, o livro possui 47 folhas apro
veitadas de 48, com a rúbrica do Pe. Braga. Os primeiros do
cumentos foram numerados de 1 a 30. Foi obedecida a ordem 
cronológica. Legibilidade: má. O livro está danificado, sendo que 
a capa está rasgada e algumas folhas apresentam-se soltas. Eti
queta da lombada: 11. REGISTRO da VIGARARIA GERAL 
FORENSE. 1885. 

3.3.87. NO 10. COPIADOR DE OFFICIOS. Do Vigário Ge
ral Forense. 1885-1886. 

Livro que serviu para copiar a correspondência oficial do 
Vigário Geral Forense do Paraná. Termos de abertura e de en
cerramento: 24 de abril de 1886, assinados pelo Pe. João Evan
gelista Braga, Vigário Geral Forense. No termo de abertura o 
Vigário Geral Forense afirma que inutilizou várias folhas. Nos 
dois termos há um carimbo do Vigário Geral Forense da Provín
cia do Paraná, que consta tamf>é"m em alguns documentos do li
vro. Primeiro e último registro: 26 de outubro de 1885 e 4 de 
maio de 1886. Cópias do original, em Português ou Latim, rela
tivas ao seguinte: cartas, ofícios, provisões, telegramas, referên
cias às capelas, atestados, nomeaçõe~ circulares, termos de iden
tidade, sentenças, portarias, notas, e outras. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 
Folhas aproveitadas: 503, sem rubrica, faltando diversas folhas. 
Além das folhas de papel fino, que constituem grande parte do 
livro há 10 folhas de material avulso. que foi colado no livro. 
Há folhas tiradas e coladas fora de ordem. Foi obedecida a or
dem cronológica. Legibilidade: má, sendo que a ação do tempo 
apagou a tinta com que foram escritas várias folhas. O livro está 
danificado e incompleto. A capa do livro está rasgada. O índice, 
com os títulos dos documentos e as respectivas folhas, foi fe:to 
na folha do índice alfabético, que corresponde às letras A e B. 
Etiqueta da lombada: COPIADOR. 1. 1885-1886 . 

3.3.88. NO 2. 20 Copiador de Officios do Vigário Geral Fo
rense . 1886. 

Livro que serviu para o registro de cópias da corresponden
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dos sacerdotes. Termo de abertura: 24 de abril de 1886, assina
do pelo Pe. João Evangelista Braga, Vigário Geral Forense do 
Paraná. Primeiro e último registro: 24 de abril de 1886 e 26 de 
janeiro de 1887. C6pias do original, em Português, relativas ao 
seguinte: ofício solicitando o envio de livros e compromissos re
lativos à Irmandade de S. Sebastião e ao cemitério paroqúial da 
freguesia de Conchas, ofício declarando aberto o jubileu extraor
rlinário concedido aos fiéis pelo Papa Leão XIII e outros. Os 
documentos constituem fonte para a hist6ria social, administra
tiva. eclesiéstica e das instituições. Folhas aproveitadas: embora 
conste, no termo de abertura, a indicação de 498 folhas, o livro 
possui, na realidade, 48.7 folhas, ~ a rubrica do Pe. Braga. 
Entretanto, foram acrescentadas mais 28 folhas, perfazendo um 
total .de 515 folhas. Legibilidade: regular e má, havendo folhas 
completamente ilegíveis. O livro está danificado. Há um índice 
A a Z, que apresenta indicação de títulos e de folhas. Etiqueta 
da lombada: COPIADOR. 2. 1886-1887. 

3.3.89. NQ 3Q. 3Q Livro. Copiador Official. 7br.o 1887. 

Livro que serviu para o registro de cópias da correspondência 
oficial dirigida ao Bispo Diocesano, aos sacerdotes e demais ofi .. 
ciais da Província [do Paraná] do Bispado de São Paulo. Termo 
de abertura e de encerramento: 24 de setembro de 1887, assina
dos pelo Pe. Braga. Primeiro e último registro: 24 de setembro 
de 1887 e 5 de janeiro de 1888. C6pias do original, em Portu
guês, relativas ao seguinte: respostas a ofícios e cartas recebidas 
pelo Vigário Geral Forense, Pe. João Evangelista Braga, cartalil 
enviadas ao Bispo Diocesano, relação das paróquias da Provín
cia do Paraná, com instituição canônica, no ano de 1887, e ou
tras. Os documentos constituem fonte para a hist6ria social, ad
ministrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 139 de 473, com 
a rubrica do Pe. Braga. Algumas folhas foram rasgadas e outras, 
que contêm documentos, acham-se anexadas ao livro. O livro es
tá danIficado e incompleto. Legibilidade: regular e má, sendo que 
abtuns documentos estão ilegíveis. Etiqueta da lombada: COPIA
DOR. 3. 1887-1888 

'.'4.90. Novembro de 1889 - em deante - 1900-1901-1902· 
1903. COPIADOR nQ 1. Diocese de Corytiba. 

Livro copiador que serviu para transcrição das cartas escri
tas e respondidas por + José, Bispo Diocesano de C'uritiba. Pri-
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merro e últímo registro: 9 de novembro de 18... e 28 de abril 
de 1903. Cópias do original, em Português, Latim, Francês e 
Italiano, relativas ao seguinte: carta respondendo a pedidos de 
dispensa de promessa, cartas solicitando criação de paróquias, car
ta anunciando fundação de escola paroquial, cana com resposta 
sobre convênto entre matriz e a Irmandade do Espírito Santo pa
ra a fundação de um asilo, carta comunicando impossibilidade d~ 
comparecer ao 1 Q Congresso Católico da Bahia, carta agradecen
do recomendação e pedindo padres capuchinhos para a Casa de 
Missão em São Jerônimo e Jataí, aldeamento indílZena. carta en
aerecada à Condessa D'Eu referente a convite de peregrinação a 
Paray-Ie Monial, na França, e outras. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa, política, ecle
siástica e das instituições. No começo do livro há um índice alfa
bético com nomes, folhas e datas entre parênteses. Folhas apro
venadas: 251 de 258. Foi obedecida a ordem cronológica. Le-
2ibilidàde: boa e má, havendo cartas ilegíveis e algumas palavras 
.;ortadas. O livro está danificado. Etiquota da lombada: CO
PIADOR. 4. 1899-1903. 

3.3.91. COPIADOR. 5. 1904. 

J..lvro que serviu para registro de copias de corresponClencla 
oficial do Bispo de Curitiba e dos outros sacerdotes. PrimeIro e 
último registro: 2 de novembro de 1904 e 7 de dezembro do mel· 
mo ano. Documentos relativos ao seguinte: comunicação de via
gens. cárta de + Duarte, Bispo Diocesano, ao Monsenhor Alber
to. e outras. Os documentos constituem fonte para a história 8<'-· 

.:Ial, administrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 200. Foi 
Obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: ótima. O livro es
tá perfeito e completo. Foi utilizado o índice alfabético. Etique
ta da lombada: COPIADOR. 5. 1904. 

3.3.92. COPIADOR. 6. 1904-1907. 

Livro que serviu para o registro de cópias da correspondên
cia oficíal do Bispo Dom Duarte [Leopoldo e Silva]. Primeiro 
e último registro: 7 de dezembro de 1904 e 7 de março de 1907. 
Documentos relativos ao seguinte: cartas de + Duarte, Bispo de 
Curitiba, ou Bispo Diocesano, ao Juiz .Municipal de Jaguariaíva 
lIObre profissão de fé, à Irmã Maria S. Bernardo sobre o fecha
mento da Casa dos Santos Anjos, a vários sacerdotes, autoridades 
e fiéis sobre assuntos diversos. Os 
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para a história social, administrativa e eclesiástica. Há um índice 
alfabético A a Z, com indicação dos assuntos e das respectivas 
folhas. Folhas aproveitadas: 345 de 400, sem rubrica, sendo que 
as folhas 229 e 230 ficaram sem efeito. O livro está perfeito e 
completo. Etiqueta da lombada: COPIADOR. 6. 1904-1907. 

3.3.93. N9 1. 19 Livro de Reg.os de - Termos de Abjurações. 

Livro de registros ou de termos de abjuração de heresia ou 
cisma e conversão para a Igreja Católica. Termos de abertura e 
de encerramento: 19 de novembro de 1885, assinados pelo Pe. João 
Evangelista8raga, Vigário Geral Forense do Paraná. Primeiro e 
último registro: 2 de novembro de 1885 e 7 de novembro de 1887. 
Documentos originais, em Português, relativos ao seguinte: termos 
de reconciliação, autos e termos de abjuração. Os termos in
cluem, de um modo geral, os seguintes dados: data, local, nome, 
idade e nacionalidade da pessoa que abjurou, conteúdo desta ab
juração, profissão da fé católica, absolvição de excomunhão e 
censuras, assinaturas do padre, da pessoa que se converteu e das 
testemunhas. Os documentos constituem fonte para a história so
cial, administrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 23 de 
100, com a rubrica do Pe. Braga. Foi obedecida a ordem crono
lógica. Legibilidade: má. O livro está perfeito e completo. Eti
queta da lombada: ABJURAÇOES. I. 1885-1887. 

l.3.94. Posse e Juramento dos Funcionários da Camara EpIs
copal e Administração Diocesana. 

Livro que serviu para ser lançado o termo de posse do Bis
pado por parte do Bispo eleito da Diocese de Curitiba, [Dom 
José de Camargo Barros], bem éomo dos funcionários que foram 
nomeados para a administração diocesana e da C&mara Episco
paI. Termo de abertura: 29 de setembro de 1894, assinado pelo 
Pe. Alberto José Gonçalves, Vigário Geral Forense do Estado 
do Paraná. Primeiro e último registro: 30 de setembro de 1894 
e 20 de abril de 1907. Documentos originais e cópias do original, 
em Português, relativas ao seguinte: Termo de posse do Bispado 
pelo Bispo Diocesano, Dom José de Camargo Barros, termos de 
juramento deferidos, termo de renuncia simples e pura e provi
sões de nomeações. Os termos constam, de um modo geral, do 
seguinte: data, local, pessoas que fez o juramento, conteúdo des
te juramento, assinaturas do secretário, da pessoa que fez o ju
ramento e das testemunhas. Os documentos constituem fonte pa-
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ra a hist6ria social, administrativa, eclesiástica e das instituições. 
Folhas aproveitadas: 17 de 150, com a rubrica do Pe. Alberto. 
Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O livro 
"stá perfeito e completo. Etiqueta da lombada: LIVRO de Jll. 

RAMENTOS dos FUNCIONÁRIOS DA cúRIA. 

3.3.9~. Registro Supplementar ao da Secretaria do - Bispado. 

Livro que serviu para registro suplementar do livro de J.{e
gistros da Secretaria do Bispado [depois Arcebispado de Curi
tiba 1. Termos de abertura e de encerramento: 1 Q de janeiro de 
1970, posteriores aos documentos do livro. Primeiro e último re
gistro: 16 de janeiro de 1894 e 22 de ll.2osto de 1960. C6piaR dn 
original, em Português ou Latim, relativas ao seguinte: funda
çoes de seminários, certidões de juramento, conferências episco
pais, conselho diocesano, ordenações, visitas pastorais, criação de 
paróquias, peregrinações, lançamento de pedras fundamentais, men· 
sagens, mi~sas, Congressos Eucarísticos, e outros. Os documentos 
constituem fonte para a história social, administrativa, eclesiásti
ca e das instituições. Folhas aproveitadas: 49, com a rubrica do Pe. 
Lamartine. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: re
guIar. O livro está perfeito e completo. Etiqueta da lombada: 
LIVRO I. TOMBO. 1900-1960 . 

• 
3.3.96. REGISTROS DE CRISMA:!I. 

Trata-se de 9 (nove) livros de Registro de Crisma, que lU· 

duem documentos originais, em Português, com cabeçalho impres
so e dados referentes ao seguinte: NQ de ordem; NOMES, cons
tando apenas o(s) prenome(s) do crismando; IDADE, a idade 
do crismando; FILIAÇÃO, o nome ou o(s) prenome(s) do pai 
ou da mae, sem indicação ou a palavra desconhecida; PADRI
NHO ou MADRINHA, o nome ou o(s) prenome(s) do padrinho 
ou da madrínha; OBSERVAÇOES, confirmados em tal dia, lu
gar e igreJa. 

Os livros apresentam legibilidade que varia de boa para ctl

ma e estão todos perfeitos e completos. Consituem fonte para a 
história social, demográfica e eclesiástica. 

São os seguintes· 



Titulo Catedral, Igreja ou Paróquia 
Folhas apro- Período Etiqueta da 

veitadas lombada 

N9 1. REGISTRO DE CHRISMA. Catedral do Bispado. 299 1894-1895 1. Catedral, 
1895 e 1894 

N92. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja de São Francisco de Pau- 294 1895 2. S. F.o de 
la de Canavieiras, e outras. Paula, 1895 

N93. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja de São Pedro de Alcân- 304 1895 3. S. Pedro 
tara, e outras. [de] Alean-

tara, 1895 
N94. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja de São Pedro Apóstolo do 310 1895-1896 4. Gaspar, 

Gaspar, e outras. 1895 
N95. REGISTRO DE CHRISMA. Paróquia de Porto de Cima, e 171 1896-1897 5. Porto de 

outras. Cima, 1896 
N96. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja da Tranqueira, e outras. 310 1879 6. Tranquei. 

ra, 1897 
N97. REGISTRO DE CHRISMA. Conchas, e outras. 310 1898 7. Conchas, 

1898 
N98. REGISTRO DE CHRISMA. Catedral. 2315 1898 8. Catedral, 

1898 
NQ 9. REGISTRO DE CHRISMA. Igreja de Florianópolis, e demais '\06 1898-1901 9. Florian6-

paróquias da Província. 
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3.3.97. [ATAS DO CONSELHO EPISCOPAL]. 

Livro que serviu para o registro das atas do Conselho Epis
copal. Primeiro e último registro: 24 de março de 1901 e 13 de 
janeiro de 1951. Documentos originais, em Português, incluind" 
a ata da instalação do Conselho Epi~copal, a ata da primeira ses
são, ata da segunda se~são, e outras. As atas incluem, de um 
modo geral, o seguinte: data, local, nome do Bispado ou Arce
bispo que presidiu o Conselho, pessoas presentes, preces, assun
tos tratados, discussões, encerramento da sessão com as orações 
costumeIras, sendo a ata lavrada e assinada pelo Bispo ou Arce
bispo e por quem de direito. Os documentos constituem fonte P'\
ra a história social, administ.rativa, eclesiástica e das mstItuições. 
Folhas aproveitadas: 67 de 200, sem rubrica. Foi obedecida a 
ordem cronológica. Legibilidade: regular. O livro está perftito 
e completo. Ele possui material avulso relativo ao segumte: carta 
do Bispo de Ponta Grossa, pedindo a resolução do problema dos 
limites das paróquias de Rio Claro e São Mateus, carta do vigário 
de São Mateus apoiando o parecer do Bispo, nova solicitação do 
referido Bispo para que o problema fosse logo resolvido e carta 
de [Dom Manuel da Silveira D'Elboux], Arcebispo de Curitiba, 
afIrmando nao se OpOI à alteração dos limites das referidas paró
quias. Não hâ etiqueta na capa e nem na lombada do livro. 

3.3.98. Inventário dos bens da Mitra de Corytiba. 

Livro que serviu para inventário dos bens pertencentes à Mi
tra de <"'uritlba [e ao Palácio Arquiepiscopal]. Primeiro e último 
registro: 4 de abril de 1904 e 20 de dezembro de 1954. Do
cumentos originais, em Português, relativos ao seguinte: Inven
tárIO dos bens que pertenciam à Mitra de Curitiba, Inventário 
dos bens deixados por Dom Duarte Leopoldo [e Silva] na resi
dência episcopal de Curitiba e Inventário dos bens pertencentes 
ao Palácio Arquiepiscop~ de Curitiba, situado à rua Mateus Le
me, 575, feito em 1950, antes da posse de Dom Manuel da Sil
veira D'Elboux, depois [Arcebispo Metropolitano de Curitiba]. 
O livro possui material avulso relativo ao seguinte: Inventário fi
nanceiro da Cúria Metropolitana, feito em Curitiba, a 30 de abril 
de 19~O, e assinado pelo Pe. Bernardo José [Krasinski], Demons
traça0 da receita e despesas feitas no Palácio Arquiepiscopal pa
ra recepcionar o Arcebispo, Dom Manuel da Silveira D'Elboux, 
feita em Curitiba, a 21 de dezembro de 1950 e assinada pela te· 
soureira da Comissão Central Feminina das Obras da Catedral, 
Lista de auxílio a alguns reparos no Palácio 
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listas de bens diversos. Os documentos constituem fonte para a 
hi6tória social, econômica, ecle~iástica e das instituições. Folhas 
aproveitadas: 12 de 50, sem rubrica. Legibilidade: ótima. O li
vro està perfeito e completo. Etiqueta da lombada: INVENTÁ
RIO DOS BENS DO PALÁCIO. 

3.3.99. CAIXA da Irmandade de Na. Sa. da Luz de 1909 a 
[1930] • 

Livro que serviu para lançamento de todo o movimento do 
caixa da Irmandade de N. Sa. da Luz. Primeiro e último regis
tro: março de 1909 e junho de 1930. Documentos originais, in
cluindo cabeçalho impresso com as seguintes indicações: DEVE. 
CAIXA. HAVER. As anotações são as seguintes: Ano, mês, des
pesa, incluindo pagamento do 19 trimestre ao organista, auxílio 
à Semana Santa, auxílio para a sagração da Catedral, e outras, e 
receita, com importância depositada conforme caderneta, recebi
mento de aluguel de casa e anuidades da Irmandade, e outras. 
Os documentos constituem fonte para a história social, econô
mica, eclesiástica e das instituições. Folhas aproveitadas: 54 de 
100, sem rubrica. Constam anotações parciais e totais da receita 
e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: 
ótima. O livro está perfeito e completo. A segunda data baliza é 
1930. Etiqueta da lombada: IRMANDADE N. S. DA LUZ. 
CAIXA. 

3.3.100. [Contribuições para as obras la Catedral Metropo~i
tana de Curitiba]. 

Livro que serviu para nele serem lançados os nomes das pes
soas que contribuiram para as obras da Catedral Met"opolitana 
de Curitiba. Na folha 1, antes do termo de abertura, há uma lis
ta dos nomes dos membros da Comissão Feminina das Obras da 
Catedral. Termo de abertura: 26 de junho de 1930, assinado pelo 
Pe. Luiz Gonzaga Niéle. primeiro e último registro: agosto de 
1930 e março de 1954. Documentos originais, em Português, re· 
lativos ao seguinte: listas dos nomes dos contribuintes e as re.~

pectivas importâncias. Os documentos constituem fonte para a his
tória social, econé\mica e eclesiástica Folhas aproveitadas: 13 
de 50, com a rubrica do Pe. I. G. Niéle. Constam anotações par
ciais e totais das contribuições. Foi obedecida a ordem cronoló
gica. Legibilidade: ótima. O 
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3.3.101. Livro Borrão. 1936-[1950]_ 

Livro que serviu para o lançamento de receita e despesa. 
Primeiro registro: 22 de abril de 1936. Documentos originais, em 
Português, que incluem os seguintes dados: Título, Ano, mês, 
dia, despesa e receita. As anotações referem-se ao seguinte: Pa
lácio Arquiepiscopal, casas na rua Visconde de Guarapuava, ca
sas nas ruas Coronel Dulcídio, 13 de maio e 7 de setembro, ter
reno da igreja e Colégio São Francisco de Paula, na rua Padre 
Ildetonso, Emiliano Perneta e na Água Verde, casas nas ruas do 
Rosário e Marechal Floriano Peixoto, e outras. Os documentos 
constituem fonte para a história econômica e eclesiástica. Na pri
meira folha, sem numeração, consta um índice de títulos, inc'utn
do indicações das folhas [páginas]. Páginas aproveitadas: 80 de 
100, sem rubrica. Constam anotações parciais e totais da receita 
e da despesa. Foi obedecida a ordem cronológica de acordo com 
os assuntos _ Legibilidade: regular. O livro está perfeito e com
pleto. A segunda data baliza é de 1950. Etiqueta da lombada: 
LIVRO DE CONTA. BORRADOR. 1936-1949 [19501. 

3.3.102. [Atas das reuniões do clero]. 

Livro que serviu para o registro das atas das reumoes das 
conferências eclesiásticas. Primeiro e último registro: 27 de abril 
de 1936 e 5 de: abril de 1960. Documentos originais, em Portu
guês, que incluem, de um modo geral, o seguinte: data, local, no
me das pessoas presentes, abertura, finalidades, assuntos trat~\

dos, medidas adotadas, encerramento, sendo as atas datadas e 
assinadas pelo secretário. Os documentos constituem fonte pata 
a história social, eclesiástica e das instituições. Folhas aproveita
das: 100, sem rubrica. Legibilidade: ótima. O livro está per
feito e completo. Não há registro na etiqueta da capa. O tí
tulo do livro foi dado de acordo com a sua finalidade. 

3.3.103. CONTAS CORRENTES, INCLUINDO COLETAS. 
LIVROS-CAIXA E LIVROS DOS BANCOS. 

Trata-se de 28 (vinte e oito) livros de CONTAS CORREN
TES, inclUSive Coletas, 5 (cinco) LIVROS-CAIXA e 2 ( dois) 
LIVROS DE BANCOS. Eles possuem, na maioria, cabeçalhos 
impressos, podendo incluir indicações e dados referentes ao se
guinte: 19 ... , ou ANO, DÉBITO, CRÉDITO, podendo haver 
também a palavra SALDO, ou ainda outras referências. Cons
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Os livros apresentam documentos originais, em Português, com 
legibilidade regular, boa ou ótima. A maioria deles estão per
feitos e completos, mas há três danificados e incompletos. 

Constituem fonte para a história social, econômica, eclesiás
tica c das instituições. Alguns livros incluem material avulso. 

Os 



Título: 

1 . Livro 1. Conta Corrente. 
Collectas. 

2. Cf Corrente. Livro de Co-
letas. 

~. Coletas. 
4. [Coletas] . 
5. rColetasJ. 
6 . Contas Correntes. 

7 . Contas Correntes. 

8 . Contas Correntes. 

9 . Contas Correntes. 

10 . Contas Correntes. 

11 . Contas Correntes. 
12 . Contas Correntes. 
13 . Contas Corerntes. 
14. Contas Correntes. 

15. [Contas Correntes]. 
16. Contas Correntes. 
17 . Contas Correntes. 
18 . Contas Correntes. 
19 . Contas Correntes. 
20. Contas Correntes. 

Assunto, Indicação ou 
Institutição 

Mitra. 

Coletas. 

Coletas. 
Coletas. 

Ob~a das Vocações Sacer
dotais e Seminário. 
Mitra Metropolitana. 

Seminaristas Maiores. 

Catedral do Arceb'spado. 

Obra das Vocações [Sa
c('rdotais] . 
Mitra. 
Cúria Metropolitana. 

VII Congresso Eucarístico 
Nacional. Curitiba. 

Mitra. 
O.V.S. 
O.V.S. - Cúria. 
Asilos. 
Nomes de sacerdotes. 

Páginas ou folhas 
aproveitadas 

Período 

348 de 400 págs. 1936-1949 

128 de 400" 1949-1952 

142 de 200" 1952-1954 
41 de 50" 1958-1963 

200 1936-1949 

118 de 400" 1936-1952 

43 de 200" 1936-1952 

18 de 200" 1943-1950 

53 de 200 " 

70 de 200 " 
50 de 200 " 
28 de 200 " 
46 de 200 fls. 

1949-1951 

1950 
1950-1951 
1951-1955 
1959-1960 

51 de 400 págs. 1959-1962 
1 de 50 fls. 1968 
2 de 50" 1968 
2 de 50 " 

10 de 50 " 
41 de 200 págs. 

Etiqueta ou indicação 
da lombada 

Coletas 1. 1936-1948 

Coletas 2. 1949-1951 
[1952] 

Obras das Vocações 1. 
1936-1949 
Contas da Mitra. 1936-
1950 
Contas dos Seminaris
tas Maiores 
Contas da Catedral. 
1943-1950 

Contas da Mitra. 1950 

Mitra 
O.V.S. 
Secreto 



Título: 

21 . Conta Corrente. 
"Obras das Vocações". 

22 . Conta Corrente. 

23 . Conta Corrente. 
24. Conta Corrente 

Mitra. 
25 . Conta Corrente. 

26 . Conta Corrente. Contas 
Avulsas. 

27 . Conta Corrente. 

28. Conta Corrente. Ação So
cai do Paraná. 

29. Caixa. 

30. [Caixa] . 

31. Caixa. 
32. Movimento do Caixa. 

(Congresso) . 
13. Caixa. 

34. Livro dos Bancos. 
35. Conta C'-Orrente 

-J- Bancos +. 

Assunto, Indicação ou 
Institutição 

Obra das Vocações Sacer
dotais. 
Santa Sé e Obras Arqui
diocesanas. 
Cúria Metropolitana. 
Mitra. 

Departamento Arquidioce
sano de Ensino Religioso. 

Contas avulsas. 

Campanha da Fraternida
de. 
Ação Social do Paraná. 

19 Congresso Eucarístico 
Provincial. 
Comissão de Hospedagem 
do VII Congresso Euca
rístico Nacional. 

VII Congresso Eucarístico 
'Naciosal. 
Obra das Vocacões Sacer
dotais de Curitiba. 
MItra. 
Mitra. 

Páginas ou folhas 
aproveitadas 

45 de 200 " 

51 de 100 " 

70 de 200 " 
14 de 100 " 

12 de 100 " 

11 de 100 " 

19 de 100 " 

2 de 100 " 

38 de 100 fls. 

62 de 196 " 

99 de 150 " 
241 de 400 págs. 

97 fls. 

132 de 200 págs. 
1 de 100 ,. 

Período 

1959-1965 

1960-1966 

1960-1966 
1961-1967 

1962-1966 

1966-1968 

1967-1968 

1967-1968 

1953-1954 

1959-1960 

1959-1962 
1959-1963 

1960-1966 

1953-1960 

Etiqueta ou indicação 
da lombada 

Livro Caixa da O.V.S. 

Livro das Coletas e Ta
xas 
Livro dos Bancos 
Mitra 

Departamento Arquid. 
do Ens. Religioso 
Curitiba 
Contas avulsas 

Ação social 

Movimento do Caixa 
(Congres~o) 

Caixa. O.V.S. 
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ESTANTE: 4. 

PRATELEIRA: 7. 

3.3.104. PAROCHIAS. 

Livro que serviu para o registro das par6quias da Diocese 
de Curitiba. Os documentos não foram datados, referindo-se a 
acontecimentos anteriores. Primeira e última referência: 1668 e 
1947. Documentos originais, em Português, com as seguintts re
ferências: cabeçalho impresso com as Indicações de DIOCESE 
DE CURITIBA, ESTADO DO PARANA ou SANTA CATARI
NA, DATA, LOCALIDADE, NATUREZA, FUNCIONARIO, 
DATA DA PROVISÃO, CONSELHO DA FABRICA, e ou
tras. Os documentos incluem a data da criação das paróquias, 
a localidade, as datas das provisões, o nome completo ou apenas 
o pren.ome dos sacerdotes e dos funcionários da paróquia e ob
servações diversas. Os documentos constituem fonte para a his
tória social, administrativa e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 
106, de 200, e a maioria someste de um lado e de modo incom
pleto. As folhas não foram rubricadas. Legibilidade: ótima. O 
livro está perfeito e completo. Etiqueta da capa: PAROCHIAS. 

3.3.105. PAROCHIAS DO BISPADO. 

Livro que serviu para o registro das paróquias do Bispado 
e seus funcionários. Termos de abertura e de encerramento: 5 
de outubro de 1894. assinados pelo Pe. Alberto José Gonçal
ves . Os documentos não foram datados, referindo-se a aconte
cimentos anteriores. Documentos originais, em Português, com 
as seguintes referências: cabeçalho impresso com as indicações 
de PARóQUIA DE . _ .......... , PAROCO, COADJUTOl<., 
SACRISTÃO, FABRIQUEIRO, MESTRE DE CAPELA E OB
SERV AÇOES. Os documentos incluem o local da paróquia, o 
nome completo do pároco, do coadjutor e dos funcionários, a 
data da nomeação e observações diversas. Os documentos cons
tituem fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 
Folhas aproveitadas: 82 de 199, com a rubrica do Pe_ Alberto. 
sendo que muitas folhas foram utilizadas apenas de um lado. 
Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. Etiqlletr. 
da lombada: PAROQUIAS DA DIOCESE DE CURITIBA. 1894 . 

• 
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3.3.106. LIVRO 1. REGISTRO DAS DISPENSAS DE IMPE
DIMENTOS MATRIMONIAIS. - SECRETARIA DO 
ARCEBISPADO - CURITIBA. 

Livro que servIu para o registro das dispensas de impedunen
tos matrimoniais. Termo de abertura: 13 de março de 1936, assi
nado pelo Pe. Francisco Torres. Primeiro e último registro: 13 
de março de 1936 e 24 de abril de 1952. Documentos originais, 
em Português, relativos ao seguinte: dispensa do impedimento ae 
consangulnidade em 3Q grau atingente ao segundo, dispensa, por 
delegação apostólica, do impedimento de religião mista, dispensas 
de impedimentos matrimoniais concedidas pelos Vigários em vir
tude das Faculdades "B" ou de faculdades especiais, e outras. 
Os documentos constituem fonte para a história social, adminis
trativa, econômica e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 1 00, com 
a rubrica do Pe. Torres. A ordem cronológica não é rigorosa. 
Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e completo. A primeira 
data baliza é 1935. Etiqueta da lombada: REGISTROS. DIS
PENSAS MATRIMONIAIS. 1. 1936 [1935])-1952. 

3.3 . 107. 2. REGISTRO DE DISPENSAS MATRIMONIAIS. 
1952-[1963] . 

Livro que serviu para o registro de dispensas matrimoniais. 
Termo de abertura: 15 de abril de 1952, assinado pelo Pe. Ber
nardo José [Krasinski], Chanceler do Arcebi~pado. Neste termo 
há um carimbo da CúRIA METROPOLITANA DE CURITI· 
BA. Primeiro e último registro: 24 de abril de 1952 e 20 de dc
zembro de 1963. Documentos origimais, em Português, relativos 
ao seguinte: dispensas do impedimento de consanguinidade, dis
pensas do impedimento de mista religião, e outras. Os docmnen
tos constituem fonte para a história social, administrativá, econÔ
mica e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 91 de 100, com a ru
brica do Pe. Bernardo José. A ordem cronológica não é rigoro· 
sa. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. A úl
tuna data baliza é 1963. Etiqueta da lombada: - 2 - REGIS
TROS DE DISPENSAS MATRIMONIAIS. 1952-[1963]. 

3 . 3 . 108 . Registro das FI eguezias e suas respectivas Capellas. 

Livro que serviu para o registro das freguesias e SU3.'1 respec· 
tivas capelas. Primeiro e último registro: 1948 e 1946. Documen
tos originais, em Português, com as seguintes referências: capelas 
e um cabeçalro manuscrito com as indicações de capela, titular. 
lugar e ano. Os 
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siástica. No começo do livro há um índice datilografado. Folhas 
aproveitadas: 29 de 68, faltando as folhas 1 a 28. Legibilidade: 
ótima. O livro está danificado e incompleto. As datas balizas são: 
1938 e 1948. Etiqueta da lombada: REGISTROS das CAPELAS. 

3.3.109. LIVROS DAS BOLSAS DE ESTUDOS COMPLETAS. 

Livro que serviu para registro do histórico das bolsas de estu
dos da Obra das Vocações Sacerdotais da Arquidiocese de Curitiba. 
N a primeira folha, sem numeração, antes do termo de abertura, 
há o número IQ. Termos de abertura e de encerramento: 29 ue 
janeiro de 1959, assinados por + Manuel, Arc.Metrop. Na folha 
1 há um índice com as seguintes indicações: Arquidiocese de 
Curitiba, O. V . S ., Relação das Bolsas de Estudo Completas, NÇ 
Ano Histórico (folha). Nome da Bolsa. Quantia. Primeiro c 
último registro: 18 de junho de 1957 e 16 de dezembro de 1964. 
Documentos originais, em Português, com as seguintes referências: 
título da bolsa, quantia a ela referente, autor e data da fundação 
e do término. As bolsas são as seguintes: "Pio XI", "São Vicen
te de Paula e Santa Luisa de Marillac", "N. Sa. de Fátima", "Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux", "Nossa Senhora Menina", e o~
tras. Os documentos constituem fonte para a história econômica 
e eclesiástica. Folhas aproveitadas: 103 de 200, com a rubrica do 
Pe. A. Agostinho Marochi, Diretor Arquidiocesano da O. V . S .. 
A rubrica foi feita com carimbo. A ordem cronológica foi se
guida de acordo com as bolsas. Legibilidade: boa. O livro está 
perfeito e completo. As datas balizas são: 1949 e 1964. Etiqueta 
da lombada: LIVRO DAS BOLSAS DE ESTUDóS COMPLE
TAS. 

3.3.110. REGISTROS das FREGUESIAS e suas RESPECTI
VAS CAPELAS. Secretaria do Arcebispado. Curitiba. 

Livro que serviu para os registros das freguesias e suas res
pectivas capelas. Nas duas primeiras folhas do livro, sem nume
ração, há um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURI
TIBA. Na folha 1 há um índice das paróquias com as respec
tivas páginas [folhas]. Primeiro e último registro: 1949 e 1964. 
Documentos originais, em Português, com as seguintes referên
cias: cabeçalho com as indicações de Capelas, Titular, Lugar e 
Ano, incluindo as paróquias de Abranches, Água Branca, Anto
nina, Areia Branca, Bacaiúva do Sul, Cabral, Campo Largo, Ca
tanduva, Catedral, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Coração de 
Maria, Cristo Rei, Lapa, Morretes, Orleans, Palmeiras, Parana-
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guá, Piraquara, Portão, Porto Amazonas, Rio Negro, Rondinha, 
Santa Cândida, Santa Felicidade, São José dos Pinhais, Tomás Coe
lho, e outras. Os documentos constituem fonte para a história 
eclesiástica. Folhas aproveitadas: 100, sem rubrica. A ordem cro
nológica foi seguida de acordo com as paróquias. Legibilidade: 
boa. O livro está perfeito e completo. Embora haja indicação, 
no cabeçalho, até 1968, as anotações vão até 1964. Etiqueta da 
lombada: REGISTROS DAS CAPELAS. 

3 .3. 111. BOLSAS DE ESTUDO. RELAÇÃO DAS BOLSAS 
DE ESTUDO EM MOVIMENTO. 

Livro que serviu para o registro das bolsas de estudos em for
mação da Obra das Vocações Sacerdotais de Curitiba. Na primei
ra folha, sem numeração, antes do termo de abertura, há a se
~uinte indicação: Volume 1 Q. Nas páginas 1 a 4 há um Indice 
Geral com as seguintes indicações: Página. Nome da Bolsa. Au
tor. Termo de abertura e de encerramento: 29 de janeiro de 1959, 
assinados por + Manuel, Arc. Metrop. Primeiro e último re· 
gistro: 1951 e 31 de janeiro de 1966. Documentos originais, em 
Português, com as seguintes referências: cabeçalho Impresso com 
as indicações de 19... DEVE.. HAVER, que não foi utilizado 
para o fim proposto no livro; Históricõ das bolsas, Data - dia, 
m& e ano e Quantia depositada. As bolsas são as seguintes: 
"Imaculada Conceição", "Família Nadolny", ''Nossa Senhora da 
Luz", "Santa Maria Goretti', "Nossa Senhora Aparecida", "São 
Luís", "SantAna", "Nossa Senhora das Vitórias", e outras. Os 
documentos constituem fonte para a história econômica e ecle
siástica. Páginas aproveitadas: 216 de 400, com a rubrica do Pe. 
A. Agostinho Marochi, Diretor Arquidiocesano da O. V . S ., feita 
com carimbo. A ordem cronológica foi seguida de acordo com 
as bolsas. Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. 
Etiqueta da lombada: LIVRO DE BOLSAS EM FORMAÇÃO. 

3 . 3 . 112. Obra das Vocações Sacerdotais. 

Livro que serviu para registros diversos. Na parte interna 
da capa há um índice datilografado. Na folha de guarda foi ca
rimbado o nQ 5.322. Primeiro e 1í1timo registro: janeiro de 1952 
e 19 de novembro de 1953. Documentos originais, em Português, 
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etudos, juros de depósitos em bancos, juros de apólices, e outros. 
Os documentos constituem fonte para a história econômica e ecle
siástica. Páginas aproveitadas: 69 de 200, sem rúbrica. Constam 
anotações parciais e totais da receita e da despesa. Foi obedecida 
a ordem cronológica. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito 
e completo. Etiqueta da capa: Obra das Vocações Sacerdotais. 

3 . 3 . 113 . Livro de Missas Manuais. 

Livro que servou para o registro de missas. Primeiro e úl
timo registro: 19 de março de 1953 e 29 de janeiro de 1965. Do
cumentos originais, em Português, com as segumtes referências: ca
beçalho com as indicações de Data, N9, Intenção ou Lista - Pro
cedência, Espórtula, Rezada ou Celebrada, incluindo neste último 
item a intenção, o local, o nome do sacerdote e a data da cele
bração. Há também indicação, em algumas fôlhas, de dinheiro 
para serem celebradas missas, inclusive estrangeiro, e do ativo e 
do passivo. Os documentos constituem fonte para a história so
cíal, econômica e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 22 de 50, 
sem rúbrica. Legibilidade: ótima. O livro está perfeito e com
pleto. Etiquêtas da capa e da lombada: com os mesmos dados. 

j.3 .114. [Apólices e bens imóveis pertencentes à Mitra ou es
criturados em seu nome]. 

Livro que serviu para o lançamento de apólices e bens imó
veis pertencentes à Mitra ou escriturados em seu nome. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 28 de novembro de 1954, asssina
dos pelo Mons. Jerônimo Mazzarotto, Vig. Gerai. Nos dois têr
IDOS há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCE
SE DE CURmBA. Primeiro e último registro: 31 de março de 
1954 e abril de 1958. Documentos originais, em Português, com 
as seguintes referências: cabeçalho impresso com as indicações de 
Ano, DEVE, HAVER, sendo que foi utilizado apenas para o re
gistro do ano, Mês, dia e registro de apólices pertencentes à Ar
qmdiocese de Curitiba, Seminário São José - Curitiba, Fundação 
Padre Alarico Zacarias, Paróquia da Lapa, Congreçação das Ir
mãs de São José de Varentaise (Cajuru - Curitiba), Mitra do 
Arcebispado, Vocações Sacerdotais, e outras, e Registro de bens 
imóveis pertencentes à Mitra do Arcebispado situados em Curi
tiba. Os documentos constituem fonte para a história econômica 
e ecdlesiástica. Páginas aproveitadas: 65 de 200, com a rúbrica 
do Mons. J. Mazzarotto. A ordem cronológica não é rigorosa. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Não há eti· 
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3.3.215. MOVIMENTO RELIGIOSO. COLETAS DAS PA
RÓQUIAS / 1954 /. 

Livro que serviu para o registro do movimento religioso e 
das coletas da Arquidiocese [de Curitiba 1. Têrmos de abertura 
e de encerramento: 3 de setembro de 1960, assinados pelo Padre 
Pedro Fedalto, Secretário da Cúria Metropolitana. Nos dois têr
mos há um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURI· 
TIBA. Primeiro e último registro: 1954 e 1964. Documentos ori
ginais, em Português, relativos ao seguinte: ano, número de ba
tizados, comunhões, casamentos, confissões, viáticos, extrema-un
ções, óbitos, encomendações, pregações nas várias paróquias da 
Arquidiocese [de Curitiba], bem como as quantias provenientes 
de coletas para a Ação Católica, os Lugares Santos, a Igreja 
Oriental e outras. Os documentos constituem fonte para a histó
ria social, estatística, eclesiástica, demográfica e econômica. Fô
lhas aproveitadas: 62 de 191, com a rubrica do Pe. Pedro Fe
dalto. Na fôlha 190 há um índice com indicação dos assuntos e 
das respectivas páginas [fôlhas]. Legibilidade: ótima. O livro 
está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: MOVIMENTO 
RELIGIOSO. COLETAS DAS PARóQUIAS. / 1954 /. 

3.3.116. ATAS. 

Livro que serviu para o registro de ata da reumao da di
retoria do Seminário São José. "Têrmos de abertura e de encer
ramento: 10 e 20 de março de 1952, assinados por + Manuel, 
Arc. Metrop. e pelo Pe. Eliseu Monteiro Sampaio C. M. Data 
da ata: 19 de março de 1955. Documento original, em Portu
guês, que inclui dados relativos ao seguinte: horário e local da 
reunião, motivo da reunião, proposta de um regimento interno, 
que foi aprovado por unanimidade e ratificado pelo Arcebispo, 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, presente à reunião, palavras do 
Padre Reitor [Pe. Eliseu Monteiro Sampaio C.M.], e do Ar
cebispo e encerramento da reunião com uma oração, tendo o se
cretário lavrado a ata, que foi assinada pelo referido Arcebispo 
e pelos membros diretores. O documento constitui fonte para a 
história social, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aproveita
das: 1 de 150, tôdas com a rubrica do Pe. Eliseu Monteiro Sam
paio, C.M. A rubrica foi feita com carimbo. Legibilidade: ótima. 
O 
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3.3.117. [SECRETARIADO do XXXVI CONGRESSO EU
CARíSTICO INTERNACIONAL. INSCRIÇõES. 
CURITIHA]. 

Livro que serviu para o registro de inscrições de congressIs
tas ao XXXVI Congresso Eucarístico Internacional. Primeiro re
gistro: 1955. Documentos originais, em Português, com as se
guintes referências: cabeçalho com as indicações de NQ, CA TE
GORIA, Cr$, NOME DO CONGRESSISTA, HOSPEDAGEM, 
Cr$, TRANSPORTE, Cr$ OBSERVAÇõES, incluindo dados di
versos. Os documentos constituem fonte para a história social, 
econômica e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 50, sem rubrica. 
Legibilidade: 6tima. O livro está perfeito e completo. Não há 
indicação na etiquêta da capa. O título do livro foi dado de acôr
do com os dados existentes na fôlha 2. 

3.3.118. LIVRO DE CONSTRUÇÃO DO SEMINÁRIO. 

Livro que serviu para o registro do históríco diário do mó
vimento financeiro do Seminário Maior Provincial "Rainha dos 
Apóstolos". Têrmos de abertura e de encerramento: 10 de ju
nho de 1957, assinados por + Manuel, Are. Metrop. No têr·· 
mo de abertura há também o nome do Pe. A. Agostinho Ma
rochi, feito com carimbo. primeiro e último registro: 15 de agos
to de 1966 e janeiro de 1967. Documentos originais, em Portu
guês, relativos ao seguinte: Movimento financeiro pró início da 
construção do Seminário Maior, donativos e despesas e Relações 
das paróquias contribuintes, das capelas, dos colégios católicos, 
das congregações religiosas e de particulares, e outras. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, econômica, ecle
siástica e das in~tituições. Páginas aproveitadas: 59 de 300, com 
a rub~ica do Pe. A. Agostinho Marochi, Diretor Arquidiocesa
no do O. V . S . A rubrica foi feita com carimbo. Constam ano
taçóes parciais e totais da receita e da despesa. Legibilidade: óti
ma. O livro está perfeito e completo. Etiquêta da lombada: LI
VRO DA CONSTRUÇÃO DO SEMINÁRIO. 

3.3.119. [Obra das Vocações Sacerdotais - cadernetas e de
p6sitos do Seminário]. 

Livro que serviu para o registro de cadernetas e depósitos da 
Obra das Vocações Sacerdotais para o Seminário Arquidiocesa
no. Primeiro e último registro: 25 de fevereiro de 1958 e 5 de 
março do mesmo ano. Documentos originais, em Português, re
lativos ao seguinte: Ano, mês e dia, entrega ao Diretor Arquidio· 
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cesano da Obra das Vocações Sacerdotais das cadernetas e de
pósitos do Seminário, Educandário Cura D'Ars - Banco de Cré
dito de Minas Gerais, Bôlsa N. S\l da Luz - Banco da Lavoura, 
Bôlsa Dom Alberto - Caixa Econômica, e outras, além de no
tas numeradas referentes às bôlsas e depósitos. Os documentos 
constituem fonte para a história econômica e eclesiástica. Pági
nas aproveitadas: 4 de 100. As fôlhas não foram rubricada~. 

Constam anotações das quantias relativas às cadernetas. Foi obe
decida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O' livro está per
feito e completo. Ele contém um documento avulso relativo ao 
seguinte: A EXPOSIÇ.IO VOCAClONAL DO 11 CONGRESSO 
DAS VOCAÇOES SACERDOTAIS, extraída da Pa.~toraI de Dom 
ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA, Arcebispo de Fortaleza 
- Ceará. O título foi baseado em dados existentes na página I. 

3.3.120. LIVRO DO PATRIMÔNIO. 

Livro que serviu para o registro do caixa das importâncias 
das bôlsas de estudo e apólices da Obra das Vocações Sacerdo
tais da Arquidiocese de Curitiba. Têrmos de abertura e ue en
cerramento: 29 de janeiro de 1959, assinados por + Manuel, Arc. 
Metrop. Primeiro e último registro: 19 de março de 1958 e 19 
de fevereiro. Documentos originais, em Português, com as se-
2Uintes referências: cabeçalho impresso com as indicações DE
VE. CAIXA, HAVER e anotações do mês, dia e de bôlsas com
pletas ou incompletas, compra de lote com uma casa, constru
ção de apartamentos, apólices, e outras. Os documentos consti
tuem tonte para a história econômica e eclesiástica. Fôlhas apro
veitadas: 20 de 200, com o carimbo do Pe. Agostinho Marochi 
- Diretor Arquidiocesano da O. V . S. F oi acrescentada uma fô
lha datilografada (cópia) referente a apartamentos. Constam ano
tações parciais e totais da receita e da despesa. Legibilidade: óti
ma. O livro está perfeito e completo. As datas-balizas são: 1958 
e 1965. Etiquêta da lombada: LIVRO DO PATRIMONIO. 

3.3.121. LIVRO DE PRESENÇA DAS REUNIOES REALI
ZADAS NO PERIODO DE PREPARAÇÃO DA CAM
PANHA. 

Livro que serviu para o registro de presenças nas reumoe5 
realizadas no período de preparação para a Campanha. Primeiro 
e último registro: 29 de agosto de 1958 e 15 de outubro do mes
mo ano. Documentos originais, em Português, com datas das reu
niões e listas de presenças. Os 
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ra a história social e eclesiástica. Fôlhas aproveitadas: 4 de 50. 
Legibilidade: regular. O livro está perfeito e completo. Não há 
etiquêta na lombada do livro. 

3.3.122. Protocolo. Entrada. 

Foi utilizada apenas uma pagma do livro, na qual constam 
algumas anotações, que foram inutilizadas. 

3 .3. 123. Protocolo. Saída. 
Livro que serviu para o registro da saída de certidões e oro 

dens de pagamento. primeiro e último registro: 9 de outubro de 
1959 e 25 de novembro do mesmo ano. Documentos originai~. 

em Português, com as seguintes referências: Certidões, com ca
beçalho com as indicações de Data, NQ, Nome, destino, via, in
cluindo dados diversos, e Ordens de pagamento, também com ca
beçalho com as indicações de DATA, Número, De interêsse de: 
Responsável, Valor, contendo anotações diversas. Os documentos 
constituem fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 
Fôlhas aproveitadas: 8 de 45, faltando 6 fôlhas. Legibilidade: 
ótima. O livro está danificado e incompleto. As datas-balizas 
são: 1959 e 1960. Etiquêta da capa: Protocolo. Saída. 

3.3.124. LIVRO 2. TOMBO. 1960/ [1963]. 

Livro que serviu para o registro de atos e fatos, fundações 
e ereções feitas na Arquidiocese de Curitiba. No verso da fôlna 
de guarda há uma autorização de + Manuel, Arc. Metrop., pa
ra o Pe. Pedro Fedalto abrir, rubricar e encerrar o livro. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 15 de setembro de 1960, assina
dos pelo Padre Pedro Fedalto, Chanceler do Arcebispado. Pri
meiro e último registro: 12 de outubro de 1960 e 1963. Do
cumentos originais, em Português, relativos ao seguinte: Morte 
do Pe. João Bagozzi, 1'- missa na Igreja de Ni S'- do Rocio, Bên
ção na Capela do Senhor Bom Jesus-Orleans, Sagração de Dom 
Geraldo Pellanda, Irmãs Missionárias Zeladoras do Sagrado Co· 
ração de Jesus, Bênção do Ginásio de Uberaba, e outros. Os do
cumentos constituem fonte para a história social, eclesiástica e 
das instituições. Fôlhas aproveitadas: 27 de 100, com a rubri
ca do Padre Pedro Fedalto. Legibilidade: ótima. O livro está 
perfeito e completo. Etiquêta da lombada: LIVRO 2. TOMBO. 
1960/ [1963]. 

~ .3.125. [Livro de registro de conferencista e de sacerdotes] . 

Livro que serviu para registro de conferencista e de sarcedo
tes presentes à conferência. Primeiro 
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tubro de 1965 e e 13 do mesmo mês e ano. Documentos origi
nais e em Português. Constituem fonte para a história social e 
eclesiástica. Página aproveitada: apenas uma parte da primeira 
página, apresentando todas a rubrica de + JerÔnimo, Vigário Ge
ral. A rúbrica foi feita com carimbo. Legibilidade: ótima. O li· 
vro está perfeito e completo. Não há etiquêta. 

3.3.126. [Livro de empréstimo de filmes] . 

Livro que servIU para o registro de empréstimo de filmes. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 21 de março de 1960, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, Vig. Geral. O livro foi 
utilizado para fim diferente ao assinalado no têrmo de abertura. 
Ele fôra destinado para a escrita do inventário dos bens da pa
róquia. Nos dois têrmos há um carimbo do VIGÁRIO GERAL 
DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. Primeiro e último regis
tro: 28 de julho de 1967 e 7 de novembro do mesmo ano. Do· 
cumento original, em Português, com as segumtes referências: 
cabeçalho com as indicações de Tomador, Filme, NQ, DATA, 
SAlDA, DEVOLUÇÃO, TAXA, incluindo anotações diversas. O 
documento constitui fonte para a história culturad, eclesiástica e 
das instituições. Fôlhas aproveitadas: 1 de 50, todas com a rubri
ca de + Jerônimo, Vig. Geral. A rubrica foi feita com carim
bo. Foi obedecida a ordem cronológica. Legibilidade: boa. O li· 
vro está perfeito e completo. Não há etiquêta na capa e nem 
na lombada do Iívro. 

3 . 3 . 127 . I nscriç{)es. 

Livro que servIU para o regIstro de mscrições de paróquias e 
colégios diversos. Na fôlha de guarda há o número 16. Há ano
tações nesta fôlha e no verso da capa. Documentos originais, em 
Português, relativos ao seguinte: Paróquias da capital - Abran
ches, Água Verde, Ahu de Cima, Birigui, Bigorrilho, Boa Vista, 
Catedral. e outras; Paróquias do interior - Água Branca, Agu
dos do Sul; e outras; Colégios - Divina Providência, Sacre Coeur 
de Jesus, e outros. Há ainda anotações de: entregue e devolvido, 
incluindo indicações de números, fichas e inscrições, data, po
dendo constar a quantia. e outras. Os documentos constituem 
fonte para a história econômica, eclesiástica e das instituições. 
Fôlhas aproveitadas: 44, sendo que a numeração vai de 7 a 50. 
Legibilidade: boa. O livro está perfeito e completo. Há um índi
ce com dados referentes às anotações contidas no livro. Não há 
etiquêta na lombada do livro. 
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3.3.128. [Livro de anotações de nomes e endereços]. 

Livro que serviu para o registro de nomes e endereços. Do
cumentos originais e em Português. Constituem fonte para a his
tória social. Fôlhas aproveitadas: 6 de 33, sem numeração e ru
brica. Na primeira parte não foi seguida a ordem alfabética, ape
nas na segunda. Legibilidade: boa. O livro está danificado e 
incompleto, sendo que faltam algumas fôlhas e outras estão ras
gadas. Não há etiquêta. 

3 . 3 . 129 . [Congregações religiosas I . 

Livro que serviu para o registro de dados relativos a congre
gações religiosas. Documentos originais, em Português, relativos 
ao seguinte: Fundação da Congregação das Irmãs de São José 
de Chambéry, da Congregação das Missionárias Zeladoras do Sa
grado Coração de Jesus, da Congregação das Irmãs da Divina 
Providência, incluindo também dados relativos ao noviciado, ca
sa provincial, colégios, hospitais, obras assistenciais e casas no 
passado. Os documentos não foram datados, sendo que fazem 
referências a acontecimentos ahterlores. Constituem fonte para 
a história social, eclesiástica e das instituições. Fôlhas aprovei
tadas: 8 de 50, sem rubrica. A ordem cronológica foi seguida de 
acôrdo com os assuntos. Legibilidade: ótima. O livro está per
feito e completo. Não há etiquêta. 

3 .3 . 130. [Livro de inventário da matriz de . .. .] . 

Livro que serviria para registro do inventário da matriz de 
Têrmos de abertura e de encerramento: 24 de mar

ço de 1960, assinados por + Jerônimo, B. Aux. e V. Geral. Nos 
dois têrmos há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DE CURITI
BA. O livro possui 50 fõlhas, que não foram aproveitadas, com 
a rubrica de + Jerônimo, feita com carimbo. Não há etiquêta. 

LIVROS DIVERSOS: 

3.3.131. - ATAS DAS - CONFER~NCIAS VICENTINAS 
- CURITIBA -. 

Livro que serviu para o registro das atas das Conferências Vi
centinas de Curitiba, incluindo documentos originais referentes ao 
segumte: atas das sessões ordinárias do Conselho Central Dioce
sano de Cuntiba, e outras. As atas incluem, de um modo geral, 
data, local, abertura da sessão, pessoas presentes, assuntos trata· 
dOS, coletas efetuadas, considerações diversas, encerramento, 10-



- 353-

cal, data e assinatura do secretário. Período: 1817 (primeira ·re· 
ferência) - 1927. Fôlhas aproveitadas: 100. Língua: portugue
sa. Legibilidade: boa. O livro inclui material avulso relativo a 
mapas estatísticos da Sociedade de São Vicente de Paula, dos anos 
de 1927, 1928 e 1929, do Conselho Central de Curitiba, dos anos 
de 1923, 1925 e 1926, e boletins de conferências diversas. Fon
te para a história social, econômica, eclesiástica, estatística e das 
Instituições. Etiquêta da lombada: - ATAS DAS - CONFE
RtNCIAS VICENTINAS - CURITIBA-. 

3.3.132. - ATAS DAS - CONFERtNCIAS VICENTINAS 
- CURITIBA -. 

Liv'ro que serviu para o registro das atas das Conferências 
Vicentinas de Curitiba, incluindo documentos originais referen
tes ao seguinte: atas das sessões preparatórias para a fuadação 
da 4\1 Conferência da Sociedade de São Vicente de Paula em Cu~i
tiba, e outras. As atas incluem, de um modo geral, data, local, 
pessoas presentes, associações que se faziam representar, abertu
ra da sessão, finalidade das Conferências de S. Vicente, organi
zação da mesa, assuntos tratados, encerramento, local, data e as
sinatura do secretário. Primeiro e último registro: 5 de dezem
bro de 1915 e 10 de outubro de 1916. Fôlhas aproveitadas: 4S. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: 6tíma. Fonte para a hist6ria 
social, eclesiástica e das instituições. 

3.3.133. - HISTÓRICO - CONFERtNCIAS DOS VICEN
TINOS - CURITIBA-. 

Livro, com documentos originais, que serviu para o registro 
histórico do Conselho Central Metropolitano e dos Conselhos 
Particulares de Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa e J acarezirtho 
e das Conferências de N. S\I do Rosário, de São Luís Gonza2u, 
e outras. Na primeira fôlha, sem numeração, estão registradas as 
formalidades para o processo de agregação de uma coderência e 
para a constituição dos Conselhos Centrais e Particulares apro
vados pelo Conselho Geral de Paris. Na fôlha 1 há um índice 
com indicação dos assuntos e das respectivas páginas ffôlhas I . 
Os documentos não foram datados e referem-se a acontecimen
tos anteriores. Não foram aproveitadas todas as fôlhas. LínJrua: 
portuguesa. Legibilidade: boa. Fonte para a hist6ria social. ecle
siástica e das instituições. 

3 .3 . 134. CIRCULARFS 

Livro com documentos originais e c6pias do original refe
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municações oficiais, documentos expedidos pelo Bispado, documen
tos da Câmara do Bispado, avisos, palestras, recortes de jornais. 
e outros. Período: 1908-1960. Primeiro e último registro: 16 de 
iunho de 1908 e 24 de agosto de 1916. Fôlhas aproveitadas: 
176 de 200, com a rubrica do Pe. Alberto, faltando 24 fôlhas. 
LÍnguas: portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. Documentos 
manuscritos, datilografados e impressos, colados nas fôlhas do li
vro. Fonte para a história social, eclesiástica. administrativa, po
lítica, estatística, econômica e militar. Alguns documentos apre
sentam o carimbo da SECRETARIA DO BISPADO - DIOCE
SE CURITIBA - PARANA. 

3.3.135. REGISTROS. RECEITA. DESPEZAS. 1911-1913. 

Livro com documentos originais que serviu para o primei-o 
lançamento e imediatos de todo o movimento de papéis e dinhei
ros que transitaram pela Câmara do Bispado, incluindo dispensa 
de impedimento de consanguinidade, licença para oratório par
ticular, coleta para as Missões da Africa, rendimentos, pagamen
to's diversos, e outros. Têrmo de abertura: lQ de março de 1911, 
assinado por + João, Bispo Diocesano. Neste têrmo há um sê
lo das armas de JOANNES FRANCISCUS BRAGA - EPISCO
PUS CURYTIBENSIS. Na fôlha 1 consta também uma anotação 
sobre os diferentes tipos de dispensas de consanguinidade. Pri
meiro e último registro: lQ de março de 1911 e janeiro de 1913. 
Fôlhas aproveitadas: 40 de 50. Língua: portuguesa. Constam 
apenas anotações parciais da receita e da despesa. Legibilidade: 
boa. Foi obedecida a ordem cronológica. Fonte para a história 
social, econômica, eclesiástica e das instituições. Etiquêta da lom
bada: REGISTROS. RECEITAS. DESPEZAS. 1911-1913. 

3.3.136. Construção Palacio Jaime Reis. 

Livro com documentos originais referentes à construção do 
Palácio Arquiepiscopal de Curitiba. O livro faz parte de um ma
ço juntamente com uma pasta. Contém anotações referentes a 
firmas comerciais, Prefeitura Municipal [de Curitiba], escritura 
de compra de terreno, e outras. Na primeira fôlha, sem numera
ção, há um índice com indicação dos registros e das respectivas 
páginas [fôlhas]. Primeiro e último registro: 26 de janeiro de 
1931 e 1938. Fôlhas aproveitadas: 94 de 100. Na fôlha 91 há 
uma tabela geral dos pagamentos feitos. Língua: portuguesa. Cons
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1.3.137. CONTAS. INTERNATO PARANAENSE. 1937-
1939. 

L.lvro com documentos originais que serviu para a escrita 
das contas do Internato Ginásio Paranaense, confiado e entregue 
à direção dos Padres da Congregação da Missão. Têrmo de aber
tura; 19 de janeiro de 1937, assinado pelo Pe. Francisco Tor
res, Procurador. primeiro e último registro: 1 Q de janeiro de 
1937 e 6 de fevereiro de 1939. Há um cabeçalho impresso com 
as palavras DATAS, DEVE, HAVER, havendo anotações do mês 
e dia e da receita e da despesa, das quais constam anotaçoes pal
ciais e totais. Páginas aproveitadas: 135 de 160. Língua: portu
guesa. Legibilidade: boa. Foi obedecida a ordem cronológica 
por assunto. Fonte para a história social. econômica. eclesiástI
ca e das instituições. 

3.3.138. [Reuniões do clero]. 

Livro com documentos originais que serviu para o registro 
das reuniões do clero. Primeiro e último registro: 11 de setem
bro de 1951 e 28 de setembro de 1965. Os documentos incluem 
as datas das reuniões e as assinaturas das pessoas que compare
ceram. Fôlhas aprevoitadas: 89 de 100. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: boa. O livro possui material avulso relativo a um 
questIOnário, com três itens, dirigido ao clero. Fonte para a his
tória social e eclesiástica. O título foi dado de acôrdo com o 
conteúdo do livro, já que a etiquêta da capa está em branco e 
não há etiquêta na lombada. 

3.3.139. [Livro-caixa do Jard:m Escoh Anjo da Guardal. 

Livro com documentos originais que serviu para contrôle 
das mensalidades recebidas no Jardim Escola "Anio ,da Guarda". 
no ano de 1959. Têrmo de encerramento: dezembro de 1959. as
sinado por Maria Eugênia Ton. Primeiro e último registro: IV 
de abril de 1959 e 18 de dezembro do mesmo ano. As anotações 
referem-se ao segumte: nomes dos mensalistas, mensalidades pa 
gas e algumas despesas. Constam anotações parciais e totais da 
receita e da despesa. Fôlhas aproveitadas: 14 de 50. Língua: POl

tu~uesa. Legibilidade: ótima. Fonte para a história social, eco· 
nômica, cultural, eclesiástica e das instituições. O 'títu~o do livro 
foi dado de acôrdo com os dados existentes no tê~mo de aber
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3.3.140. [Livro-caixa do Jardim Escola Anjo da GuardaJ. 

Livro com documentos originais que serviu como livro-caIXa 
do Jardim Escola Anjo da Guarda, mantido pela Paróquia do Se
nhor Bom Jesus - Congregação da Doutrina Cristã. Têrmo de 
abertura: 19 de fevereiro de 1960, assinado por Maria Eugênia 
Ton, Contabilista. Primeiro e último registro: 18 de fevereiro 
de 1960 e 30 de março do mesmo ano. Os documentos referem
se à receita e à despesa, incluindo compra de móveis e utensílius, 
transportes, instrumentos para a bandinha, importância recebida 
dos alunos matriculados, depósitos bancários, e outros. Páginas 
aproveitadas: 4 de 100. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. O livro inclui material avu!so relativo a borrão do que foi 
depois transcrito no referido livro e depósitos bancários da Paró
qUia do Senhor Bom Jesus. Fonte para a história econômic::>., 
cultural, eclesiástica e das instituições. Não há etiquêta na capa 
e nem na lombada. O título do livro foi dado de acôrdo com o 
seu conteúdo. 

3.3.141. [Livro-caixa da Congregação da Doutrina Cristã da 
Paróquia do Senhor Bom Jesus de Curitiba] . 

Livro com documentos originais que serviu para o registro 
do patrimônio da Congregação da Doutrina Cristã na Paróquia 
do Senhor Bom Jesus de Curitiba. Têrmo de abertura: 19 de fe
vereiro de 1960, assinado por Maria Eugênia Ton, Contabilista. 
Primeiro e último registro: 19 de fevereiro de 1960. As anota
ções referem-se ao seguinte: Diversos, caixa. contas correntes, 
Fundo Crescinco, depósitos bancários, e outros. Constam anota
ções parciais e totais da receita e da despesa. Páginas aproveita
das: 3 de 100 . Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O li
vro inclui material avulso com anotações de receita e despesa. 
Fonte para a história econômica, eclesiástica e das instituições. 

3 . 3 . 142 . Pedidos liquidados. 

Livro com documentos originais referentes a pedidos liquida
dos. incluindo prata para o VII Congresso Eucarístico Nacional, 
material de filmagem, cartazes impressos, lâmpadas, cálices e ci
bórios, e outros. Primeiro e último registro: 15 de outubro de 
1959 e 30 de novembro do mesmo ano. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Não foi obedecida a ordem cronológica. Fon
te para a história econômica e eclesiástica. O 
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3 . 3 . 143 . Material recebido. Steatlta. 

Livro com documentos originaIS e copias do original referen
tes a material recebido para o VII Congres..<\O Eucarístico Nacio
nal. incluindo canivetes, cálices, castiçais, crucifixos, flâmulas, 
porta-rosários, cinzeiros, e outros. As relações são impressas e 
datilografadas. Primeiro e último registro: 23 de fevereiro de 
1960 e dezembro de 1959. Língua: portuguesa. Fonte para a 
história econômica e eclesiástica. O livro está em uma pasta. 

3.3.144. IMPORTANCIAS RECEBIDAS da COMISSÃO DE 
HOSPEDAGEM. 

Livro com documentos originais referentes ao VII CongrClS
so Eucarístico Nacional, incluindo recibos passados para a Co
missão de Hospedagem. Primeiro e último registro: 30 de junho 
de 1960 e 22 de março do mesmo ano. Os documentos são da
tilografados, estão grampeados e as fôlhas trazem o timbre do 
VII Congresso Eucarístico Nacional. Língua: portuguesa. Legi
bilidade: ótima. Não foi obedecida a ordem cronológica. Fon
te para a história econômica e eclesiástica. Em algumas fôlhas 
há o carmibo da COMISSÃO DE HOSPEDAGEM. O livro está 
em uma pasta. 

3.3.145. Hospedagem. Recibos de Hosteis [Hotéis] - e Res
taurantes. 

Livro com documentos originais referentes a recibos de ho
téis e restaurantes passados para a Comissão de Hospedagem do 
VII Congresso Eucarístico Nacional. Período: 1960. Há documen
tos manuscritos e datilografados. Língua: portuguesa. Legibili
dade: ótima. Os documentos não estão em ordem cronológica. 
Fonte para a história econômica e eclesijstica. O material está 
em uma pasta. 

3.3.146. HINO OFICIAL do VII Congresso Eucarístico Na
cional - CURITIBA. Maio 1960. 

Livro com documentos originais e cópias do oriônal refe
rentes a hinos que concorreram ao concurso para o Hino Oficial 
do VII Congresso Eucarístico Nacional. Os hinos não estão da
tados. Há letras manuscritas e datilografadas. Língua: portugue-
sa. Legibilidade: ótima. Fonte para a história cultural, eclesiás
tica e da literatura. O 
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3.3.147. [Despesas com o VII Congresso Eucarístico Nacio
nal] . 

Livro com documento original, referente à relação de al
faias do VII Congresso Eucarístico Nacional com cálices novos e 
cálices dourados, âmbulas novas, missais, patenas, alvas simples 
e para o pontificaI, toalhas diversas, estolas paroquiais, sanguíneos, 
palas, almofadas, e outras. Data do documento: 30 de abril de 
1960. Fôlhas aproveitadas: 1, faltando 38. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. O livro possui material anexo relativo a: 
Tabela de preços do material do VI Congresso Eucarístico Nacio
nal e Levantamento do material do referido Congresso. Fonte 
para a história econômica e eclesiástica. 

3.3.148. LEVANTAMENTO DE RESTAURANTES. 

Livro com documentos originais que serviu para o levanta
mento de diversos restaurantes. incluindo nome. enderêço, nume
ração das fichas e total de pessoas. As anotações não são data·· 
das. Fôlhas aproveitadas: de 28 a 50. Língua: portuguesa. Le
bibilidade: ótima. Fonte para a hsitória econômica, estatística e 
eclesiástica. 

3.3.149. [RESERVAS EM RESTAURANTES]. 

Livro com documentos originais que serviu para o registro 
de reservas feitas em diversos restaurantes, incluindo nomes, en
dereços, número de reservas, numeração dos carnets e fichas, to
tal de pessoas, e outras anot~ções. Os documentos não são da
tados. Fôlhas aproveitadas: 37 de 100. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Fonte para a história econômica e eclesiástica. 

3.3.150. REGISTRO DAS FICHAS Em 28 de março de 1960. 
Nada consta no livro. Faltam as fôlhas 1 a 18. 

3.3.151. CONTAS CORRENTES. OLARIA. 

Livro sem anotação, que inclui documentos avulsos relati
vos a notas fiscais de compras e uma carta. Fôlhas rubricadas 
pelo Pe. Bernardo José. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. 
Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 

* 
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,.3.152. MOVIMENTO RELIGIOSO DA ARQUIDIOCESE 
DE CURITIBA. 

Trata-se de 20 (vinte) livros com documentos originais, que 
serviram para o registro do movimento religioso da Arquidiocese 
de Curitiba .Na primeira fôlha, sem numeração, dos livros dos 
anos de 1948, 1949, 1950 e 1951, há um carimbo da CÚRIA ME
TROPOLITANA DE CURITIBA. 

Primeiro e último registro e períodos: correspondem aos anos 
indicados nos títulos dos livros. Os documentos incluem dados 
impressos que estão, na maioria, preenchidos, havendo alguns que 
apresentam apenas o cabeçalho completo e outros, que não fo
ram utilizados. As anotações são trimestrais e referem-se às pa
róquias, capelas e hospitais da Arquidiocese de Curitiba. 

As fôlhas aproveitadas variam de 30 a 67. Algu::s livros 
apresentam fôlhas numeradas. 

A língua utilizada foi a portuguesa. A legibilidade dos do
cumentos é ótima. A ordem alfabética foi seguida apenas nos 
pnmeiros registros, sendo que no livro do ano de 1955 aquela 
ordem foi começada duas vezes, tendo sequência correta. 

A maioria dos livros está perfeita e completa, mas há tam
bém danificados. Eles constituem fonte para a história social, eco
nômica, eclesiástica e estatística. No livro do ano de 1936 há ma· 
terial avulso referente ao movimento religioso trimestral da fre
guesia ou curato de Marechal Mallet - Diocese de Ponta Gros
sa, do ano de 1936. 

Os livros sãos os seguintes: 

TITULO: PERIODO: 

1. 1936 I Movimento religioso I . 1936 
2. 1937 Movimento Religioso. 1937 
3. Movimento Religioso 1938. 1938 
4. Movimento Religioso anno de 1939. Archidiocese de Cu-itiba. 1939 
5. Anno 1940 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1940 
6. Anno 1941 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1941 
7. Anno 1942 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1942 
8. Anno 1943 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1943 
9. Anno 1944 Movimento Religioso da Archidiocese de Curityba. 1944 

10. 
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15. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curityba Ano de 1950 1960 
16. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curityba Ano de 1951. 1951 
17. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curityba Ano de 1952. 1952 
18. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curitiba Ano de 1953. 1953 
19. Movmento Religioso da Arquidiocese de Curitiba Ano de 1954. 1954 
20. Movimento Religioso da Arquidiocese de Curitiba Ano de 1955. 1955 

3.4. 

3.4.1. 

• 
PASTAS DIVERSAS: 

LEITRES REÇUS A-Z du Santa Sé à Internuncio. 
Bispos' Brasileiros e Estrangeiros. 

Documentos originais e cópias do original relativos ao In
ternúncio e a outros assuntos: cartas, telegramas, circulares. ofí· 
cios. e outros. Período: 1899-1903. Línguas: português, italiE
na e latina. Legibilidade: boa. Documentos manuscritos e uri· 
pressos, presos na pasta e sem ordem .:ronológica. Fonte para 
a história social e eclesiástica 

3.4.2. Relatório do Paraná 1890. 

Documentos originais relativos ao Paraná: ca~ta, Relatóno 
do Paraná ao Bispado de São Paulo em 1890, Apontamentos hiS

tóricos sobre Cerro Azul, Votuverava, Assunguí de Cima e Ar· 
raial Queimado (Bocaiúva) enviados ao Bispado de São Paulo 
em 1890, Apontamentos históricos sobre o Paraná, e outros. Pe
ríodo: 1890-1950. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. Do
cumentos manuscritos, datilografados e impressos, presos na pasta 
e sem ordem cronológica. Fonte para a história social e cclf"
siástica 

3.4.3. LEITRES RECUE [S] A·Z du outubro de 1904 a 
dezembro de 1904. Série A. 

Documentos originais e cópias do original. relativos a Arau
cária, Santo Amaro, Antonina, Santos Anjos, São Bento, Barbo
sas. Brusque, Blumenau. Curitiba, Florianópolis. São José dos Pi
nhais. Jaboticabal, e outros, incluindo requerimentos, cartas. cir
culares, telegramas, e outros. Período: 1904. Línauas: portulnle
sa e latina. Legibilidade: regular. Documentos manuscntos. da
tilografados e em ordem alfab·tica e cronológica. Fonte para a 
história social, administrativa, eclesiástica c 
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Relatório do movimento Parochial de Curitiba em 
1910. 

Documento orijlinal: relatório do movimento reliJ:ioso da pa
róquia de Curitiba, incluindo Introdução, População, Batizados, 
Casamentos, Óbitos, Enfermos, Missas, Explicação do Evangelho, 
('..omunhões. Catecismo, Receita e Despesa, Empregados da Ca
tedral e F estas solenes. PeríodO: 1910-1911. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Documento manuscrito. Fonte para a 
história social, eclesiástica, demográfica e econômica. 

3.4.5. Relatório do movimento religioso da Parochia de Curi
tiba no ano de 1911. 

Documento original: relatório do movimento religioso da pa
róquia de Curitiba, incluindo População, Empregados da paró
Quia, Receita e Despesa, Inventário dos bens da Fábrica, Capela 
do SS. Sacramento, Igrejas e capelas provisionadas, Colégios e es
colas dirigidas por eclesiásticos e religiosas, Batizados, Casamen
tos, Óbitos, Missas, Comunhões, Primeira comunhão, Festas sole
nes. Catecismo e Conclusão. Período: 1911-1912. Língua: por
tU2uesa. Legibilidade: ótima. Documento manuscrito. Fonte pa
ra a história social, eclesiástica, demográfica e econômica. 

3.4.6. Relatório do movimento religioso da Parochia de Curi
tiba no ano de 1912. 

Documento original: relatório do movimento religioso da pa
róquia de Curitiba, incluindo População, Batizados, Casamentos, 
Enfermos, Missas, Comunhões, Primeira comunhão, Receita e Des
pesa, Obras na Catedral - Altar de N. Sa. de Lourdes, Festa de 
N. Sa. de Lourdes, Capela do SS. Sacramento, Pintura do inte
rior da Catedral, Empregados da Catedral, Festas Solenes e Con
clusão. Período: 1912-1913. Língua: portuguesa. Legibilidade' 
ótima. Documento manuscrito. Fonte para a ristória social, ecle
siástica, demográfica e econômica. 

3.4.7. Respostas aos 27 Quisitos feitos pelo Governo Dioce
sano ao Cura da Cathedral, Parochia de Curitiba aos 
16 de Abril de 1914. 

Documento original: respostas aos 27 quesitos feitos pelo go
verno diocesano ao cura da Catedral, incluindo: População, nu
mero de católicos e de membros de outras seitas, Os institutos re



- 362-

à administração de sacramentos, Conferências, Irmandades reli
giosas, Coletas, e outros. Período: 1914. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documento manuscrito. Fonte para a his·· 
tória social, eclesiástica, demográfica e econômica. 

3.4.8. RELATÓRIOS DE MISSõES. 

Documentos originais e c6pias do original relativos às Mis
sões: Missões nas par6quias de São José dos Pinhais, Bateias, ca
pela de Florestal, capela de Três Córregos, capela de Taquara, 
Curitiba, e outras. Período: 1911-1963. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: 6tima. Documentos manuscritos, datilografados, im
pressos e em ordem cronológica decrescente. Fonte para a histó
ria social, econômica e eclesiástica. 

3.4.9. C.C. M.M. 

Documentos originais e c6pias do original relativos às Con
gregações Marianás de Curitiba: portarias, boletins, programas de 
comemorflções, requerimentos, dados gerais e estatísticos sobre li. 

Congregação da Sagrada Família - 1912, questionários, dados ge
rais e histórico da Federação das Congregações Marianas de Curi
tiba, e outros. Período: 1912-1965. Línguas: portuguesa e latina. 
Legibilidade: boa e 6tima. Documentos manuscritos, datilografa
dos e impressos, presos na pasta e sem ordem cronológica. Fonte 
para a história social, administrativa, eclesiástica e das instituições. 
Alguns documentos apresentam o selo das armas de DOM MA
NUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX - Arcebispo de Curitiba, 
ou o carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA, do 
VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA ou da 
SECRETARIA ECLESIÁTICA [DE] CURITIBA. 

3.4.10. Barbozas. Salto Irararé. Carl6polis. 

Documentos originais e cópias do original: cartas, autoriza
ções, licença para rubricar e numerar novos livros, Conselho de 
Fábrica da capela do Espírito Santo do Itararé, e outros. Período: 
1916-1921. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
ots manuscritos, datilografados e em ordem cronológica decres
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venda de terreno, dispensas de impedimentos matrimoniais. refe
rências ao patrimônio de São João das Águas, e outros. Período: 
1916-1926. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
tos manuscritos, datilografados e em ordem cronológica decres
cente. Fonte para a história social, administrativa, econômica, 
eclesiástica e das instituições. 

3.4.12. Castro. 

Documentos originais e cópias do original: aprovação da ins
tituição de Pia União na paróquia de Castro, provisões, cartas, 
telegramas, licenças, dispensas matrimoniais, processos de abjura
ção da fé protestante, e outros. Período: 1916-1927. Língua: 
portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. Documentos manuscri
tos, datilograftldos e em ordem cronológica decrescente. Fonte pa 
ra a história social, administrativa, eclesiástica e das instituições. 

3.4.13. Colônia Mineira. Thomazma. 

Documentos originais e cópias do original: procurações, car
tas, licenças, dispensas de impedimentos matrimoniais, autoriza
ções, informações a respeito dos terrenos pertencentes ao patri
mônio de Tomazina, e outros. Período: 1916-1927. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilo
grafados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para a his
tória social, administrativa. econômica. eclesiástica e das insti
tuições. 

3.4.14. Cruz Machado. 

Documentos originais e cópias do original: autorizações, re
querimentos, processos de abjuração da fé protestante, licenças, e 
outras. Período: 1916-1925. Línguas: portuguesa e alemã. Legi
bilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados e em 
ordem cronológica decrescente. Fonte para a história social. ad
ministrativa e eclesiástica. 

3.4.15. Guarapuava. Iguassu. Foz de. 

Documentos originais e cópias do original: licenças, telegra
mas. cartas, requerimentos. e outros. Período: 1916-1929. Lín
aua: 
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3.4.16. Imbituva. Iraty. 

Documentos originais e cópias do original: autorizações para 
bênçãos, licenças para rubricar e numerar novos livros, procura
ções, cartas, telegramas, licenças para oratórios particulares. dis
pensas matrimoniais, provisões, e outros. Período: 1916-1929 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscri
tos, datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte 
para a história social, administrativa e eclesiástica 

3.4.17. Jacarezinho - Platina. 

Documentos originais e cópias do original relativos a Jaca
rezinho e Santo Antonio da Platina: procurações para bênçãos, 
provisões, cartas, licenças para rubricar e numerar novos livros, 
informações sobre terrenos pertencentes ao Seminário, telegramas, 
certidões, dispensas matrimoniais, batizados de protestantes con
vertidos à religião católica, e outros. Período: 1916-1926. Língtn: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, dati
lografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para :l 

história social, administrativa, econômica, eclesiástica e das insti
tuições. 

3.4.18. J aguariahyva . 

Documentos originais e cópias do original: procurações, li
cenças para rubricar e numerar novos livros, provisões, relatórios, 
autorizações, recebimento de alvarás, requerimentos, atestados, li
cença, documentos relativos à compra de propriedade pela Mitra 
do Bispado de Curitiba, telegramas, e outros. Período: 1916-1926. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscri
tos, datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte pa
ra a história social, administrativa, econômica, eclesiástica e das 
instituições . 

3.4.19. Marechal Mallet. 

Documentos originais e cópias do original: cartas, nomeações, 
autorização para constmção de igreja, procurações, processos de 
abjuração da fé protestante, telegramas, licenças para oratórios par
ticulares, dispensas de impedimentos matrimoniais, e outros. Pe
ríodo: 1917-1927. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos manuscritos, datilografados e em ordem cronológica de
crescente. Fonte para a história social, administrativa e eclesias· 
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3.4.20. Palmas. 

Documentos originais e cópias do original: licenças para nu
merar e rubricar livros, dispensas de impedimentos matrimoniais, 
provisões, telegramas, determinação de locais para capelas, licen
ças para oratórios particulares, cartas, e outras. Período: 1916-
1929. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos 
datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para 
a história social, administrativa, econômica e ecleslàsuca. 

3.4.21. Ponta Grossa. 

Documentos originais e cópias do original: licenças para nu
merar e rubricar novos livros, aprovação e bênção da Pia Unilio 
da igreja de Santa'Ana, dispensas de impedimentos matrimoniais, 
procuraçoes, cartas, decreto, telegramas, requerimentos, remessa 
de provisões, e outras. Período: 1916-1929. Línguas: portuguesa 
e latina. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datIlo
grafados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para a his
tória administrativa e eclesiástica. 

3.4.22. Prudentópolis (Lat.). 

Documentos originais e cópias do original relativos a cato
licos latinos de Prudentópolis e a outros assuntos: licenças para 
rubricar e numerar novos livros, licenças para bênçãos, telegra
mas. dispensas de impedimentos matrimoniais, e outros. Período: 
1916-1929. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
tos manuscritos, datilografados e em ordem cronológica decres
cente. Fonte para a história social, administrativa e eclesiástica. 

3.4.23. Prudent6polis (Rut.). 

Documentos originais e c6pias do original relativos a cato
licos rutenos de Prudentópolis: autorização para celebração de 
missa campal, licenças para rubricar e numerar novos livros, car
tas, telegramas, provisões, avisos ,de visitas paroquiais, dispensas de 
impedimentos matrimoniais, e outros. Período: 1916-1929. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscntos, 
datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fonte para 
a história social, administrativa e eclesiástica. 

3.4.24. Ribeirão Claro. 

Documentos originais e c6pias do original: cartas, autoriza
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referentes ao patrimônio do Espírito Santo do Itararé e o terreno 
de Ribeirão Claro, procurações, avisos, processos de abjuração 
da fé protestante, licenças para abrir e rubricar novos livros, tele
gramas, informações sobre o patrimônio da paróquia, nomeações, 
e outras. Período: 1916-1927. Língua: portuguesa. Legibilidade: 
ótima. Documentos manuscritos, datilografados e em ordem cro
nológica decrescente. Fonte para a história social, administrativa 
econômica. eclesiástica e das instituições. 

3.4.25. Therezina - Apucarana. 

Documentos originais e cópias do original: autorização tem
porária para que padres assumissem função de bispo, licenças pa
ra numerar e rubricar novo~ livros, licenças para bênçãos, e ou
tras. Período: 1916-1919. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documento.~ manuscritos, datilografados e em ordem crono
lógica decrescente. Fonte para a história social, administrativa e 
eclesiástica. 

3.4.26. Tibagy. 

Documentos originais e cópias do original: dispensas de im
pedimentos matrimoniais, licenças para numerar e rubricar novos 
livros, dem:ucação da linha divisória entre as paróquias de J ataí 
e Tibagi, cartas, telegramas, documentos referentes ao patrimônio 
de Tibagi, devolução de requerimentos, e outros. Período: 1916-
1927. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos ma
nuscritos, datilografados e em ordem cronológica decrescente. Fon
te para a história social, administrativa, econômica e eclesiástica. 

3.4.27. União Victoria. 

Documentos originais e cópias do origInal: telegramas, no
meações, cartas, provisões, processos de abjuração da fé protes
tante, requerimentos, donativos feitos à igreja, dispensas de im
pedimentos matrimoniais, e outros. Período: 1916-1926. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, dati
lografados e em ordem ctonológica decrescente. Fonte para a his

tória social, administrativa, econômica e eclesiástica. 

3.4.28. RITO ORIENTAL - UCRANIANOS. 

Documentos originais: rito oriental, construção de igrejas em 
várias localidades, instalação de núcleos italianos, poloneses, ale
mães, 
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outros. Perfodo: 1915-1963. Línguas: portuguesa, italiana e la
tina. Legibilidade: boa. Documentos manuscritos, datilografados 
e em ordem cronológica. Fonte para a história social, demográ
fica, estatística e eclesiástica. 

3.4.29. NUNCIATURA. 

Documentos originais e cópias do original: carta circular da 
Nunciatura Apostólica no Brasil, circulares diversas, e outras. Pe
riodo: 1917-1935. Línguas: portuguesa, espanhola e latina. Legi
bilidade: ótima. Documentos manuscritos, impressos, alguns pre
sos e os demais soltos na pasta e regularmente em ordem crono
lógica decrescente. Fonte para a história social, administrativa, 
eclesiástica e das instituições. Alguns documentos apresentam o 
carimbo da NUNCIATURA APOSTóLICA BRASILEIRA. 

3.4.30. IMPRENSA CATÓLICA. 

Cópias do original: material referente à ORIENTAÇÃO MO
RAL DA LEITURA EM REVISTAS - REVISTAS INFANTIS 
PREJUDICIAIS EM QUADRINHOS - Proibidas para crianças, 
e outras, lista enviada em 23 de março de 1922 ao "Eco Eucarís
tico" - e lista de jornais, periódicos, revistas, etc. da Diocese de 
Curitiba. Período: 1922. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documentos datilografados, mimeografados e presos na pas
ta. Fonte para a história cultural e eclesiástica. 

3.4.31. FACULDADE DE CONSERVAR O SS. SACRAMEN
TO - Dr. Caetano M. da Rocha. 

Cópias do original: pedido do Dr. Caetano Munhoz da Ro
cha e autorização do Bispo para a celebração de missa e comu
nhão, bem como para a conservação da Santíssima Eucaristia em 
capela particular. Período: 1923. Língua: portuguesa. Legibili
dade: ótima. Documentos datilografados. Fonte para a história 

social e eclesiástica. 

3.4.32. LIMITES ENTRE BOTUCATU E CURITIBA. 

Documentos originais e cópias do original: decretos, circula
res, cartas, remessa de quantias, doação de territórios, relatórios, 
e outros. Período: 1923. Línguas: portuguesa e latina. Legibili
dade: ótima. Documentos presos na pasta. Fonte para 
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sentam o carimbo da NUNCIATURA APOSTóLICA + BRAS f
LIA + e da SECRETARIA DO BISPADO DE BOTUCATU. 

3.4.33. Antonio Olyntho. 

Documentos originais: requerimentos, declarações de casa
mentos, cartas, e outros. Período: 19"24-1936. Língua: portugue
sa e alemãs. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos. Fon
te para a história social e eclesiástica. 

3.4.34. Lista das Associações - Irmandades - Camara do 
Bispado de Corytiba. 

Documentos originais: lista das Associações e Irmandades per
tencentes ao Bispado de Curitiba, incluindo Centros do Apostola
do da Oração, Congregações Marinas, Sociedade São Vicente de 
Paulo, Ordens Terceiras de São Francisco. Círculos Católicos, Da
mas de Caridade, Associação das Mães Cristãs, Comissões de 
Obras, e outras. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos, na maioria, datilografados e soltos na pasta. Fonte pa
ra a história social, eclesiástica e das instituições. 

3.4.35. OPERARIADO - Círculos Operários. 

Cópias do original: carta circular sobre o VI Congresso Na
cional dos Círculos Operários, comunicação enviada ao Papa so
bre os resultados do referido Congresso, estatutos do Centro Ope
rário Católico do Paraná, ata da sessão de instalação do Centro 
Operário Católico do Paraná, e outras. período: 1924-1963. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilogra
fados, mimeografados e sem ordem cronológica. Fonte para a 
história social, eclesiástica e das instituições. 

3.4.36. ESTA TlSTICA . 

Documentos originais e cópias do original: batizados, casa
mentos, comunhões e unções de doentes na capital e no interior. 
movimento espiritual em 1964-1963-1962, lista de nomes e ende
reços do ano de 1964 ao Arcebispo Metropolitano, do Bispo Au
xiliar, do Governo Arquidiocesano e do clero secular, paróquias 
da Arquidiocese de Curitiba em 1964, Ordens e Congregações Re· 
ligiosas Masculinas na Arquidiocese de Curitiba - 1964, Congre
gações Religiosas Femininas na Arquidiocese de Curitiba - 1964, 
dados estatísticos da Arquidiocese de Curitiba, População da Ar
quidiocese de Curitiba - 1950, 
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vimento religioso das paróquias nos anos de 1943-1941-1940-1939, 
1938-1937, população católica de estrangeiros na Diocese de Curi
tiba, e outros. Período: 1924 1964. Língua: portuguesa e latina. 
Legibilidade: ótima. Documentos presos na pasta e em ordem cro
nológica decrescente. Fonte para a história social, estatística, de
mográfica. eclesiástica e das instituições. Alguns documentos apre
sentam o carimbo da CÚRIA METROPOLITANA DE CURI
TlHA. 

3.4.37. FILHAS DE MARIA. 

Documentos originais e cópias do original: exemplares do Bo
letim Diocesano, contribuição de Pia União de Filhas de Maria 
para a O. V. S., relatórios, questionários a responder, e outros. 
Período: 1926-1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos manuscritos, datilografados, impressos, presos na pas
ta e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, econô
mica, cultural, eclesiástica. estatística e das instituições. 

3.4.38. [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais: cartas diversas com referências a co· 
lonos e a problemas locais e alguns abaixo-assinados endereracto~ 
ao Bispo Diocesano. Período: 1926-1931. Línguas: portuguesa. 
polonesa, alemã e outra. Legibilidade: boa. Documentos manus
critos, datilografados e sem ordem cronológica. Fonte para a h)S
tória social, administrativa e eclesiástica. 

3.4.39. VICEN1INOS 

Documentos originais e cópias do original: circular perió:IK:a 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, SOCIEDADE DE SÃO 
VICENTE DE PAULO - CONFER!NCIAS DE CURITIBA
Demonstração do movimento do ano de 1953, 1Q Congresso Vi

cenlino de Curitiba - de 15 a 21 de julho de 1940 e ofício ele
vando o Conselho Central de Curitiba à categoria de Conselho 
Metropolitano. Período: 1927-1954. Língua: portuguesa. Legi
bilidade: ótima. Documentos manuscritos, impressos e em ordem 
cronológica. Fonte para a história social, estatística, eclesiástica e 

das instituições. 

3.4.40. Nuncialura. De 1935. 

Documentos originais e cópias do original: relação de ofer
tas recolhidas na Arquidiocese de Curitiba, circulares do NúnCIO 
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Apostólico, Normas da Sagrada CO:lgregação dos Seminários e 
Universidades de estudos para os seminários centrais do Brasil 
dirigidos pelo clero secular, telegramas, cartas, e outras. Período: 
1928-1946. Línguas: portuguesa, italiana e latina. LegibLidade: 
ótima. Documentos manuscritos, datilografados e impressos. Fon
te para a história social, econômica, eclesiástica e das instituições. 

3.4.41. [DOCUMENTOS] de Setembro de 1930 a. Obras da 
Cathedral. 

Documentos originais e cópias do original: contas, impostos, 
orçamentos enviados pela Prefeitura Municipal de Curitiba à re
sidência do Arcebispo, cartas, escrituras, despachos, dispensas di
versas, autos de casamento, envelopes contendo documentos re
ferentes a Castro, Jaguariaíva, Pirai, Marechal MaIlet, Tomazilla, 
Ribeirão Claro, Prudentópolis e Guarapuava, processos, relações de 
reconciliação de protestantes com a Igreja Católica, e material re
lativo à Catedral Metropolitana de Curitiba referente a orçamen
to, recibos dIversos, notas de compras, constituição de uma Co
missão Feminina encarregada das reformas da Oltedral, notas 
promissórias, e outras. Língua: portuguesa. Legibilidade: regu
lar. Documentos soltos, exceto os relativos à Catedral Metropo
litana de Curitiba, que estão presos e em ordem cronológica de
crescente. Fonte para a história social, administrativa, econômica, 
eclesiástica e das instituições. Alguns documentos apresentam o 
selo das armas de DOM ATTICO EUSEBIO DA ROCHA - As
cebispo de Curitiba e o carimbo da CÚRIA METROPOLITANA 
DE CURITIBA. 

3.4.42. Construção. Paláco Jaime Reis. Papéis referentes ('. 
construção, etc., elc .... do Palácio Archie;Jiscopal Av. 
Jaime Reis. Cu-itiba. 

Documentos originais: recibos, duplicatas quitadas, orçamen
tos, cartas endereçadas a Dom João Francisco Braga, Arceb;spo 
Metropolitano de Curitiba, de fornecedores de material e de fir
mas diversas, certidão de vistoria da Prefeitura Municipal de Curi
tiba sobre a conclusão do Palácio Arquiepiscop:tl, e outros. Pe
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3.4.43. IGREJA DO ROSARIO. 

Cópias do original: pedido de dispensa do impedimento de 
consanguinidade, balancete nQ 2 da "razão da comissão das obras 
da ie;reja de Nossa Senhora do Rosário", recorte de jornal, e ou
tros. Período: 1933-1937. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documentos datilografados. impresso c em ordem cro:1016-
e;lca decrescente. Fonte para a hist6ria social. econômica e ecle
siástica. 

3.4.44. CIRCULO DE ESTUDOS - "BANDEIRANTES". 

Documento original e cópias do original: estatutos do Círculo 
de Estudos Bandeirantes e ata da sessão ordinária do Conselho 
Diretor do referido Círculo. Período: 1935. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Os documentos não estão em ordem cro
nolóJúca perfeita. Fonte para a história social, cultural e das ir.s
tituições. 

3.4.45. REGISTRADOR para CARTAS A-Z. De 1 de Abril 
1921 [De 1935] até ... 191.. [1936]. 

Documentos originais: requerimentos, profissão de fé católi
ca e abjuração do protestantismo, procuração para casamento en
tre noivos residentes em Curitiba e em Pádu:l, na Itália, e outros. 
Periodo: 1935-1936. Línguas: portuguesa e latina. Legibilidade: 
boa. Documentos manuscritos e datilografados, presos na pasta, 
sem ordem cronológica perfeita, sendo que alguns estão mancha
dos. Fonte para a história social, administrativa, eclesiástica e das 
instituições. Alguns documentos apresentam carimbo da P ARÓ
QUIA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO -- ARQUIDIOCESE DE 
CURITIBA, da CATEDRAL METROPOLITANA DE NOSSA 
SENHORA DA LUZ - CURITIBA, e outros. 

3.4.46. REGISTRADOR PARA CARTAS A-Z. 1936 [1935J 
e 1937. 

Documentos originais e copIas do original: seminaristas da 

Diocese de Curitiba, cartas e ofícios dirigidos a Dom Attico Eusé
bio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, comu icação 

do desmembramento, da Diocese de Taubaté, de diversas paró

quias, telegramas, cartões, radiograma, listas solicitando a nomea
ção de sacerdotes, e outras. Período: 1935-1937. Língua: portu

guesa, latina e espanhola Legibilidade: boa. Docume -tos manus

critos, datilografados, impressos, presos, na maio~ia, 
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mais ou menos em ordem cronológica decrescente. Fonte para 
a história social, eclesiástica e das instituições. Alguns docume:1 
tos apresentam o selo das armas de DOM ATTICO EUSEBIO DA 
ROCHA, Arcebispo de Curitiba ou o carimbo -da CÚRIA ME
TROPOLITANA - RIO DE JANEIRO - e outro. 

3.4.47. Santa Sé. A-Z. 

Documentos originais e cópias do original: PONTIFICnTM 
INSTITUTUM MUSICAE SACRAE (EXCERPTA ET STATU
TIS), cartas da SACRA CONGREGATIO CONCILlI, da Secreta
ria do Vaticano, da SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIS 
ET STUDIORUM UNIVERSITA TIBUS, da SUPREMA SACRA 
CONGREGATIO SANCTI OFFICII, e outras enviadas a Dom 
Attico Eusébio da Rocha. Arcebispo [Metropolitano] de Curitiba, 
telegrama, impressos remetidos pela Santa Sé à Arquidiocese de 
Curitiba, documento sobre o Papa Pio XI enviado a Dom João 
Francisco Braga, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, pelo Car
deal Pacelli, e outros. Período: 1935-1949. Língua: portuguesa, 
latina, francesa e italiana. Legibilidade: boa. Documentos ma
nuscritos, datilografados, mimeografados e impressos, presos na 
pasta e em regular ordem cronológica decrescente. Há alguns 
documentos um pouco danificados. Fonte para a história social, 
administrativa, eclesiástica, cu'tural e das instituições. Alguns do
cumentos apresentam o selo das armas de A TTICUS EUSEBIUS 
DA ROCHA - ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRA
SILlA. o carimbo da SACRA CONGREGATIO CONSISTORIA
LIS, e outros. 

1.4.48. 33. Profissão de fé. 

Documentos originais e cópia do original: requerimentos, fór
mulas de abjuração e profissão de fé, certidão de batismo, e ou
tros. Período: 1936-1938. LÍnguas: portuguesa e alemã. Legibi. 
lidade: boa. Documentos manuscritos, datilografados e impres
sos, que foram preenchidos. Há documentos um pouco danifica
dos. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.49. TABELA DE EMOLUMENTOS - 1937 [1936-1938]. 

Documentos originais e cópias do original: tabelas de emolu· 
mentos, cartas, circulares, e outras. Período: 1936-1938. LÍi1gu:1: 
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RELATóRIOS. Visitas Pastorais de - D. ATTICO 
E. DA ROCHA. 

Documentos originais: relatórios das visitas pastorais de Dom 
Attico Eusebio da Rocha, Arcebispo [Metropolitano] de Curiti
ba, a Campina Grande e às freguesias de Areia Branca e São Ma
teus do Sul, programa da visita à paróquia do Cerro Azul, e ou
tros. Período: 1936-1947. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documentos manuscritos, datilografados, impressos, presos 
na pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, 
econômica, estatística e eclesiástica. Algu;JS documentos apresen
tam o carimbo da PARÓQUIA DE N. SA. DA CONCEIÇÃO-
PALMEIRA, da PARÓQUIA SANT'ANA - DE SERRINHA, 
e outros. 

3.4.51. REGISTRADOR PARA CARTAS A-Z. 1938 [1937j 
a 1939. 

Documentos originais e cópias do original: cartas enviadas a 
Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispo [Metropolitano] de 
Curitiba, telegramas, ofícios dirigidos ao referido Arcebispo, cir
culares. memorial entregue às autoridades do Estado do Paraná 
por um grupo de brasileiros de origem polonesa e poloneses resi· 
dentes no Brasil (outubro, 38), e outros. Período: 1937-1939. 
Língua: portuguesa, latina e alemã. Legibilidade: ótima. Do
cumentos manuscritos, datilografados, impressos, presos na pasta 
e em regular ordem cronológica. Fonte para a história social, 
eclesiástica, das instituições e militar. Alguns documentos apre
sentam o carimbo da PARÓQUIA DE CERRO AZUL - Para
na - Brasil, da PARÓQUIA DE MURICI - PARANÁ. e ou
tros. 

3.4.52. [CORRESPOND~NCIA] . 

Documentos originais e cópias do original: cartas, telegra
mas, circulares e ofícios dirigidos a Dom Attico Eusébio da Ro
cha, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, por várias autoridades 
civis, militares e eclesiásticas, sobre diversos assuntos. Período: 
1937-1941. Línguas: portuguesa, espanhola, francesa e latma. 
Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, pre_ 
sos na pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, 
administrativa, cultural, eclesiástica e militar. Alguns documentos 
apresentam o carimbo da CÚRIA METROPOLITANA - CURI
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3.4.53. [ABJURAÇÕES] . 

Documentos originais e cópias do original: abjurações rela· 
tIvas a vários anos, abjurações referentes à Lapa, e outras. Perío
do: 1938-1956. Língua: portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. 
Documentos manuscritos, datilografados, impressos e sem ordem 
crono'ógica. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.54. ARQUlZAZ. 1065. A-Z. 

Cópias do original: recortes de jornais referentes a Carta apos
tólica do Papa Pio XII a todos os povos da Rússia, Data áurea d:l 
1undação da Ordem da Visitação de Santa Maria no Brasil, Pom
pa litúrgica e entusiasmo popular para a instalação do Concílio 
Ecumênico Vaticano, e outros. Período: 1938-1965. Língua: pOI' 
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos e colados 
ou presos com durex em folhas fixas na pasta. Eles foram tirados 
dos seguintes jornais: O Estad" de S. Paulo, Vida Católica, Legio
nário, O Estado do Paraná, Gazeta do Povo e Diário do Paraná. 
Fonte para a história social, administrativa, eclesiástica e política. 

3.4.55. PROTESTANTISMO _. ESPIRITISMO. 

Documentos originais e cópias do original: relatórios das pa
róquias do município de Curitiba e do interior relativos ao pro
testantismo e ao espiritismo, suas propagandas, métodos e ações, 
além de referências ao comunismo, à maçonaria e à situação da 
ação da Igreja Católica, e dois exemplares do jornal O Jornal Ba
tista. Período: 1939-1955, sendo os jornais de 18-8-1921 e 12-1-
1922. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos im
pressos ou com parte impressa, que foi preenchida. Fonte para 
a história social e eclesiástica. 

1.4.56. Recortes de Jornais solm: D. Atico Eusébio da Rocha 
e D. Manuel da Silveira D'Elboux. 1957 [1939-1957]. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a Dom Attico 
Eusébio da Rocha e a Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arce
bispos Metropolitanos de Curitiba, e a outros assuntos. Período: 
1939-1957. Línguas: portuguesa e polonesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos impressos, presos, com durex, em folhas rubricadas 
pelo Pe. Pedro Fedalto, fixas na pasta e sem ordem cronológica. 
Eles fO"am tirados dos seguintes jornais: Diário do Paraná, Voz. 
do Paraná, Diá~io da Tarde, Página Católica* Gazeta do Povo, A 
União. Diário Popular, 
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3.4.57. CORRESPOND~NCIA RECEBIDA. 

Documentos originais: requerimentos, convites, despachos e 
cartas sobre assuntos diversos. Período: 1940-1957. Línguas: por
tuguesa e latina. Legibilidade: ótima. DoclJmentos manuscritos. 
datilografados, mimeografados e em ordem cronológica decrescen
te. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. Alguns 
documentos apresentam o carimbo do VIGÁRIO GERAL DA AR
QUIDIOCESE DE CURITIBA, e outros. 

3.4.58. Concursos - Brazão - Hino. 

Documentos originais e cópias do original: recortes de jor
nais .referentes aos cóncursos do brasão e do hino do VII Congres
so Nacional e a letra premiada no concurso, edital com as con
dições do concurso para o brasão de armas do 1 .... Congresso Eu
carístico do Paraná, cartas, telegramas c impressos. Período: 1940-
1959. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. Documentos ma
nuscritos, datilografados, impressos, alguns sem data, havendo uma 
carta danificada e um documento incompleto. Fonte para a his
tória social, cultural, eclesiástica e da arte. 

3.4.59. Congresso Eucarístico - Para o Museu Sacro. 

Documentos originais e cópias do original relativas ao IV Con
gresso Eucarístico Nacional, o I Congresso Eucarístico Provindal 
do Paraná, o VII Congresso Eucarístico Nacional e o 36 .... Con
gresso Eucarístico Internacional, incluindo: cartas, artigo, comu
nicados, telegramas, material elucidativo, e outros. Período: 1940-
nuscritos, datilografados, impressos, alguns sem data e sem oruem 
1960. Língua: portuguesa. Legiblidade: boa. Documentos ma
cronológica. Alguns documentos estão danificados, o mesmo acon
tecendo com a pasta. Fonte para a história social, econômica, 
cultural e eclesiástica. 

3.4.60. [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais: requerimento do padre vigário de Cam
po Alegre, da Diocese de Joinvile, e licença. Período: 1941. Lín
guas: portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. Documentos ma
nuscrito e datilografado. Fonte para a história social, administra
tiva e eclesiástica. 

3.4.61. [CORRESPOND~NCIA] 
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a Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispo Metropolitano de 
Curitiba, por várias autClriáades civis, militares e eclesiásticas, so
bre diversos assuntos. Período: 1941-1944. Línguas: portuguesa 
e espanhola _ Legibilidade>: 6tima. Documentos manuscritos, da
tílografados, mimeografad(l~. impressos, presos na pasta e sem or
dem cronológica. Fonte para a história social, administrativa, cul
tural, eclesiástica, das instituições e militar. Alguns documentos 
apresentam selo como o de JOSEPHUS GASPAR DE AFON
SECA E SILVA - ARCHlEPISCOPUS PAULOPOLITA. 

3.4.62. CRISMAS ADMINISTRADAS PELO INDULTO 
APOSTÓLICO DE 1946. 

Documentos originais e cópias do original: confirmações de 
crismas "in extremis", comunicações de diversos vigários sobre o 
número de crismas em suas paróquias, prenome(s) dos crisman
dos, nome completo dos pais e padrinho, idade dos crismandos, 
data da crisma, e outras indicações. Período: 1946-1955. Lín
guas: portuguesa e latina. Legibilidade: ótima. Documentos ma
nuscritos, datilografados, mimeografados e sem ordem cronológi
ca. Fonte para a história social, estatística e eclesiástica. Alguns 
documentos apresentam o carimbo da CÚRIA METROPOLIT A
NA + DE CURITIBA +, da PARÓQUIA DE SANTA TERE
SINHA - CURITIBA, da PARÓQUIA DE CAMPO LARGO 
DA PIEDADE - ARQUIDIOCESE DE CURITIBA, e outros_ 

3.4.63. [DOCUMENTOSl. De 1946 a 1948 [1958]. 

Documentos originais e cópias do original: recibo, folha do 
Diário Oficial, telegramas, documento com os nomes das pessoas 
eleitas para a Diretoria da Campanha Nacional da Criança, re
querimentos, cartas, comunicações de retiros, e outros. Período: 
1946-1958. Línguas: portuguesa, francesa, latina e espanhola. Le
gibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, im
pressos e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, 
administrativa, política, econômica, eclesiástica e das instituições. 

3.4.64. ABJURAÇÃO E PROFISSÃO DE FE. 

Documentos originais: abjuração e profissão de fé, cel ti dão, 
carta do vigário de Morretes a Dom Manuel [da Silveria D'EI
boux] , Arcebispo Metropolitano de Curitiba, provisões do refe
rido Arcebispo, cautelas com termos de juramento da parte ca
tólica e da parte acat6lica, e outros. Período: 1947-1961. Lín
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datilografados e com parte impressa, que foi preenchida à tinta 
ou à máquina. Fonte para a história social, administrativa e ecle
siástica. Alguns documentos apresentam carimbo, como da CÚRIA 
METROPOLITANA DE CURITIBA, da PARÓQUIA DO SE
NHOR BOM JESUS DO CABRAL. CURITIBA - PARANA. 
e outros. 

3.4.65. RELATÓRIOS CATEQUÉTICOS. 

Documentos originais e cópia do original: relatórios sobre o 
problema da catequese, lei que regulamentou o ensino religioso no 
Brasil. relatório sobre escolas católicas e obras sociais dos cate
quistas e estudos sobre o movimento anticatólico no Paraná. Pe
ríodo: 1947-1962. Línguas: portuguesa, italiana e 1atma. Legi
bilidade: ótima. Os documentos não estão em ordem cronológic:l. 
Fonte para a história social, eclesiástica, cultural e das instituições. 

3.4.66. Culto Católico Romano. Província Eclesiástica de 
Curitiba. 

Documentos originais e cópias do original: lugar e nome das 
paróquias, além de planta esquemática com designação de ruas e 
lotes e carta do Diretor do Serviço de Estatística Demográfica ao 
Arcebispo, tratando da divisão eclesiástica da Província, em 1948. 
Período: 1948. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os do
cumentos não estão datados. exceto a referência à divisão ecle
siástica da Província. em 1948. Fonte para a história social e 
eclesiástica. 

3.4.67. [CORRESPOND~NCIA] . 

Documentos originais e cópias do original: cartas, telegramas 
e circulares dirigidas a Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba, por diversas pessoas e autoridades ci
vis e eclesiásticas, sobre diversos assuntos, e relatórios sobre o 
movimento religioso das Santas Missões. Período: 1948-1950. Lín
guas: portuguesa, espanhola, italiana, alemã e latina. Legibilida
de: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, mimeogra
fados, impressos, presos na pasta e sem ordem cronológica. Fon
te para a história social, administrativa, política, eclesiástica e mi
litar. Alguns documentos apresentam selo com o SIGILLUM OR
DINARIATUS ARCHIEPPALIS VINDOBONENSIS, e outros. 

3.4.68. "O Ideal". 1 a 25. 

Cópias do orginal: nQs 1 a 25 do jornal "O Ideal", órgão men
sal da Congregação Mariana da igreja do Senhor Bom Jesus. Pe-
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dodo: 1948-1950. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. J or
nais impressos e em ordem cronológica decrescente. Fonte para 
a história social, cultural, eclesiástica e das instítuíções. 

3.4.69. Recortes de Jornais. 1949 [1948]-1953. Cúria Me· 
tropolitana. 1957. 

Cópias do original' recortes de jornais catalogados durante o 
secretariado do Padre Pedro Fedalto, incluindo Fatos concernen
tes ao .1 Q Congresso Eucarístico do Paraná, Escritos de Dom Luis 
Mousinho, As Missões ameaçadas pelos ateus, Curitiba recebe a 
visita de Dom Jaime, e outros. Período: 1948-1953. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos e presos com 
durex ou colados em 261 folhas, rubricadas pelo Pe. Pedro Fe
dalto, e fixas na pasta. No índice constam os títulos dos artigos 
e as respectivas folhas. Eles foram tirados dos seguintes jornais: 
Gazeta do Povo, O Estado do Paraná, O Dia e o Estado de S. 
Paulo. Fonte para a história social, política, cultural. eclesiástica 
e das instituições. 

3.4.70. Recortes de Jornais. De 1964 f1949] a 1955. Cúria 
Metropolitana. 1957. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros incluindo Tombamento da igreja de Ta
manduá, Visita do Cardeal Arcebispo a Curitiba. Comenda Pon
tifícia a D. Amália Mazzarotto. Reunião do Episcopado da Amé
rica Latina, e outros. Período: 1949-1955. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos impressos e colados ou presos 
com durex. em folhas fixas na pasta. sem ordem cronológica. 
Eles foram tirados dos seguintes jornais: Gazeta do Povo, O Es
tado do Paraná, Diário de Notícias e Diário do Paraná. Fonte 
para a história social, política, cultural e eclesiástica. 

1.4.71. CUMPRIMENTOS - a Mons. Lamartine C. [de] MI
randa. VIGÁRIO CAPITULAR. 

Documentos originais: cumprimentos ao Monsenhor Lamar
tine Corrêa de Miranda, pela posse do cargo de Vigário Capitular 
da Arquidiocese de Curitiba, enviados pela Universidade do Pa
raná, Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, Banco Nacio
nal do Comércio, Prefeitura Municipal de Curitiba, Secretaria de 
Viação e Obras Públicas e de outras entidades e de particulares. 
além de um documento do Bispado de Lins. Período: 
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gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, 
datilografados, um impresso e em ordem cronológica. 

3.4.72. L.E.C. 

Documento original: considerações feitas por um grupo de 
católicos sobre o assunto Liga Eleitoral Católica ou Partido Cris
tão Período: 1950. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumento mimeografado. Fonte para a história política e eclesiás
tica. 

3.4.73. ESTATlJTOS. 

Cópias do original: Estatuto da Associação dos FerroviárIos 
Católicos, Estatutos da "Sociedade Paranaense de Cultura", Esta· 
tuto do Abrigo Noturno "Padre Reus", Projeto de reforma dos 
Estatutos da Ação Social do Paraná, Estatutos do Conselho Ad
ministrativo da Arquidiocese de Curitiba, e outros. Período: 1950-
1952. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos da
tilografados, mimeografados, impressos e, na maioria, sem dath. 
Fonte para a história social, administrativa. eclesiástica e das ins
tituições. 

3.4.74. RADIOS. 

Documentos originais e cópias do original: questionários so
bre rádios emissoras, boletins, noticiário especial da ONU, carta, 
declaração, ofíco, e outros. Período: 1950-1959. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados e ma
nuscritos, mimeografados e impressos, presos na pasta e sem or
dem cronológica. Fonte para a história social, cultural, política 
e eclesiástica. Dois documentos apresentam o carimbo da CÚRIA 
METROPOLITANA + DE CURITIBA +. 

3.4.75. 33. EDITAIS E CIRCULARES. 

Documentos originaIS e cópias do original: cartas circulares, 
tabela de emolumentos e taxas, licenças para casamento em outra 
paróquia, certidão de batismo, decretos, portarias, dispensa de con
trato matrimonial, cartas diversas, avisos diversos, questionários, 
recortes de jornais, convite, comunicação, mensagem, e outros. 
Período: 195z-1958. Línguas: portuguesa e latina. Legibilidade: 
ótima. Documentos presos na pasta e sem ordem cronológica, 
perfeita. Fonte para a história social, administrativa e eclesiásti
ca. Alguns documentos apresentam o selo das armas de DOM 
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX 
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3.4.76. RECIBOS A-Z. 15 de outubro de 1951. 

Documentos originais: recibos, em grande parte passados pa
ra a Cúria Metropolitana, notas fiscais, listas de materiais de cons
trução, notas promissórias, notas de compras, pagamento de sa
lários, transportes, e outros. Período: 1961-1953., Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, com parte 
que foi preenchida, datilografados e mimeografados. Fonte para 
a história econômica e eclesiástica. 

3.4.77. HOMENAGENS A D. MANUEL. 

Documentos originais e cópias do original referentes às home
nagens prestadas a Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba, por ocasião do seu jubileu de prata de 
ordenação sacerdotal, transcorrido em 15 de agosto de 1956, in
cluindo: cartas, ofícios, cartão, programa de festejos na Cidade 
Dos Meninos "Tarumã", telegramas, homenagem dos francisca
nos, ramalhete espiritual, e outros. Período: 1951-1956, Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, 
datilografados, impressos e presos na pasta. Fonte para a história 
social, cultural e eclesiástica. 

3.4.711. - CASOS DE MORAL -

Documentos originais e cópias do original relativos a casos 
de moral. Período: 1951-1963. Língua: portuguesa. Legibilida
de: ótima. Documentos manuscritos, datilografados e em ordem 
cronológica decrescente. Fonte para a história social e eclesiásti
ca. 

3 .4.79 Política. Traços Biográficos. Tristão de Ataíde. Da-
niel Rops. Religião. NATAL. 

Cópias do original. Recortes de jornais relativos à Política 
- A Igreja em fase das novas eleições, Plínio Salgado e Vargas, 
e outros; Traços biográficos - Padre Sabóia de Medeiros e Mon
senhor João Batista Scalabrini; Tristão de Ataíde, Daniel Rops e 
Religião - artigos diversos; Natal - vários contos. Período: 
1952-1955. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
tos impressos e colados em fôlhas de papel presas na pasta, sem 
ordem cronológica, sendo que muitos não são datados. As fô
lhas foram numeradas de acôrdo com os assuntos e separadas por 
fôlhas de cartolina, com indicadores laterais dos mesmos. Há 
um índice geral e vários índices de assuntos. Os 
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tirados dos seguintes jornais: A Tribuna, O Estado de São Paulo, 
Mensageiro Diocesano e Diário de Notícias. Fonte para a histó
ria social, política e eclesiástica. 

3.4.80. I CONGRESSO EUCARíSTICO DO PARANÁ. CON
CURSO DE HINOS. 

Documentos originais e cópias do original: cartas, normas 
do concurso para a letra do hino do I Congresso Eucarístico Pro
vincial do Paraná, envelopes fechados de concorrentes, crítica do 
Pe. Machado às letras do Hino do Congresso e diversos cartões. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscri
tos, mimeografados e sem ordem cronológica. Fonte para a his
tória social, cultural e eclesiástica. 

3.4.81. Concurso da Música. 

Documentos originais e cópias do original referentes ao con
curso da música para o hino do I Congresso Eucarístico Pro
vincial do Paraná, incluindo envelopes fechados de concorren
tes, folhetos sobre a censura musical, cartas enviadas a Dom Ma
nuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano, e músicas do 
hino do Congresso, que se submeteram ao concurso. Período: 
1953. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos ma
nuscritos, datilografados, mimeografados e sem ordem cronoló·· 
gica. Fonte para a história social, cultural e eclesiástica. 

3.4.82. [DOCUMENTOS] A-Z. 

Documentos originais: recibos, notas fiscais, notas de com
pras, fôlhas de pagamento, notas promissórias, e outros. Perío· 
do: 1953-1954. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos manuscntos, datilografados, com parte impressa e pre
sos na pasta. Fonte para a história econômica e eclesiástica. 

3.4.83. Fr. Martinho Burnier O. P. Diversos Autores. Vi
da Social. Discursos - Conferências. Liga das Se
nhoras Católicas. Diversos. O Vaticano. 

Cópias do original: recortes de jornais com artigos de autoria 
ou relacionados com Fr. M. Burnier, O. P ., Diversos autores, 
Vida social, Discursos e Conferências, Ligas das Senhoras Católi
cas, Diversos e O Vaticano no mundo moderno. Período: 1953-
1956. Língua: portuguêsa. Legibilidade: ótima. Documentos im
pressos, colados em 44 fôlhas numeradas na extremidade infe· 
rior, de acôrdo com os assuntos, e presas na pasta. Os 
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estão separadas por fôlhas de cartolina, que contêm etiquêtas la
terais indicadoras dos mesmos. Há um índice datilografado para 
cada assunto. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: 
O Diário - Belo Horizonte, O Estado de sã" Paulo, Diário de 
Notícias, e outros. Fonte para a história social, cultural, ecle
siástica e das instituiçõe&. 

1.4.84. [CAPELANIAS] . 

Documentos originais e cópias do original referentes à cape
lania da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guar
da, e outras, incluindo ofícios, relatório das atividades, VII Con
gresso Eucarístico Nacional de Curitiba - 5-8 [de maio de 1960) 
- PÁSCOA DOS MILITARES, mensagem de Ano Novo, Resu
mo das atividades dos capelães e assistentes sociais, e outros. 
Período: 1963-1961. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos datilografados, impressos, capas manuscritas, todos 
presos na capa e em ordem cronológica decrescente. Fonte pa
ra a história social, estatística, eclesiástica e das instituições. Al
guns documentos apresentam carimbo, como da Escola de Oi. 
Especialistas e de Inf. de Guarda - CAPELANIA, da CAPE
LANIA DA RVPSC - OFICINAS - PONTA GROSSA - PA
RANÁ e da Capelania da 5'" R. M. Nossa Senhora das VITó
RIAS, CURITIBA - PARANÁ. 

3.4.85. - DADOS ESTATíSTICOS - DOS SEMINÁRIOS 
MAIOR E MENOR. 

Cópias do original: ofícios do Monsenhor Pedro Feda/to 
dirigidos aos Cônegos dos Seminários para obter respostas a cer
tos quesitos que. são enViados pela Sagrada Congregação dos Se
minários, relação dos alunos do Seminário São José da Arquidio
cese de Curitiba, nos anos de 1961 e de 1959 e que cursaram 
o ginásio, alunos de outras Dioceses em 1961 e alunos que dei
xaram o Seminário em 1960, estatística da Arquidiocese de Curi
tiba, e outras. Período: 1953-1962. LÍnguas: portuguesa e lati
na. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados e sem or
dem cronológica. Fonte para a história social, cultural, estatís-
tica e eclesiástica. 

1.4.8/l. Nsa. Senhora. Jejum Eucarístico. Matrimônio - Di
vórcio. Família. Ação Social. Ação Católica. Mis
síon de France. J. O. C. - J. I. C. F. - Ruralogia. 
Catequese - Ensino Religioso. 

Cópias do original: recortes de jornais relacionados com Nos



383 -

mília, Ação Social, Ação Católica, Mission de France, J.O.C., 
J.I.F.C., Ruralogia, Catequese e Ensino Religioso. Período: 1954. 
Língua: portuguesa. Documentos impressos, colados em 52 fô
lhas, numeradas de acôrdo com os assuntos. Os assuntos estão 
separados por fôlhas de cartolina, qUI> contêm indicações late
rais dos mesmos. Há um índice para cada assunto. Os recortes 
foram tirados dos seguintes jornais: O Diário (Belo Horizonte), 
A Tribuna (Campinas) e Diário de Notícias (Ribeirão Preto). 
Fonte para °a história social, cultural, eclesiástica e das institui. 
ções. 

3.4.87. - N. SRA. DE TODOS OS POVOS -

Cópias do original: folheto e documentos com mensagens 
de N. Sll de Todos os Povos. Período: 1954-1955. Legibilidade: 
ótima. Documentos impressos e mimeografados. Fonte para a 
história eclesiástica. 

3.4.88. SANTO PADRE PIO XII. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos ao Papa Pio 
XII, e outros. Período: 1954-1955. Língua: portuguesa. Legi
bilidade: ótima. Documentos impressos, colados ou presos, com 
Durex, em 39 fôlhas de 47, fixas na pasta, em ordem cronoló
gica decrescente. Há um índice com os títulos dos artigos e as 
respectivas fólhas. Os recortes foram tirados dos seguintes jor
nais: O Diário (Belo Horizonte), A Tribuna (Campinas), Men
sageiro (Aparecida), O Estado de São Paulo e Diário de Notí
cias. Fonte para a história social, cultural, eclesiástica e das ins
tituições. 

3.4.89. Dom Luís Mousinho. Dom Fulton Sheen. Srs. Ar
cebispos e Bispos. Avisos da Cúria. 

Cópias do original: recortes de jornais com artigos de Dom 
Luís Mousinho e de Dom Fulton Sheen e relativos aos Arce
bispos e Bispos, além de avisos da Cúria. Período: 1954-1956. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos Impres
sos, colados em 61 fôlhas fixas na pasta, numeradas de acônlo 
com os assuntos, em orde!D cronológica. Os assuntos estiio sepa
rados por fôlhas de cartolina, que contêm indicações laterais dos 
mesmos. Há um índice para cada assunto, com os títulos dos ar
tigos e as respectivas fôlhas. Os recortes foram tirados dos se
guintes jornais: O Diário (Belo Horizonte), Correio Rio Oran
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3.4.90. [Recortes de jornais. Cúria Metropolitana - 19551. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos ao XXXVI 
Congresso Eucarístico Internacional. Período: 1955. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, colados 011 

presos com Durex em fôlhas com a rubrica do Pe. Pedro Fedal
to, fixas na pasta, sem ordem cronológica. Os recortes foram tl

rados dos seguintes jornais: Gazeta do Povo, O Estado de São 
Paulo, O DiáriQ (Belo Horizonte) A União, Mensageiro Dioce
sano, A Tribuna (Campinas), e outros. Fonte para a história so
cial e eclesiástica. 

3.4.91. Recortes de Jornais. De 1955 a 1958. Cúria Metro
politana. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, Incluindo Missa pelas vítimas do massaCfl: 
russo na Hungria, Existencialismo na liturgia, Aniversário natalí
cio de Pio XII, Protesto contra a doação de terras aos bispos, 
Em honra de Santos Dumont. e outros. Período: 1955-1958. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, co· 
lados em 258 fôlhas, sendo 19() com a rubrica do Pe. Pedro Fe
dalto. Os recortes fonlm tirados dos seguintes jornais: Gazeta 
do Povo, O Diário (Belo Horizonte), O Estado do Paraná, O 
Estado de São Paulo, Diário do Paraná e A Cruz. No final da 
pasta há duas fôlhas soltas do jornal A Cruz, datadas de 1942. 
Fonte para a história social, política, econômica e eclesiástica. 

3.4.92. CONTRATOS DE ALUG[U]ÉIS DE CASAS DA 
MITRA. 

Documentos originais: relativos a contratos de aluguéis de 
apartamentos e casas da Mitra, incluindo procuração para ad
ministração de bens imóveis, e têrmos de contrato. Há indica
ção do dia, mês e ano, nome das testemunhas, nome do proprie· 
tário, enderêço do imóvel, preço, e outras. Período: 1955-1960. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os documentos estão 
soltos na pasta. Fonte para a história social, econômica, eclesiás
tica e das instituições. 

- DEPARTAMENTO DO ENSINO RELIGIOSO -

RECIBOS. 

Documentos originais: relações de quantias referentes ao Ca
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rios, relatórios de aulas de religião no curso secundário, carta~ 
fôlhas de pagamento de aulas de religião no Instituto de Educa
ção do Paraná, Colégio Moisés Lupion, e outros. Período apro
ximado: 1955-1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos manuscritos, datilografados, impressos, presos na 
pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, eco
nômica, cultural e eclesiástica. 

3.4.94. [Recortes de jornais. Cúria Metropolitana]. 1965. 
[1955-1965] . 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo O rádio, O porquê da indiferença, 
Vida católica, e outros. Período: 1955-1965. Língua: portugue· 
sa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, alguns presos 
com Durex, em 140 fôlhas, com a rubrica do Pe. Pedro Feda!
tes jornais: Lar Católico, Legionário, Diário do Paraná, A Voz 
de Maria, O Estado do Paraná, O Estado de São Paulo e Gazeta 
do Povo. Fonte para a história social, política, cultural e ecle
siástica. 

3.4.95. [Empréstimos hipotecários]. 

Documentos originais: recibos de empréstimos hipotecários 
de Departamento de Arrecadação da Caixa Econômica Federal 
do Paraná, em nome da Mitra do Arcebispado. Período: é difícil 
determinar, devido à ilegibilidade das datas, mas há recibo de 
1956. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os recibos não 
estão em ordem cronológica. Fonte para a história eco::ômica, 
eclesiástica e das instituições. . 

3.4.96. Visita do Beato Roque ao Paraná. 

Documentos originais e cópias do original: receita e despe
sas. breve relatório. movimento do caixa por ocasião da visita 
do coração <!o Beato Roque ao Paraná, de 2 de julho a 15 de 
a~osto de 1956, e ouiros. Período: 1956. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Os relatórios são datilografados. Fonte pa
ra a história econômica e eclesiástica. 

3.4.97 [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais: avisos, notas de pagamento do Ar
cebispo de Curitiba e do Asilo São Luís, recibos, e outros. Pe
ríodo: 1956-1962. Língua: portuguesa. Leg:bilidade: ótima. Os 
documentos estão em ordem crono'ógica decrescente. Fonte pa· 
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3.4.98. - LEGIÃO DE MARIA. 

Cópias do original: atas da Legio Mariae, Curia Regina Apos
tolorum de Curitiba e da Cu ria Imaculata - Paranaguá e resul
tados parciais dos trabalhos legionários durante 16 meses - de 
22-8-56 até 22-12-57. Período: 1956-1963. Línguas: portuguesa 
e latina. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados e sem 
ordem cronológica. Fonte para a história social. econômica, ecle
siástica e das instituições. 

3.4.99. Obras Sociais. 

Documentos originais e cópias do original: atestado de que 
a Obra Social da Arquidiocese de Curitiba estava em pleno fun
cionamento, certificado de registro concedido à Ação Social do 
Paraná, decreto federal que concede isenção de sêlo nos recigos 
a qualquer instituição de assistência social e comunicado do páro· 
1"0 de S. João do Triunfo sobre o registro em cartório de obra~ 
sociais. Período: 1956-1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: 
6t:ma. Documentos datilografados e impressos. Em todos os do
cumentos ha um carimbo da PARÓQUIA DE SÃO JOÃO DO 
TRIUNFO - A.RQUIDIOCESE DE CURITIBA. Fonte para a 
história social, administrativa e eclesiástica. 

3.4.100 VISITAS PASTORAIS. 

Documentos originais e cópias do original: visitas pastorais 
feitas em 1964, incluindo as crismas realizadas por Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano de Curitiba, visi
tas pastorais feitas nos anos de 1961, 1963, 1964, e outros por 
Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral e Bispo Auxiliar. e 
por + Inácio Krause, C.M., Bispo Auxiliar, nos anos de 1957, 
1958, 1962, e outros, Relações das visitas pastorais, e outras. Pe
ríodo: 1957-1964. Língua: portuguesa . Legibilidade: ótima. Al
guns documentos estão soltos na pasta e não seguem a ordem cro
nológica. Fonte para a história social, estatística, eclesiástica c 
das instituições. Alguns documentos apresentam o carmibo da 
CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA. 

3.4.101. FACULDADE DE CI~NCIAS MÉDICAS. 

Documentos originais: dados estatísticos referentes ao mo· 
vimento de alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Univer
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ções dos nomes dos alunos matriculados nos referidos anos. Pe
ríodo: 1957-1964. Língua: portuguesa: Legibilidade: ótima. Do
cumentos datilografados e sem ordem cronológica. Fonte para 
a história social, cultural, eclesiástica e das instituições. 

3.4.102. Recortes de Jornais. Cúria Metropolitana. 1958-1959. 

C6pias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Falecimento de S. S. Pio XII, 
Eleição de S. S. João XXIII, Instalação da diocese de Palmas, 
Escola de Serviço Social, e outros. Período: 1958-1959. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, presos 
com.Durex, em 140 fôlhas, com a rubrica do Pe. Pedro Fedal
to, havendo também um jornal solto. Há um índice com indica~ 
ção dos assuntos e das fôlhas . Os recortes foram tirados dos se
guintes jornais: Gazeta do Povo, O Estado do Parapá, O Estado 
de São Paulo. O Diário, e outros. Fonte para a histôna social. 
política, eclesiástica, das instituições e militar. 

3.4. 103. Campanha de Socorro às Obras Sociais (S. o. S.) do 
Paraná. Ofícios expediaos. 

Documentos originais e cópias do original: ofícios recebidos 
e expedidos, referentes à Campanha de Socorro às Obras Sociais 
(S. O. S.) do Paraná, Despedida do Arcebispo por motivo de sua 
ida a Roma, ficando a Arquidiocese entregue ao Bispo Auxiliar, 
Dom Jerônimo Mazzarotto, relatório intitulado Atinge os seus fins 
a Campanha S. O. S. do Paraná, declaração de entrega de im
portância, e outros. Período: 1958 1960. Língua: portuguesa 
Legibilidade: ótima. Alguns documentos não foram assinados. 
Foi seguida a ordem cronológica decrescente. Fonte para a his
tória social, econômica e eclesIástIca. 

3 .4. 104. Pastas com documentos originais reterentes aos con
tribuintes, inclusive firmas, da Campanha S. O. S. do Paraná. As 
anotações incluem, de um modo maIS ou menos geral, o seguin
te: nome completo, enderGço, telefone, quantia doada, número 
de inscrição e indicação se pagou ou não. Período: os documen
tos não foram datados. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa 
011 ótima. Documentos manuscritos e datilografados, em fôlhas 
numeradas, de acôrdo com as diversas listas, e presas nas pastas. 
Fonte para a história ~ocial, econômica e eclesiástica. 

1. S.O.S. do Paraná A-B-C. 
2. S.O.S. do Paraná Da K. 
3. S.O.S. do Paraná P-Q-R. 
4. S.O.S. do Par~,ná 
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5. S.O.S. do Paraná A a C Firmas. 
6. S.O.S. do Paraná D a I Firmas. 
7 . S . O . S. do Paraná JaZ Firmas. 

3.4.105. Recortes de Jornais. Cúria Metropolitana. 1960 
[1958]-1961. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Bispo Aux. de Curitiba visita o 
Governador, Novos Cardeais, Pastoral dos Bispos Americanos, e 
outros . Período: 1958-1961. Línguas: portuguesa e polonesa. Le· 
gibilidade: ótima. Documentos impressos, presos com Durex, em 
133 fôlhas. Há um índice com indicação dos assuntos e das fô
lhas. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado 
do Paraná, O Diário, Diário do Paraná, Lud, O Estado de São 
Paulo, e outros. Fonte para a história social, política, econômica, 
eclesiástica e das instituições. 

3.4.106. CARTAS DIOCESES. 

Documentos originais: cartas enviadas à Arquidiocese de 
Curitiba, agradecendo o convite para o VII Congresso Eucarísti
co Nacional, e outras solicitando informações a respeito do mes
mo. Período: 1959. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos manuscritos, datilografados, impressos e sem ordem 
cronológica. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.107. Pedidos de Lâmpadas e material do Congresso. 

Cópias do original: pedidos de cópias da música com acom· 
panhamento do Hino do VII Congresso Eucarístico Nacional, in
formações sobre o Congresso, pedidos de lâmpadas, flâmulas, e 
outros materiais. Período: 1959. Língua: portuguesa. Legibili
dade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, impressos 
e sem ordem cronológica. Fonte para a história econômica e ecle
siástIca. 

3.4.108. - HOT~IS -

Cópias do original: declarações de hospedagens durante o VII 
Congresso Eucarístico Nacional, recibos, relação de faturas, du
pl1catas e notas, relação de hotéis, circulares expedidas pela Co· 
missão de Hospedagem para os hotéis inscritos, e outras. Perío
do: 1959-1960. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos datilografados, mimeografados e em ordem cronológi
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3 .4. 109 VII Congresso Eucarístico Nacional. 

Cópias do original de material relativo ao VII Congresso Eu
carístico Nacional, incluindo circulares sobre a data e o local das 
conferências, informações da comissão de hospedagem, e outras, 
um exemplar de jornal. Período: 1959-1961. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados, mlmeogra
fados, impressos e sem ordem cronológica. Fonte para a histó' 
na social, cultural e ecleSlàstlca. 

3 .4.110. CORRESPOND~NCIA RECEBIDA. 

Documentos originais e cópias do original: despesas da Co
mIssão de lembranças do VII Congresso Eucarístico Nacional, 
anotações referentes ao Congresso, telegramas, cartas endereçadas 
à Arquidiocese de Curitiba, e outras. Período: 1959-1961. Le
gibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, im
pressos e sem ordem cronológica. Fonte para a histó~ia social. 
econômica e eclesiástica. 

3.4111. [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais e cópias do original: folhetos sobre o 
VII Congresso Eucarístico Nacional, artigos sobre a história da 
Igreja, relatórios sobre as despesas com o referido Congresso, de
clarações, requerimentos, cartas, requisições, recibos, pedidos de 
lâmpadas, decalcomanias, flâmulas e placas, planta da praça do 
Centro Cívico [em Curitiba], propostas para a construção do al
tar-monumento, e outros documentos. Período: 1959-1962. Lín
gua: portltguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, 
datilografados, mimeografados e impressos. Fonte para a histó
ria social, econômica, eclesiástica e da arte. 

3.4.112. "VOZ DO PARANÁ"-

Documentos originais e cópias do original: recibos diversos 
do jornal A VOZ DO PARANÁ, relação de taxas dos contribuin
tes das paróquias do município de Curitiba e do interior para a 
boa imprensa, relatório, e outros. Período: 1959-1964. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Os recibos estão em ordem cro
nológica decrescente. Fonte para a história econômica, cu!tur~1 

e eclesiástica. 

3.4.113. COMPROMISSOS RESTAURANTES. 

Documentos originais e c6pias do original referentes aos com
promissos assumidos com restaurantes, por ocasião do VII COl1-
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gresso Eucarístico Nacional, incluindo as comIssoes da Paróquia 
de N. S\I de Guadalupe, da Igreja do Espírito Santo, e outras. 
Período: 1960. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Alguns 
documentos não foram datados. Eles não estão em ordem crono
lógica. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.114. Arquivo de Cópias. 

Cópias do original: documento referente a prelazias, cunas 
metropolitanas e cúrias diocesanas de todo o Brasil, cartas de 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano de 
Curitiba, dirigidas a várias pessoas, sobre o VII Congresso Eu
carístico Nacional, material sobre as principais solenidades do re
ferido Congresso, e outros. Período: 1960. Língua: portuguesa. 
LeJZibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, mi
meografados e impressos. Fonte Dara a história social e eclesiás
tica. 

3.4.115. Casos "liquidados" arquivar no respectivo lugar. 

Documentos originais e cópias do original: duplicata, títu
lo, notas fiscas e faturas pagas, recibo, listas de empréstimo d .. 
móveis e outros materiais, cartas, telegramas, e outros . Período: 
1960. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Alguns documen
tos foram grampeados ou unidos com clips mas não estão em or
dem cronológica. Fonte para a história social, econômica e ecle
siástica. 

1.4.116. BALANCETES. MOVIMENTO FINANCEIRO DO 
CONGRESSO. 

Cópias do original referentes ao mOVImento financeiro do 
VII Congresso Eucarístico Nacional, incluindo contas correntes, 
lembranças do Congresso, propaganda, donativos, congressistas, 
hospedagem, e outras. Período: 1960. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Os documentos são datilografados e não es
tão em ordem cronológica. Fonte para a história econômica e 
eclesiástica _ 

3 .4.117 . [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais e cópias do original: ordens de paga
mento por diversos bancos, recibos da comissão de hospedageru, 
relação de cheques, prestação de contas, importâncias recebidas, 
talões, e outros. Período: 1960. 



- 391-

dade: ótima. Os documentos estão presos na pasta sem ordem 
cronológica. Fonte para a história social. econômica e eclesiás
tica. 

3.4.118. Curia Metropolitana. 1960-1961-1962. 
Pasta sem documento:.. 

3.4.119. [DOCUMENTOS]. 

Documentos originais e cópias do original: relatório da VI 

sita pastoral na Paróquia de Nossa Senhora do Pôrto de Morretes, 
e outros. Períoáo: 1961. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma . Os documentos estão so'tos na pasta. Fonte para a histó
ria social, estatística e ec! esiástica . 

3.4.120. - - INSTITUIÇÃO CURA D'ARS --

Documento original referente ao Estatuto da Institução Cura 
D'Ars. Período: o documento não está datado. mas há um ca
rimbo de Registro de Títulos, datado de 1962. Língua: portu
guesa. Legibilidade: ótima. Documerito datilografado, com al· 
gumas anotações feitas a tinta, e preso na pasta. Fonte para a 
história eclesiástica e das instituições. 

3.4.121. [Recortes de jornais. l-üria Metropolitana] 1962. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo A Igreja e o Capitalismo. Brasil 
mediador entre acôrdo Cuba-E. U . A.. Inaugura-se, após 2 anos 
de preparo, o Concílio Ecumênico Vaticano 11, e outros. Perío
do: 1962. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documen
tos impressos e presos, com Durex, em 46 fôlhas. Há um índi
ce alfabético. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: Ga
zeta do Povo, A Federação, Última Hora, O Estado de São Paulo. 
e outros. Fonte para a história social, política, cultural e ecle
siástica. 

3.4.122. Artigos sobre João XXIII .1963 [1962-1963]. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos ao Papa 
João XXIII, incluindo Breve biografia do Papa João XXIII, João 
XXIII - Gustavo Corção, Cardeais de todo mundo para o Va
ticano: Eleição do sucessor de João XIII dia 19, e outros. Pe
ríodo: 1962-1963. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
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ordem cronológica. Os recortes foram tirados dos seguintes jor
nais: Lar Católico, O São Paulo, Brasil Central, O Estado de São 
Paulo, Gazeta do Povo, Fôlha do Norte do Paraná, Diário do Pa
raná, e outros. Fonte para a história social. administrativa e ecle
siástica. 

3 .4 . 123 . Recortes de Jornais - 19b:1. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assunto~ 

eclesiástIcos e outros, Incluindo Bispos visitam Israel, Contrôle da 
natalidade, Mensagem de Goulart a Paulo VI, e outros. Perío
do: 1963. Língua; portugut:sa. Legibilidade: ótima. Documen
tos impressos, fixos em fôlhas numeradas de 1 a 150, e em or
dem cronológica. Fonte parll a história social, política, cultural, 
da arte, eclesiástica e das instituiçoes. 

3.4.124. Artigos sobre Kennedy. - 1963 -. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a John KeIl
nedy, incluindo Kenney acena ao país com os frutos da paz, As
sassinado o presIdente Kennedy, e outros . Período: 1963. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade· ótima. Documentos impressos e 
em ordem cronológica. Fonte para a história sodal e política. 

3.4.125. IMIGRAÇÃO - COLETA--

Documentos originais relativos a coletas realIzadas pró-imi
grantes, incluindo recibos e remessas de cheques. Período: 1963-
1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos da
tilografados, presos na pasta e em ordem cronológica decrescen
te. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.126. Dr. Euro Brandão. 

Cópias do original: recibos de pagamento por cópias helio
gráficas, assinadas pelo Dr. Euro Brandão, do Colégio Pio XII, 
da igreja do Seminário, do anteprojeto do edifício para o pré
seminário de Campo Largo e dos projetos dos edifícios do Cen· 
tro Rural de Cianorte. Período: 1963-1964. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos e e mordem 
cronológica. Fonte para a história social. econômica e eclesiás
tica. 

3.4.127. Decanatos. 

Documentos originais: autos de visitas canônicas feitas no, 
decanatos da Arquidiocese de Curitiba. Período: 1963-1964. Un-
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gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os documentos constam 
de formulários impressos, preenchidos a tinta, e sem ordem cro
nológica. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.128. DIRETOR DIOCESANO DA CRUZADA. 

Documentos originais e cópias do original: Campanha da Fra
ternidade, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cartas do 
Secretariado Nacional da Fé para a Cúria Metropolitana de Curi
tiba, sobre assuntos financeiros, e Centro de Estatística Religio
sa e Investigação Social. Período: 1963-1964. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Fonte para a história social, econômica, 
eclesiástica e das instituições. 

3.4.129. - CAMPANHA PARA OS FLAGELADOS-

Documentos originais e cópias do original: recibos, avrso~ 

de bancos, envio de cheques, guias de entrega de gêneros, tele
gramas, listas de contribuições, cartas, relações de materiais en
viados, e outros. Período: 1963-1964. Língua: portuguesa. Legi
bilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, im
pressos, presos na pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a 
história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.130. Recortes de Jornais de 19 de Janeiro de 1964 a 2" 
de Dezembro de 1964. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assunto5 
eclesiásticos e outros, incluindo Paulo VI volta a condenar as 
posições ideológicas dos "católicos progressistas", A mensagem 
de Paulo VI, Dom Agnelo Rossi toma posse na Catedral, Bispa
do: quinze titulares desde a fundação, O ARQUIVO SECRETO 
DO VATICANO E OS VÁRIOS CONClLIOS ECUM~NICOS, 
e outros. Período: 1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. A pasta contém, no comêço, um indice com as seguintes in
dicações: RECORTES DE JORNAIS DO ANO DE 1964. Do· 
cumentos impressos, presos com fita Durex em 351 fôlhas fixa~ 
na pasta, em ordem cronológica decrescente. As fÔlhas, que fo
ram numeradas a tinta, apresentam o nome do jornal e a data do 
artigo. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado 
de São Paulo, O Estado do Paraná, FÔlhas de S. Paulo, Diário 
do Paraná, Correio do Paraná, Gazeta do Povo, LUD, O Globo, 
FÔlha do Norte, O São Paulo, Santuário da Aparecida, Diário de 
Notícias, O Apóstolo, e outros. A pasta contém material avul
so relativo a artigos da FÔlha de S. Paulo, O Estado de São 
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Paulo e Brasil, Urgente. Fonte para a história social, política, ad
ministrativa, cultural, eclesiástica, econômica e militar. 

3 4.131. LICENÇA PARA USO DO CLERGYMAN. 

Documentos originais: pedidos de licença para uso do c1er
gyman. Período: 1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documentos manuscritos, datilografados e sem ordem crono
lógíca. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.132. Revolução Brasileira. 31 de março de 1964. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos à Revolução 
Brasileira de 31 de março de 1964 e outros assuntos, incluindo 
JK é oficialmente candidato à sucessão de Jango em 65, As trin
cheiras da democracia estão prontas para sua defesa, Almirantes 
e o Clube Naval alertam: falta autoridade. e outros. Período: 
1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos im
pressos, presos, com Durex, em 75 fôlhas fixas na pasta. Os re
cortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado do Paraná, 
Diário do Paraná, O Estado de São Paulo, O Apóstolo, Jornal do 
Dia, Correio do Paraná, Tribuna do Paraná e Gazeta Católica. 
Fonte para a história política, social, econômica, eclesiástica e das 
instituições. 

3.4.133. Cuba. 

Cópias do original: mapa onde se acham assinaladas a posi
cão e a quantidade de prisioneiros políticos e um exemplar do jor
nal Información Católica Cubana. Período: 1964. Línguas: por
tU2uesa e espanhola. Legibilidade: ótima. Documentos impres
sos. presos na pasta e sem ordem cronológica. Fonte para a his
tória social, política e eclesiástica. 

'\.4.134. UNIVERSIDADE. 

Documentos originais e cópias referentes às Universidades Ca
tólica e Federal do Paraná: nomes dos reitores e vice-reitores, do 
assessor técnico e do tesoureiro-geral, número de alunos das di
versas faculdades, nomes dos respectivos diretores, endereço das 
faculdades, cartas circulares, dirigidas aos diretórios acadêmicos 
e número total de alunos e professôres. Período: 1964. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados, mi
meografados e sem ordem cronológica. Fonte para a história so
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~.4.135. [Recortes de jornais). 

Cópias do original: recortes de jornais relativos à Cruzada 
Mundial do Rosário em Família, incluindo Curitiba inteira ou
viu contrita verdade da fé, Pe. Peytou em Curitiba no dia 3, Mis
sões em bairros marcam início do Rosário em Família, Pe Pa
trick Peyton em Curitiba: "Só a família salvará o mundo", Pe. 
Peyton instala em Curitiba a "Cruzada do Rosário em Familia", 
f'! outros. Período: 1964. Línguas: portuguesa e espanhola. Le-
2ibilidade: ótima. Documentos impressos e presos, com Durex, 
em 138 fôlhas, que faziam parte de uma pasta. Os recortes fo
ram tirados dos seguintes jornais: Voz do Paraná, Correio do 
Paraná e Gazeta do Povo. Junto ao material há uma parte do 
jornal EL ESPECTADOR, de 8 de abfi1 de 1962, com artigo in
titulado: El Padre Peyton conquista a los colombianos. Fonte pa
ra a história social e eclesiástica. 

3.4.136. Material para organização da Cruzada do Rosário em 
Família. 

CÓpias do original: cartas, circulares, manual de instrutores, 
folhetos, programas, contribuintes, despesas, e outras. Período 
aproximado: 1964 . Línguas: portuguesa, espanhola e inglesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, datilografados, mi
meografados, impressos e sem ordem cronológica. Fonte para a 
história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.137. Cruzada do Rosário em Família. 

Documentos originais e cópias do original: dois livros-caixa, 
com receita e despesa da Cruzada do Rosário em Família, reci
bos, notas ficais, notas de compras, salários pagos, transportes e 
viagens, imprensa, côro, e outros . Período: 1964. Língua: por
tuguêsa. Legibilidade: boa. Documentos sem ordem cronológi
ca. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 

3.4.138. Relatórios dos Colégios e Escolas Paroquiais. 1964. 

Documentos originais: relatórios dos colégios e escolas pa

roquiais com nome do estabelecimento, número de religiosos(as) 
e de alunos(as) dos diferentes cursos. Período: 1964. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados e 
sem ordem cronológica. Alguns relatórios foram feitos em fô
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bo da CÚRIA METROPOLITANA + CURITIBA +. Ponte pa
ra a história social, eclesiástica e das instituições. 

3 .4. 139. Relatórios dos Filmes exibidos - Cruzada do Ro
sário em Família. 

Documentos originais: relatórios dos filmes exibidos na Cru
zada do Rosário em Família. Período: 1964. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. Documentos mimeografados e preenchi
dos a máquina ou a tinta, estando alguns presos com clips. Fon
te para a história cultural, eclesiástica e das instituições. 

3.4.140. Relatórios paroquais da Cruzada do Rosário em Fa
mília. 

Documentos originais: relatórios, constando de questionários 
e as respectivas respostas, sobre a Cruzada do Rosário em Fa
mília. Período: os documentos não foram datados, exceto dois, 
do ano de 1964. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Do
cumentos mimeografados, com exceção de um, e preenchidos a 
máquina ou a tinta. Fonte para a história social e eclesiástica. 
Um dos documentos apresenta o carimbo da PARÓQUIA N. S~ 
DE FÁTIMA. TARUMÃ. CURITIBA. 

3.4.141. [Recortes de jornais - 1964]. 

Cópias do original: recortes de jornais sobre os prmclpais 
acontecimentos relativos à visita do Padre [Patrick] Peyton ao 
Paraná e à Cruzada do Rosário em Família. Período: 1964. Lín
gua: portuguesa. Legibiiidade: ótima. Documentos Impressos, co
lados ou grampeados em fôlhas de papel fixas na pasta. Os re
cortes foram tirados dos seguintes jornais: Tribuna do Paraná, 
Diário do Paraná, Gazeta do Povo, Correio do Paraná, O Estado 
do Paraná e Diário da Tarde. Fonte para a história social e ecle· 
siástlca. 

3.4.142. ARQUIVO MONSENHOR PEDRO. 

Documentos origmais e cópias do original: relatórios, planos 
de trabalho da Campanha do Rosário em Família, concurso de 
cartazes, impressos diversos relativos à referida Campanha, rela
ções de colégios, e outras . período: 1964. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos datilografados, mimeografados 
e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, econômi· 
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3.4.143. Comprovantes da devolução do matena1 da Cruzada 
do Rosário em Famflia. 

Documentos orIginais: comprovantes da devolução do mate
rial da Cruzada do Rosário em Família. Período: 1964-1965. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os documentos estão 
soltos na pasta. Fonte para a história econômica e eclesiástica. 

3.4.144. - CAMPANHA DO ROSÁRIO - (Nanôgraf). 

Documentos originais e cópias do originaI: talão de recebi
mento, nota fiscal, carta endereçada a Dom Manuel da Silveira 
D'Elboux [Arcebispo Metropolitano de Curitiba], comunicando 
liquidação de conta, telegrama e cartas enviadas ao Mons. Pe
dro FedaIto pelo Pe. Joseph Geuer, C.S.C., sobre pagamento à 
Nanograf de cartazes murais destinados à Cruzada do Rosário 
em Família. Período: 1964-1965. Língua: portuguesa. Legibili
dade: ótima. Documentos presos por um clip, sem ordem cro
nológica, sendo que um deles apresenta o carimbo da + CÚRIA 
METROPOLITANA + DE CURITIBA +. Fonte para a histó
ria social, econômica, eclesiástica e das instituições. 

3.4.145. Nunciatura - Annos 1915-1935. [Cruzada do Ro
sàno em Famflia]. 

Documentos originais e cópias do original: relatórios sobre a 
Cruzada do Rosário em Família - anos de 1964 e 1965, ques
tionário paroquial sobre a referida Cruzada, telegramas, Missão 
popular interior - contrôle das projeções, Compromisso das fa
mllias - Resultado da Campanha do Rosário em Família, Da
dos estatísticos - Campanha escolar - Ensino secundário e pri
mário: estabelecimentos particulares, estaduais e do interior, e 
outros. Período: 1964-1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: 
ótima. Todos os documentos referem-se à Cruzada do Rosário 
em Família e por esta razão foi dado outro título à pasta. Eles 
não estão em ordem cronológica. Fonte para a história social, 
cultural, demográfica e eclesiástica. 

3.4.146. QUESTIONÁRIOS. COLÉGIOS E HOSPITAIS. 
OBRAS ASSISTENCIAIS. 

Documentos originais: respostas de inquéritos, incIuindo no
me do estabelecimento de ensino, número de religiosas profes
sôras e de alunos dos cursos normal, científico, ginasial e primá
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mternados e referências ao Asilo São Vicente de Paula, número 
de religiosas, de asilados e de menores. Período: 1964-1965. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos manuscritos, 
datilografados e com parte impressa, que foi preenchiôa. Fonte 
para a história social, cultural é eclesiástica. 

3.4.147. -- PAPÉIS QUE AGUARDAM SOLUÇÃO --

Documentos originais e cópias do original: carta dirigida a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo [Metropolitano] 
de Curitiba, processo de habilitação para o sacramento do ma
trimônio, cartão de comparecimento ao curso de preparação pa
ra o referido sacramento, certidões de batismo, atestado de pro
clama e requerimento dirigido ao mesmo Arcebispo. Período: 
1964-1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima .Documen
tos presos na pasta e sem ordem cronológica perfeita. Fonte pa
ra a história social, administrativa e eclesiástica. Algu:Js documen
tos apresentam carimbo, como da Igreja N. S\I do Rocio, Arqui
diocese de Curitiba, da PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS 
- CABRAL - CURITIBA - PARANÁ, da PARÓQUIA DO 
Coração de Maria, CURITIBA, e da CÚRIA METROPOLITA
NA + CURITIBA +. 

3 .4 . 148 . Decretos e Portarias 1964-1967 [1968]. 

Cópias do original: portarias de nomeação da nova direto
ria da Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de 
Curitiba para 1968, de novos censores de livros, da Comissão Ar
quidiocesana de Liturgia e de assistente arquidiocesano da J.U.C. 
e decretos da ratificação de limites entre as primeiras paróquias de 
Guabirotuba e Capanema, em Curitiba, da ereção da Arquicon
fraria do Santíssimo Sacramento e aprovando os estatutos das 
Associações das Senhoras da Caridade de São Vicente de Paula. 
Período: 1964-1968. Línguas: portuguesa e latina. Legibilidade: 
ótima. Documentos datilografados. Fonte para a história social, 
administrativa, eclesiástica e das instituições. 

3.4. 149. lNDICE DOS ARTIGOS de 7 de janeiro a 9 de abril 
de 1966. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Teologia para leigos, Curso do 
Studium 
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tos impressos e sem ordem cronológica. Fonte para a história 
social, política, eclesiástica e da arte. 

3.4.150. lNDICE DOS ARTIGOS de 10 de abril a 16 de maio 
de 1965. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Dia Mundial do Congregado Ma
riano, O Papa e os jesuítas, Dom Helder faz apologia do 31> mun
do, e outros. Período: 1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: 
6tima. Documentos impressos, presos em fôlhas numeradas de 
1 a 160 e sem ordem cronológica. Fonte para a história social, 
econômica, cultural, política e eclesiástica. 

3.4.151. Vocações. 

Cópias do original: Vocações, 19 Encontro de Promotores e 
Recrutadores Vocacionais do Regional Sul 11 - Pr., razões po
sitivas das vocações, importância da família, leis da hereditarie
dade, observação do recrutador, contribuição dada pelo Profes
sor Bento Munhoz da Rocha ao lI> Encontro de Promotores e Re
crutadores Vocacionais, e outros. Período: 1965. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilografados, sendo 
que alguns não possuem data. Fonte para a história social e ecle
siástica. 

3.4.152. RECORTES DE JORNAIS de 15-6-65 a 31-7-65. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Arcebispo quer adotar novo meio 
de divulgação, Arte religiosa é tipo de oração, Mensagens, e ou
tros. Período: 1965. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Documentos impressos, colados ou presos com Durex em fôlhas 
tixas na pasta, em ordem cronológica decrescente. Há um índi
ce com os títulos dos artigos e as respectivas fôlhas. Os recortes 
foram tirados dos seguintes jornais: O Estado do Paraná, 
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brasileira, e outros. Período: 1965-1966. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos impressos e colados em fôlhas 
presas na pasta, sem ordem cronológica. Há um índice alfabético 
de A a Z com indicação dos assuntos e das respectivas fôlhas. 
Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado do Pa
raná, Diário de Notícias, Gazeta de Notícias, Gazeta do Povo, Diá
rio do Paraná, Correio do Paraná, O Estado de São Paulo, O 
Globo, A Gazeta, e outros. Fonte para a história social, políti
ca, administrativa, cultural, eclesiástica, militar e da arte. 

3.4.164. [Recortes de jornais - 1966]. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Declaração do Papa sobre pro
blemas brasileiros, Casamento e celibato eclesiástico, Visita do 
Marechal Costa e Silva ao Arcebispado Dom Manuel [da Sil
veira D'Elboux], e outros. Período: 1966. Língua: portuguesa. 
Legibilidade: ótima. Documentos impressos, colados em fôlhas 
presas na pasta, sem ordem cronológica. Os recortes foram ti
rados dos seguintes jornais: Gazeta do Povo, O Estado de São 
Paulo, O Estado do Paraná e Diário do Paraná. Fonte para a 
história social, política, eclesiástica e da arte. Há também um 
material avulso sobre o Concílio e o Antropocentrismo. 

3.4.155. Relatórios Trimestrais. 1966. 

Documentos originais: movimento religioso trimestral da Ar
quidiocese de Curitiba. Período: 1966. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Documentos com parte impressa que fOi 
preenchida, e, na maioria, presos na pasta. Fonte para a histó
ria social e eclesiástica. Em alguns documentos há o carimbo da 
respectiva paróquia. 

3.4.156. RECORTES. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntus 
eclesiásticos e outros, incluindo Inaguração do Ginásio Dom Orio
ne em Santa Quitéria, Decisão do Papa sobre casamentos, Ino
vações do Concilio, e outros. Período: 1966-1967. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, colados em 
fôlhas presas na pasta, sendo que a ordem cronológica não foi 
seguida perfeitamente. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: Diário do Paraná, Gazeta do Povo, O E~tado de São 
Paulo, O Estado do Paraná, 
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siástica e das instituições. Há também um material avulso refe
rente ao Antropocentrismo e Catequese. 

3.4.157. Prefeitura. 

Documentos originais e copias do original: ofícios dirigidos 
ao Prefeito Municipal de Curitiba, recibos de pagamento de ta
xa e Isenção de impo~tos municipais - Lei NQ 2.209, de 
lS-12-1966-1967. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Os 
documentos estão soltos na pasta. Fonte para a história social, 
econômica e eclesiástica. 

3.4.158. [Recortes de Jornais I A-Z 8/MARÇO 1967 4/Ju
lho 1967]. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Papa dá início solene ao "Ano 
de Fé" para renovação da Igreja, Introduzida no Paraná a refor
ma da liturgia, Paulo VI condena a pílula, e outros. Período: 
1967. Língua: po:tuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos im
pressos e colados ou presos, com Durex, em fôlhas fixas na pas
ta. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: O Estado de 
São Paulo, O Estado do Paraná, Diário do Paraná, Gazeta do Po
vo e Diário de Notícias. Fonte para a história social, política, ecle
siástica, cultural e das instituições. 

1.4.1959. [Recortes de jornais] A-Z 6 [2]-7-1967. 

Cópias do original: recortes de jornais relativos a assuntos 
eclesiásticos e outros, incluindo Igreja denunciará violência, Pa
pa insiste na caridade, Missa em memória dos mortos na Inten
tona Comunista de 1935, e outros. Período: 1967. Língua: por
tU.l!uesa. Legibilidade: ótima. Documentos impressos, colados ou 
presos, com Durex, em fôlhas fixas na pasta, sem ordem crono
lógica. Os recortes foram tirados dos seguintes jornais: Última 
Hora. Dinário de Notícias, Correio da Manhã, Gazeta do Povo, 
O Estado de São Paulo, O Estado do Paraná, e outros. Fonte pa· 
ra a história social, política, econômica, eclesiástica e das insti
tuiçõe~. 

1 .4. 160. Re.lmlame!lto do Azilo São Luis. Decreto do Gover
no [do] Estado. 

Documentos originais e cópias do original: Compromisso da 
Irmandade de São Ber:edito da cidade de Jacarezinho, Diocese 
de Curitiba, do Paraná, c outros, Decreto que regulava a orga· 
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nização das associações que fundavam para fins religiosos, mo
rais. científicos, artísticos, políticos ou simples recreio, título de 
escritura pública de compra e venda de terreno pela Pia União 
de Santo Antônio da Cidade de Morretes, envelope contendo do
cumentos sobre o patrimônio da matriz de Santo Antônio de 
Rocaiuva, e outros. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. Do
cumentos manuscritos, datilografados, impressos e sem ordem cro
nológica. Fonte para a hist6~ia eclesiástica. econômica e das ins
tituições. 

3.4.1hl. [DOCUMENTOSj. 

Oocumento:i originais e cópias do original: lista numerada 
de instituições religiosas com indicação do diretor e do enderêço, 
ofício comunicando o número de associações católicas nas igre
jas, podendo constar as indicações de Diretor, Presidente, Vice
Presidente, Secretário(a), Tesoureiro(a), e outras, respostas a que
sitos sobre a Paróquia de Jacarezinho, relatórios das Paróquia~ 

de São José dos Pinhais, de N. S<I de Belém de Guarapuava, de 
São Jose da Boa Vista, de Santo Antônio da Lapa e de N. S<i 
do Rosário da cidade de Paranaguá, da Diocese de Curitiba, in
for'mações sobre as Paróquias de Jaguariúva, Iguaçu, Colombo, 
Cêrro Azul e da Vila de Guaraquessaba, Inventário e arrolamen
to geral dos paramentos, alfaias e mais objetos pertencentes à 
Igreja áMatriz da Paróquia de N. S<I de Belém de Guarapuava. 
Inventário dos paramentos, vasos sagrados e alfaias pertencentes 
à Matriz de São José da Boa Vista - Diocese de Cudtiba, car
ta sobre a instalação da Confederação das Associações Femi:.i
nas e das Associações Masculinas, Mandamento de + Attico, Ar
cebispo Metropolitano, e formulários não preenchidos da Diocese 
de Curitiba - Paraná. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. 
Os documentos não estão em ordem cronológica. Fonte para a 
história social, eclesiástica, econômica e das instituições. Alguns 
aocumentos apresentam carimbo, como do Serviço Eclesiástico do 
Arcebispado de Curitiba, das Paróquias do Iguaçu, além do sê
lo das armas de Dom Áttico Eusébio da Rocha, Arcebispo d<' 
Luritiba. 

3.4.162. UNIÃO DE MOÇOS CATHOLICOS --

Documentos originais relativos à União de Moços Cató'icos. 
Período: não há datas. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. Documento manuscrito e outro datilografado, presos na pas 
ta e sem data. Fonte para a história social, eclesiástica e da.~ 
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:5 .4. 163 . Binação. [Documentos]. 

Documentos originais: recibos, notas de compra, prom[~

sonas, apólices, notas fiscais, e outros. Língua: portuguesa. Le
gibilidade: ótima. Documentos com parte impressa, que fOI pre
enchida, e sem ordem cronológica. Fonte para a história econô
mica e eclesiástica. Foi dado outro título à pasta porque ela nã~ 
contém documentos relativos à binação. 

3 .4. 164. [DOCUMENTOS] . 

Documentos originais: questionários, com as respectivas res
postas, sobre influência do cinema, rádio, imprensa e teatro e 
Vida paroquial ajustada ao nosso tempo e ao nosso meio. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos com partI" 
mimeografada, que foi preenchida, e presos na pasta. Fonte pa· 
ra a história social e eclesiástica. 

3.4. 165. Núncio Apostólico DOM BÁGGIO. 

Cópias do original: dados biográficos do Núncio Apostó' 
lico Dom [Sebastião] Bággio, Núncios no Brasil - Juato à côr
te de Bragança, Junto ao govêrno da República, A representação 
da Santa Sé no Brasil e jornal com artigos referentes à vinda do 
Núncio Apostólico, Dom [Sebastião] Bággio, ao Brasil e ao en
contro do Papa Paulo VI com o Patriarca Atenágoras. Lí-gU:l: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. Documentos datilogrdados e 
impressos. Fonte para a história social e eclesiástica. 

3.4.166. Autoridades - Endereços. 

Documentos originais incluindo o nome e o enderêço das 
principais autoridades civis. Período: não há datas: Língua: por
tuguesa. Legibildade: ótima. Os documentos estão soltos na pas
ta. Fonte para história social, política e administrativa. 

3.4.167. LITURGIA. 

Cópias do original: documentos relativos à litu"gia, incluin
do Inovações comuns às missas rezadas com ou sem participação 
do povo, Novas modificações na celebração da santa missa, e 
outros, boletins do CNBB, Secretariado Nacional de Liturgia, R,o 
de Janeiro, recorte da revista Ave Maria sobre a Constituição Co:
ciliar da Sagrada Liturgia, e outros. Línguas: portuguesa e la
tina. Legibilidade: ótima. Os documentos estão presos na pas· 
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ta. Fonte para a hist6ria social, eclesiástica e das instituições. 
Num dos documentos há um carimbo da CÚRIA METROPOLI
TANA DE CURITIBA. 

3.4.168. DIVERSOS. 

Documentos originais e c6pias do original: convite do Ins
tituto São Francisco Xavier para a inauguração do Educandário, 
notas, avisos, e outros. Período: não há datas. Língua: portu
guesa. Legibilidade: 6tima. Fonte para a hist6ria cultural, ecle
siástica e das instituições. 

3.4.169. PARÓQUIA INTERIOR. NÃO ATENDIDAS. 

Documentos originais relativos a par6quias não atendidas do 
interior. Período: não há datas. Língua: portuguesa. Legibili
dade: 6tima. Documentos com parte impressa, que foi preenchi
da, estando um deles incompleto, e presos com um clip. Fonte 
para a hist6ria social, cultural, eclesiástica edas instituições. 

3 .4. 170 . COLÉGIOS PILOTOS. 

Documentos originais relativos a colégios pilotos de Curi
tiba, incluindo nome do colégio e responsável, enderêço, telefo
ne, número de professôres, número de alunos no primário e no 
secundário, e outras indicações. Período: não há datas. Língu:l 
portuguesa. Legibilidade: 6tima. Documentos manuscritos, da
tilografados e sem ordem cronol6gica. Fonte para a hist6ria 
social, cultural, eclesiástica e das instituições. 

3.4.171. Fundo Municipal de Telefones. 

Documentos originais relativos ao Fundo Municipal de Te· 
lefones: contratos de compra de telefones, recibos e avisos bano 
cários. Língua: portuguesa. Legibilidade: 6tima. Os documen
tos estão soltos na pasta. Fonte para a hist6ria econômIca. 

3.4.172. [PASTAS]. 

7 (sete) pastas vazias, sem documentos, sendo que 4 (qua
tro )apresentam os seguintes títulos: MOVIMENTO RELIGIOSO 
TRIMESTRAL - ENTRADA, SEMINÁRIO SÃO JOSÉ (reci
bos), BOLETIN [M] DAS RELIGIOSAS e SANTA INFÂNCIA. 

3.4.173. [PASTAS] A-Z. 

27 (vinte c sete) pastas A-Z, sem documentos, com indica
ção das par6quias do município de Curitiba e do interior nas eti
quêtas da lombada. 

• 
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MAÇOS DE DOCUMENTOS: 
MAÇOS DE REQUERIMENTOS: 

Documentos originais e cópias do original, enviadas às auto
ridades eclesiásticas, principalmente a Dom loão Francisco Bra
ga e a Dom Attico Eusébio da Rocha, Arcebispos Metropolitanos 
de Curitiba, incluindo requerimentos com pedidos de dispensas 
de impedimentos de consanguinidade, de mista religião, e cunha
dio e de proclamas, justificações matrimoniais, provisões, cartas, 
relatórios, ca.Jtas testemunhais, telegramas, processos matrimo
niais, e outros. 

A maioria dos documentos é em Português, havendo alguns 
em Latim, Italiano e Espanhol. A legibilidade varia de regular 
para boa ou ótima. 

Os documentos são manuscritos, datilografados, impressos ou 
com parte impressa. Há documentos perfeitos ou danificados. 
Eles não estão em ordem cronol6gica. 

Alguns documentos, conforme a sua natureza, apresentam 
despachos, como por exemplo: P.P. Ctiba., a data, (ass.) + 
1. B. Diocesano. P. P. Curitiba, a data, (ass.) Mons. Celso Iti
berê da Cunha, Vig. Geral. 

Em alguns documentos constam sêlos do Império do Brasil, 
carimbos das Par6quias, e outros. 

A maioria dos maços de documentos estão envolvidos por 
uma tira ou por uma fôlha de papel, que apresenta as indicações 
que dão o título, e amarrados com barbante. 

Os maços são os seguintes: 

TITULO: - LlNGUA(S): - PER10DO: 

1. [Requerimentos 1867-1921]. - Portuguesa e latina 
1867-1921. 

2. Requerimentos antigos - Portuguesa 1898-1904. 
3. Dispensas: 1913 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 

e 1920 [e 1921]. - Portuguesa, italiana e latina - 1913-
1921. 

4. Requerimentos [1919]-1920. - Portuguesa e latina - 1919-
1920. 

5. [Requerimentos 1920-1921]. - Portuguesa e espanhola -
1920-1921. 

6. Requerimentos [1920]-1921. - Portuguesa e latina 
1920-1921. 
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8. Dispensas Matrimoniais. 1922 a 1923 - Poctuguesa - 1922-
1923. 

9. Mixta Religião 1923 a 1929. - Po,tuguesa e latina - 1923-
1929. 

10 . Consanguinidade Afinidade 1923 a 1929 [1926]. - Portu
guesa - 1923-1926. 

11. Licenças: 1924 a 1929. Portuguesa, latina e italiana -
1924-1929. 

12. Dispensas: 1924 a 1929. - Portuguesa e italiana - 1924-
1929. 

13. Requerimentos (1926]-1930 - Portuguesa - 1926-1930. 
14. Requerimentos 1936 [1926] e 1937. - Portuguesa e la

tina - 1926-1937. 
15. Consanguinidade e Affinidade 1927-1928-1929. - Portu-

guesa - 1927-1929. 
16. Requerimentos 1931. - Portuguesa e latina. - 1931. 
17. Requerimentos [1931]-1932. - Portuguesa - 1931-1932. 
18. Requerimentos de 1932. - Portuguesa - 1932. 
19. Requerimentos 1933. - Portuguesa e latina - 1933. 
20. Requerimentos 1934. - Portuguesa - 1934. 
21. Dispensas Matrimoniais 1935 - 1936 - 1937. - Portu

guesa - 1935-1937. 
22 . Provisões, Dispensas etc. 1940 - Portuguesa - 1940. 

3.5.2. MAÇOS DE RELATóRIOS: 

Relatórios semestrais, de 1 Q de janeiro a 30 de junho ou 
de 1 Q de julho a 31 de dezembro, das paróquias ou curatos da 
Diocese ou das Paróquias da Arquidiocese de Curitiba. São do
cumentos originais, constituídos de formulários impressos, preen
chidos a tinta ou a máquina. 

Os documentos são em Português, com algumas indicações 
em Latim. A legibilidade varia de boa para ótima. Eles apre
sentam-se perfeitos, ou um pouco danificados, e completos. Não 
estão em ordem cronológica e nem alfabética. 

Em alguns documentos constam os sêlos das armas de DOM 
A TTICO EUSEBIO DA ROCHA + Arcebispo de Curitiba + e 
de EMMANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ARCHlESPIS
COPUS CURITIBENSIS IN BRASILIA, o carimbo da CÚRIA 
METROPOLITANA DE CURITIBA e das paróquias. 

Alguns maços de documentos estão envolvidos por uma ti
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amarrados, podendo apresentar o título no verso do último re· 
latório, ou simplesmente dobrados. 

Os maços são os seguintes: 

TITULO: - LlNGUA(S): - PERIODO: 

1. Relatórios 1921 a 1929. - Portuguesa e latina - 1921-
1929. 

2. Relatónos 1934 - Portuguesa e latina - 1934. 
3. Relatórios 1935. - Portuguesa e latina - 1935. 
4. RelatóriQ Annual de 1936. Uso de Faculdades Especiais em 

1936. - Portuguesa e latina - 1936. 
5. Relatórios de 1936-[ 1937]. - Portuguesa - 1936-1937. 
6. Relatório Anual de 1937. Uso de Faculdades Especiais. -

Portuguesa - 1937. 
7. Relatório Anual de 1938. Uso de Faculdades Especiais em 

1938. - Portuguesa - 1938. 
8. Relatório Anual de 1939. Uso de Faculdades Especiais em 

1939. - Portuguesa - 1939. 
9. Relatório Anual de 1940. Uso de Faculdades Especiais em 

1940. - Portuguesa - 1940. 
10. [Relatório Anual de 1941. Uso de Faculdades Especiais 

em 1941]. - Portuguesa - 1941-1942. 
l1. Relatório Anual de 1942. Uso de Faculdades Especiais em 

1942. - Portuguesa - 1942-1943. 
12. Relatório Anual de 1943. Uso de Faculdades Especiais em 

1943. - Portuguesa - 1943-1944. 
l3 . Relatório Anual de 1944. Uso de Faculdades Especiais em 

1944. - Portuguesa - 1944·1945. 
14. Relatório Anual de 1945. Uso de Faculdades Especiais em 

1945. - P0I1uguesa - 1945. 
15. Relatório Anual de 1946. Uso de Faculdades Especiais em 

1946. - Portuguesa - 1946. 
16. Relatório Anual de 1947. Uso de Faculdades Especiais em 

1947. - Portuguesa - 1947. 
17 . Relatório Anual de 1948. Uso de Faculdades Especiais em 

1948. - Portuguesa - 1948-1949. 
18. Relatório Anual em 1949. Uso de Faculdades Especiais em 

1949. - Portuguesa - 1949-1950. 
19. Relatório Anual de 1950. Faculdades Especiais em 1950. 

- Portuguesa - 1950. 
20. Relatório Anual de 1951. Uso 
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21 . Relatório Anual de 1952. Uso de Faculdades Especiais em 
1952. - Portuguesa - 1952-1953. 

22. Relatório 1953. - Portuguesa - 1953-1954. 
23. Relatórios de 1954. - Portuguesa - 1964-1955. 

3.5.3. MAÇOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS: 

1. Formula accurate respondenda ac plene. - Latina - 1883-
1884. 

2. Recibos das despesas 1) Seminário velho. 2) Seminário no
vo. - Portuguesa. 

3. St' Sé e Congregações Romanas. - Italiana, latina, espa
nhola, portuguesa e francesa. - 1904-1934. 

4. Diversos - Cartas - janeiro - 1906 - série C. 
Portuguesa, italiana, alemã, latina e francesa. 

5. [Profissão de fé, e outros]. - Latina. 
6. Diversos. - Portuguesa, italiana, francesa, polonesa e la· 

tina. 
7. Colleção de Avisos - Mandamentos impressos. - Portu

guesa, latina e italiana. - 1911-1924. 
8. ACTOS DIOCESANOS ... EXEMPLAR DE CADA UM. 

- Portuguesa e latina. - 1914-.... 
9. -- 66 -- Seminário. - Portuguesa, alemã, latina c 

polonesa. 
10. Irmans São José. - Portuguesa e francesa. - 1914-1926. 
11 . Impressos antigos. Impressos de D. Braga. - Latina e 

portuguesa. - 1914-1931. 
12. [Circulares e mandamentos] . - Portuguesa. - 1917-1922. 
13. Construção "Asilo São Luiz". (Contas e Recibos). - Por

tuguesa. - 1920-1922. 
14. CASAMENTO RELIGIOSO IMPONDO-SE JUSTIFICA

çÃO. - Portuguesa. - 1921. 
15. Nossa Senhora do Marmeleiro. 1) Igreja 2) Casa (rua 13 

de maio, em Curitiba) Contas e recibos) - Portuguesa. 
16. [Documentos diversos]. - Portuguesa e italiana. - 1921-

1938. 
17. [Dispensas matrimoniais]. - Latina. - 1925-1927. 
18. DIVERSOS. - Portuguesa, latina, alemã e italiana. 
19. Instalação "Residencia Episcopal Jacarézinho". (Contas c 

Recibos). - Portuguesa. - 1926-1927. 
20. I Documentos diversos !. - Latina e portuguesa. 
21. PROFISSÃO DE Fe NOTA - Ordem Alfabética. - Por
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22 . Liga Eleitoral Católica. Junta Estadual. Movimento: Recei
ta e Despesa até 3 de maio de 1933. (Eleição dos Deputados 
à Constituinte). - Portuguesa - 1933. 

23. Sede Vacante. - Portuguesa. 
24. Processos matrimoniais. - Portuguesa - 1941-1961. 

3.5.4. MAÇOS DE JORNAIS: 

TíTULO: - N": - LíNGUA(S): - EDIÇÃO E ARTI· 
GOS - PER10DO: - OBS.: 

1. Osservatore Romano. 1(869) a 52(920) - Italiana - 1951 
- incompleto. 

2. [L'OSSERVATORE ROMANO]. 209 a 259 - Italiana -
1952 - incompleto. 

3. L'OSSERVATORE della Domenica. 1(921) e 45(1538) -
Italiana - 1952-1963 - dois exemplares. 

4. [L'OSSERVATORE ROMANO]. 260 a 311 - Italiana -
1953. 

5. [L'OSSERVATORE ROMANO]. 312 a 363 - Italiana e 
francesa. - 1964 - incompleto. 

6. [L'OSSERVATORE ROMANO]. 364 a 372 - Italiana -
1955 - incompleto. 

7. 1955. L'Osservatore Romano. 1(264) a 52(315) - Fran
cesa - 1955 - incompleto. 

8. Osservatore Romano - 1956 - 1(316) a 52 (367) -

Francesa - 1956 - incompleto. 
9. Osservatore Romano - 1957. 1(368) a 49 (416) - Fran

cesa - 1957 - incompleto. 
10. L'Osservatore Romano - 1958. 1(420 a 52(471) - Frtm

cesa - 1958 - incompleto. 
11. [L'OSSERVATORE ROMANO] - 1958. 237 a 257 -

Italiana - 1958 - incompleto. 
12. Osservatore Romano. 1959. 1(472) a 52(523) - France

sa - 1959 - incompleto. 
13. L'Osservatore Romano. 1960. 1(524) a 53(576) - Fran

cesa - 1960 - incompleto. 
14. L'Osservatore Romano. 1961. 1(577) a 52(628) - Fran

cesa - 1961 - incompleto. 
15. [L'OSSERVATORE ROMANO] 1962. 1(629) a 781 .

Italiana e francesa. - 1962 - incompleto. 
16. [L'OSSERVATORE ROMANO] 
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17. [L'OSSERVATORE ROMANO] 1964 NQs que estão fal
tando: 849 - 865 - 874 - 834 a 885 - Italiana, fran
cesa, alemã e latina - 1964 - incompleto. 

18. [L'OSSERVATORE ROMANO] 1965; faltam os NQs 897 
- 898 - 899 - 919 - 923. - 937 a 886 - Italiana, 
francesa e latina. - 1965 - incompleto. 

19. [L'OSSERVATORE ROMANO 1966; faltam os NQs 949 
961 - 969. - 938 a 988 - Italiana, francesa, latina, po
lonesa, inglesa, espanhola e alemã. - 1966 - incompleto. 

20. - Voz do Paraná - 1956 - NQs 1 a 32. - 1 a 32 -
Portuguesa - 1956 - completo. 

21. - Voz do Paraná - 1957 - NQs 33-83. - 33 a 83 -
Portuguesa - 1958 - incompleto. 

22. - Voz do Paraná - 1958 - NQs 86-135. - 86 a 135 -
Portuguesa - 1958 - incompleto. 

23. Voz do Paraná - 1959 - 138-197 [188]. - 138 a 188 
- Portuguesa - 1959 - incompleto. 

24. VOZ DO PARANÁ. 1960. - 189 a 239 - Portuguesa 
1960 - incompleto. 

25. [VOZ DO PARANÁ]. Coleção de: 1961. NQs: De 240 a 
290 - (estão faltando os NQs 254 - 263 - 277 - 284 
e 285) - Portuguesa - 1961 - incompleto. 

26. - Voz do Paraná - 1962 - 291 a 339. - 291 a 339-
Portuguesa - 1962 - incompleto. 

27. [VOZ DO PARANÁ] 1963. - 341 a 391 - Portuguesa 
- 1963 - incompleto. 

28. [VOZ DO PARANÁ] 1964. - NQs: [392 a 396] - 397 
398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 -
406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 

- 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 420 - 421 - 422 -
423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 
- [43 2a 436]. - 392 a 436 - Portuguesa - 1964 - incom-

pleto. 
29. VOZ DO PARANÁ. - 459 - Portuguesa - 1965 

sete exemplares. 
30. VOZ DO PARANÁ. - 467 - Portuguesa - 1966 

dezoito exemplares. 
31. VOL DO PARANÁ. SUPLEMENTO. ENC1CLICA "MA

TER ET MAGISTRA". - Portuguesa. 
32. I Diário Oficial I - 193 a 236 - Portuguesa - 1952-1966 

- incompleto. 
33. LUD. - 29 - Polonesa e portuguesa - 195 3- um exem
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34. ALERTA - Portuguesa e latina - 1956 - dois exempla
res. 

35. Diário de Notícias - 10.500 - Portuguesa - 1957 -
um exemplar. 

36. CATOLICISMO - 102 - Portuguesa - 1959 - um exem
plar. 

37. La voce deI popolo. - 3 - Italiana - 1959 - um exem
plar. 

38. O IDEAL. - 124 - Portuguesa - 1960 - um exemplar. 
39. O ESTADO DE S. PAULO. Suplemento especial. Encícli

cas sobre a Questão Social. Traduções da Poliglota Vati
cana - Portuguesa - 1961. 

40. GAZETA DO POVO. - 13.569 a 13.572 - Portuguesa 
- dezessete exemplares. 

3.6. ROLOS DE DOCUMENTOS: 
LlNGUA(S): - PERíODO: - OBS.: 

1. 1935 [e 1936] Sede Vacante. Alguns recibos e Avisos Mu
nicipaes. - Portuguesa - 1935-1936. 

2. FREIRAS - Portuguesa - 1960-1961. 

3.7. JUSTIFICAÇõES SUMÁRIAS DE BATISMOS, POR 
FALTA DE CERTIDÃO PARA EFEITO DE CA
SAMENTO, ATAS DE JURAMENTOS SUPLETÓ
RIOS PARA JUSTIFICAÇÃO DE BATISMOS, ETC. 

Trata-se de 41 (quarenta e um) rolos que incluem, na maio
ria, documentos originais e cópias do original, em Português ou 
Latim, relativas ao seguinte: Justificações sumárias de batismos, 
por falta de certidão, para efeito de casamento, atas de juramen
tos supletórios para justificação de batismo, justificações sumárias 
de estado livre, quando algum dos nubentes é estrangeiro ou oriun
do de outra diocese, provisões de habilitação matrimonial, abjura
ções e profissões de fé, certidões negativas de batismo, processos 
de habilitação para o sacramento do matrimônio, cautelas com 
os têrmos de juramento das partes católica e acatólica para fins 
matrimoniais, provisão de recepção no grêmio da Igreja Católi
ca, e outros. 

Os documentos constam, na maioria, de formulários impres
sos, que foram preenchidos a tinta ou a máquina. Apresentam 
legibilidade ótima e a maioria está em perfeito estado de conser
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em ordem cronológica. Constituem fonte para a história social, 
demográfica, administrativa e eclesiástica. 

Conforme a natureza do documento, incluem despacho, feito 
a tinta, como por exemplo: Habilite-se. Em .......... (ass.) + 
Jerônimo, Vig. Geral. Visto e justificado. Em .......... (ass.) 
+ Manuel, Arc. Metrop. 

Alguns documentos apresentam o s810 das armas de DOM 
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX - Arcebispo de Curiti
ba, ou o carimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE 
- Curitiba, das respectivas paróquias ou da CÚRIA METROPO
LIT ANA DE CURITIBA. Pode constar também o carimbo da 
SECRETARIA ECLESIÁSTICA - CURITIBA, com indicação 
de Registr. à f., Taxa, Curitiba e a data. 

Os rolos de documentos estão envolvidos por tiras de papel, 
presas com Durex, que apresentam as indicações que dão o tí
tulo. 

TITULO: - IGREJA, PARÓQUIA OU CONGREGA
çÃO: - MUNICIPIO DE CURITIBA - PERIODO: 

1. ABRANCHES 1958 [1954]-61. - Sant'Ana, em Abran
ches - 1954-1961. 

2. ÁGUA VERDE 1956-59. - Água Verde. - 1956-1959. 
3. AHU DE CIMA 1956-61. - Nossa Senhora Medianeira de 

Todas as Graças - Ahu de Cima. - 1956-1961. 
4. BIRIGUI 1956 [1953]-1961 [1962]. - Nossa Senhora 

Aparecida. - 1953-1962_ 
5. BIGORRILHO N. Sra. das DORES 1958 [1957]-59 [19611. 

- Nossa Senhora das Dores (Bigorrilho). - 1957-1961. 
6. BOA VISTA 1955-61. - Santo Antonio da Boa Vista. 

1955-1961. 
7. Bom Jeslls 1957 [1956]-60 [1961]. - Bom Jesus. 

1956-191. 
8. BOQUEIRÃO 1956-60. - Nossa Senhora do Carmo 

Boqueirão. - 1956-1960 . 
9. CABRAL 1953-61. - Senhor Bom Jesus - Alto do Ca

bral. - 1953-1961. 
10. CAPANEMA 1956 [1959]-61. - Nossa Senhora de Lour

des - Capanema. - 1959-1961. 
11. CATEDRAL 1956 [1952]-61. - Nossa Senhora da Luz. 

- 1952-1961. 
12. CORAÇÃO 
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13. CRISTO REI 1956 [1935]-60 [1961]. - Cristo Rei. -
1935-1961. 

14. ESP. SANTO 1957 [1956]-1961. - Divino Espírito San
to. - 1956-1961. 
15. GUADALUPE 1956 [1951]-60-6l. - Nossa Senhora de 

Guadalupe. - 1951-1961. 
16. IMIGRANTES POLONESES 1957-[1958]. - Congrega

ção da Missão de São Vicente de Paula. - 1957-1958. 
17. MERC~ 1956-59 [1960]. - Nossa Senhora das Mercês. 

- 1956-190. 
18. ORLEANS 1956-58. - Santo Antônio de Orleans. - 1956-

1958. 
19. PORTÃO 1956-6l. - Portão. - 1956-196l. 
20. ROCIO 1956 [1954]-59 [1961]. - Nossa Senhora do Ro

cio. - 1954-1961. 
2l. SALETIE 1958 [1957]-60. - Nossa Senhora da SaTette 

e Santa Rosa de Lima. - 1957-1960. 
22. S. FELICIDADE 1961. - Santa Felicidade. - 1961. 
23. S. Francisco DE PAULA 1957 [1956]-1960 [1961]. 

São Francisco de Paula. - 1956-196l. 
24. S. Quitéria Justificações 1957 [1956] -59-61. - Santa Qui

téria. - 1956-1961. 
25. STA. TERESINHA 1956 [1955]-60. - Santa Teresinha. 

1955-1960. 
26. TARUMÃ 1957-1961. Nossa Senhora no Tarumã. - 1957-

1961. 
27. [Uberaba e Vila Feliz 1956-1960]. - São Paulo Apósto

lo (Uberaba) e Vila Feliz. - 1956-1960. 
28. UMBARA 1956-60 [1961]. - Umbará. - 1956-1961. 
29. VILA GUAíRA [e Boqueirão] 1959-61. - São Cristóvão 

(Vila Guaíra) e Nossa Senhora do Carmo do Boqueirão. 
- 1959-1961. 

30. VILA HAUER 1960-6l. Santa Rita de Cássia. - 1960-
1961. 

TITULO: - PARÓQUIA OU DIOCESE: - INTERIOR 
- PERíODO: 

1 . ARAUCÁRIA [e COLOMBO]. - Nossa Senhora dos Re
médios de l\raucária e Nossa S.!nhora do Rosário de Co
lombo. - 1956-1960. 

2. AREIA BRANCA 1957 [1956]-60. - Senhor Bom Jesus 
de Areia Branca. - 1956-1960. 
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3. CONTENDA 1960 [1956-1959]. - Contenda. - 1956-
1959. 

4. MANDIRITUBA [e AGUDOS DO SUL] 1961 [1960]. -
Mandirituba e Agudos do Sul. - 1960. 

5. MURICI 1959-1960. - Sagrado Coração de Jesus - Mu
rici. - 1959-1960. 

6. DA DIÕCESE DE PARANAGUÁ - Paranaguá, Guaratu
ba, Colombo, Morretes, Cêrro Azul e Campina Grande do 
Sul. - 1954-1962. 

7. PIRAQUARA 1956-59. - Piraquara. - 1956-1959. 
8. RONDINHA 1957. - Rondinha - 1957-1969. 
9. S. JOÃO DO TRIUNFO 1956 [1957]-60 [1961]. - São 

João do Triunfo. - 1957-1961. 
10. S. José DOS PINHAIS 1957 [1956]-61 [1960]. - São 

José dos Pinhais. - 1956-1960. 
11. SANATóRIO S. ROQUE [1957]-1961. - Sanatório São 

Roque. - 1957-1961. 

3.8. PACOTES DE DOCUMENTOS: 
LlNGUA(S): - PERíODO: - OBS.: 

1. DOCUMENTOS DA MITRA - ANOS I 1913 I 1920-1922-
1938. - Portuguesa, espanhola e latina. - 1913-1938. 

2. Relatórios Quinquenais - Portuguesa e latina. - 1914-
1959. 

3 . I Relatórios trimestrais do movimento religioso I. - Por
tuguesa. - 1915-1968. - quatorze pacotes. 

4. Alguns Relatórios das parochias. - Portuguesa e latina. 
- 1924-1932. 

5. DIVERSOS 1937 - 1948 - 1951. - Portuguesa e latina. 
- 1937-1951. 

6. CORRESPOND~NCIA DE DOM ATTICO DA ROCHA 
De 1943 a 1945. - Portuguesa. 

7. CARTAS E TELEGRAMAS ENVIADOS DURANTE A 
DOENÇA E APÓS O FALECIMENTO DE DOM ATTICO 
EUSEBIO DA ROCHA, OCORRIDO A 11 DE ABRIL DE 
1950. - Portuguesa. 

8. RECORTES DE JORNAIS 1951·1952. - Portuguesa. 
1951-1952. 

9. Carta aos Padres. - Portuguesa. - 1952-1961. 
10. CÚRIA Relatóros Financeiros anuais e mensais. - Portu
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12. Notas diversas CORIA. - Portuguesa. 
13. Notas Construção Seminário. - Portuguesa. - 1965-1967. 
14. Mons. Pedro Feda/to (Papéis que pertenceram a D. At

tico). .- Portuguesa, latina, inglesa, francesa, italiana e es
panhola. - vinte e duas pastas. 

15. ESTATUTOS E REGIMENTO INTERNO da Associação 
das Senhoras de Caridade. - Portuguesa. - Pequenos pa
cotes. 

16. [CARTAS PASTORAIS]. - Portuguesa. - Cinco paco
tes. 

17. Maçonaria. - Portuguesa, inglesa e espanhola. 
18. [Formulários impressos da justificação de batismo para ca

samento]. - Portuguesa. 

3.9. CADERNOS COM DOCUMENTOS: 

1. Kalendarium perpet in usum Diocesis Curytuben [sis]. -
Latina e portuguesa. - 1896. 

2. Avisos dos Srs. Bispos - Decisões dos Canones Varias 11. 
3. III [Recortes de jornais]. - Portuguesa. 
4. IV [Caderno com recortes de jornais e outros documen

tos]. - Portuguesa e latina. - 1905-1917. 
S. Aviso dos Srs. Bispos referentes ao Code. Julho 1918. -

Portuguesa e latina. - 1918-1923. 
6. VI [Caderno com recortes de jornais e outros documentos]. 

- Portuguesa e latina. - 1923-1925. 
7. Catedral Contas feitas pelo Padre AntQ Mazzarotto e Pa

dre Jeronymo. (Ausência do Mons. Celso). - Portugue
sa. - 1929. 

8. [Caderno de registro de utensílios distribuídos aos diversos 
estabelecimentos que receberam peregrinos do VII Congres
so Eucarístico Nacional]. - Portuguesa. 

3.10. CAIXAS COM DOCUMENTOS: 

1. [Caixa com pastas e envelopes com documentos]. - Por
tuguesa, alemã, italana, francesa e latina. 

2. [Caixa com pastas de documentos e alguns avulsos]. -
Portuguesa, alemã, italiana, polonesa, francesa e latina. 

3. [Caixa com documentos diversos]. - Portuguesa, italiana, 
francesa, latina e alemã. 

4. [Caixa com documentos diversos]. - Portuguesa. 
S. Fotografias. 
6. Lembranças do VII C.E.N. - Portuguesa. 
7. [Pranchas 
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3.11. ENVELOPES E CAPAS COM DOCUMENTOS: 
TITULO: - LlNGUA(S): - PERIODO: - OBS.: 

1 . - Breves concedendo diversas faculdades a Dom Duarte 
Leopoldo e Silva, quando Bispo de Curityba. - Latina. -
1904-1907. 

2. UNIÃO DA VITóRIA. - Portuguesa. - 1918-1920. 
3. Cadernetas de Bancos. - Portuguesa. - 1932-1949. 
4. Re::ibos: Entêrro do Mons. Celso. Igreja S. Francisco 

(Ctiba.). Palácio Arquiepiscopal. - Portuguesa. - 1933. 
5. [Recibos diversos]. - Portuguesa. - sete envelopes. 
6. Fra.nciscanos - Demissionárias, etc. - Portuguesa e lati

na. - 1941-1944. 
7. Geral -- Exames. - Portuguesa. - 1941-1953. 
8. EXAMES - CLARETIANOS 1954 a [1959]. - Portu

guesa. - 1954-1959. 
9. DISPENSA DOS INTERSTICIOS CAN{)NICOS CLARE

TIA NOS 1954 a I 1960 I. - Portuguesa. - 1954-1960. 
10. REQUERIMENTOS DE RETIRO. CLARETIANOS. 1954 

a 19 [61]. - Portuguesa. - 1954-1961. 
11 . Atestados de retiros - Claretianos. - Portuguesa. -

1956-1960. 
12. ATESTADO DE RETIROS - LAZARISTAS DA VICE·· 

PROVINCIA POLONESA De 1955 - a. - Portuguesa. 
13. ATESTADO DE EXAMES - LAZARISTAS DA - VI

CE-PROVINCIA De 1955 - a. - Portuguesa. 
14. ATESTADO DE RETIRO DOS XAVERIANOS 1956 a 

[1958]. - Portuguesa. - 1956-1958. 
15. ATESTADO DE EXAMES DOS XAVERIANOS 1956 a 

.... - Portuguesa e latina. - 1956-.... 
16. [DIPLOMAS DE ORDENAÇÃO]. - Portuguesa e lati

na. - sessenta e quatro envelopes. 
17 . [Processos de ordenação]. - Portuguesa. - cinquenta e 

sete envelopes. 
18 . [Processos de ordenação]. - Portuguesa e latina. - qua

renta e nove envelopes. 
19. [Processos de ordenação]. - Portuguesa e latina. - ses

senta e nove envelopes. 
20. [Processos de ordenação]. - Portuguesa e latina. - se

tenta e três envelopes. 
21. CARTAS TESTEMUNHAIS. - Portuguesa, latina e italia

na. - dezenove envelopes. 
22. DOCUMENTOS DIVERSOS. - Portuguesa, latina e espa
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23 . Capuchinchos - Requerimentos, etc. - Portuguesa e la
tina. 

24. CAPUCHiNHOS - DEMISSORIAS. - Portuguesa e la
tina. 

25. [CORAÇÃO DE MARIA - Requerimentos]. - Portu
guesa. 

26. Processos de ordenação. - Portwmesa e latina. - oiten
ta e cinco capas. 

27. Processos de Ordenação - EGRESSOS. - Portuguesa r. 
latina. - uma capa. 

3.12. DOCUMENTOS DIVERSOS: 

1. [Biografias e outros documentos]. - Portuguesa. 
2. Irmandade de Santo Antonio. - Portuguesa e latina. 

1902. 
3. [Documentos diversos]. - Portuguesa. 
4. INDULG~NCIA 2 de Novembro. - Portuguesa. - 1918. 
5. [Documentos estatísticos referentes às cidades de. Curitiba, 

Ponta Grossa, Jacarezinho, Foz do Iguaçu e Palmas]. -
Portuguesa. 

6. [Relat6rios semestrais - 1930]. - Portuguesa. - 1930. 
7. [Relat6rios semestrais - 1931]. - Portuguesa. - 1931. 
8. [Documentos diversos]. - Portuguesa e latina. - 1950-

1968. 
9. [Documentos diversos relativos ao ensino religioso]. - Por

tuguesa, latina e 1l1emã. 
10. Congresso Eucarístico - Para o Museu Sacro. - Por

tuguesa. 
11. [Documentos diversos]. - Portuguesa. - 1959-1963. 
12. [Relat6rios anuais das paróquias de Arquidiocese de Curi

tiba, e outro]. - Portuguesa. 

3.13. PLANTAS E PROJETOS: 

3.14. 

N9 - LtNGUA: - PERIODO: - OBS.: 
[Plantas para construções, plantas de terrenos e projetos di
versos]. - diversas plantas e projetos. 

DISCOS: 

[Discos do Hino Oficial do VII Congresso Eucarístico Na
cional e disco Galeria de Honra, Homenagem a Dom Ma· 
nuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano de Guri
tiba]. - Portuguesa. - 1960. 



3.15. 

3.16. 
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[Lembranças do VII Conjlresso Eucarístico Nacio
nal]. - diversas. 
BIBLIOTECA DA CÚRIA METROPOLITANA DE 
CuRITIBA: 

Livros, coleções de revistas e publicações diversa~. 
3. 17. PUBLICAÇÃO DA REFERIDA CÚRIA: 

Boletim Eclesiástico da Arquldiocese de Curitiba, anterior. 
mente Diocese. - Portuguesa e latina - Diversos. 

3.18. FICHARIO: 1 a 58 .• 
[Fichário do Serviço Social da Paróquia de Nossa Senhora 
de Guadalupe]. - Portuguesa. 

* 
SALA DA SECRETARIA DA CÚRIA METROPOLITANA DE 

CURITIBA 

3.19. LIVROS DIVERSOS: 

3.19.1. CLERO REGULAR DA ARQUIDIOCESE. 

Livro de registro das Congregações e Ordens Religiosas 
Masculinas, indicando o número de casas, paróquias, padres, se
minários, seminaristas e capelanias, incluindo histórico, fundação, 
chegada ao Brasil, colégios, alunos, paróquias no passado e atuais 
e padres de renome. Na fôlha de guarda há uma autorização da
da em Curitiba, 2 de julho de 1964, por + Manuel, Are. Metrop., 
para o Mons. Pedro Fedalto rubricar e encerrar as páginas [fô· 
lhas) do livro. Nesta fôlha há um sêlo das armas de [EM
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX] - ARCHIEPISCOPUS 
CURITIBENSIS IN BRASILIA. Têrmos de abertura e de en
cerramento: 2 de julho de 1964, assinados pelo Monsenhor Pe
dro Fedalto. Chanceler. Nos dois têrmos há um carimbo da 
CÚRIA METROPOLITANA + CURITIBA +. Primeira e úl
tima referência: 28 de novemb~o de 1887 e 28 de fevereiro de 
1919. Outras referências: 1909-1967. Estas datas foram basea
das nos históricos e nos dados existentes no livro. Fôlhas apro
veitadas: 82 de 100, com a rubrica do Monsenhor Pedro Fedal
to. Línl[Ua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em 
uso. Na fôlha 100 há um índice com a indicação do NQ da Con
gregação e da página [fôlha]. O livro contém dois documentos 
avulsos relativos ao seguinte: Comunicação da Comissão de Hos
pedagem e Circular da Casa do Estudante Universitário. Fonte 
para a história social, eclesiástica, cultural e das instituições. Na 
capa há uma etiquêta com a palavra ATAS 
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grafia e outras. Etiquêta da lombada: CLERO REGULAR DA 
ARQUIDlOCESE. 

3.19.2. CONGREGAÇOES RELIGIOSAS. 

Livro de registro das Congregações Religiosas Femininas na 
Arquidiocese de Curitiba. No verso da fôlha de guarda há uma 
autorização dada por + Manuel, Arc. Metrop., ao Mons. Pedro 
Fedalto, para rubricar e encerrar o livro. Primeira e última refe
rência: 15 de outubro de 1650 e 17 de maio de 1954. Outras re
ferêndas: 1325-1954. Estas datas foram baseadas nos histó~icos 

e nos dados existentes no livro. Os documentos incluem, na maio
ria, os seguintes dados: na margem superior, nome da Congre
gação; Fundação - nome, data, local e fU:J.dador(es), podenc'o 
constar a finalidade para a qual foi fundada; Brasil --data da che
gada, a convite de . . . . ., ou sem indicação, finalidade e obra 
ou casa fundada; Noviciado - data e outras referências ou sem 
indicação; Casa provincial - data da ereção e enderêço ou sem 
indicação; Colégios - nome, data da fundação e nível ou tipo 
ou sem indicação; Hospitais - nome e data da fundação; Orf:>
natos - nome, data da fundação e tipo ou sem indicação; Obras 
assistenciais - nome, data da fundação e tipo ou sem indicação' 
Casas no passado - nome, local e ano da fundação ou sem in

dicação . Pode constar ainda uma tabela com Indicação do ano 
e dados estatísticos de casas, religiosas, colégios, alunos, hospi
tais, doentes e noviças da Congregação. F ôlhas aproveitadas: 40 
de 100, com a rubrica do Monsenhor Pedro Fedalto. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. Contem 
dois documentos avulsos, incluindo dados sobre um estabeleCI. 
mento e uma resposta de inquérito . Fonte para a história social. 
eclesiástica, demográfica e das instituições. Na capa há uma eti 
quêta com a palavra ATAS, indicação da tipografia, e outra!.. 
Etiquêta da lombada: CONGREGAÇOES RELIGIOSAS. 

3.19.3. PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE. 

Livro que serve para registrar os dados principais das paró 
quias com o respectivo elenco dos vigários. No verso da fôlh .. 
de guarda há uma autorização dada em Curitiba, 30 de janeiro 
de 1957, por + Manuel, Arc. Metrop., para o Pe. Pedro Fedalto 
abrir, rubricar e encerrar o livro. Nesta fôlha há um sêlo bran
co das armas de [EMMANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUXJ. 
ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSrS IN BRASILIA, e outro com 
as indicações DOM MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX 
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Arcebispo de Curitiba. Na primeira fôlha, sem numeração, hà 
as indicações de PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE DE CURI
TIBA e os respectivos vigários. Têr mos de abertura e de en
cerramento: 2 de fevereiro de 1967, assinados pelo Padre Pedro 
Fedalto, Chanceler. No têrmo de abertura consta um carimbo 
da CÚRIA METROPOLITANA + DE CURITIBA +. Primei
ra e última referência: 1578-1968. Outra referência: 1969. Es
tas datas foram baseadas nos históricos e nos dados existentes 
no livro. Os documentos podem incluir os seguintes dados: no
me da(os) padroeiros(as), ereção e bênção da capela, criação 
da paróquia, elevação da Catedral; população, igrejas reitorais, 
capelas, distância, extensão, licença para transferência da sede, 
execução da mesma, bênção da primeira pedra da igreja, anexa
ção, reidificação, extinção da paróquia, curato, freguesia civil, re
sidência dos vigários, início da colonização, podendo ser polone
sa, italiana ou alemã, origem, histórico e elenco dos vigários, po
dendo constar os reitores e provisão. Fôlhas aproveitadas: 105 
de 200, com a rubrica do Pe. Pedro Fedalto. Algumas fôlhas não 
foram utilizadas no verso. Língua: portuguesa. Legibilidade: óti
ma. O livro está em uso. Possui um índice com indicação da 
paróquia, capital ou interior, e da página [fôlha]. O livro con
tém documentos avultosos relativos ao seguinte: ereção do cura
to de Tomaz Coelho, divisas da Paróquia de Colombo, portaria 
nomeando comissão para a construção da Igreja de Nossa Senho
ra Medianeira de Todas as Graças e convite da inauguração da 
pedra fundamental da nova Igreja Matriz de São Francisco de 
Paula. Fonte para a história social, administrativa, eclesiástica e 
demográfica. Na capa há uma etiquêta com a palavra ATAS, in
dicações da tipografia, e outras. Etiquêta da lombada: PARÓ
QUIAS DA ARQUIDIOCESE. 

3.19.4. SACERDOTES NATURAIS DA ARQUIDIOCESE. 

Livro que serve de registro de todos os sacerdotes naturais 
da Arquidiocese de Curitiba, tanto seculares como regulares. No 
verso da fôlha de guarda há uma autorização assinada por + 
Manuel, Arc. Metrop., dada ao Mons. Pedro Fedalto, para ru
bricar e encerrar as páginas [fôlhas] do livro. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 2 de julho de 1964, assinados pe~o Mon
senhor Pedro Fedalto, Chanceler . Primeira e última referência: 
8 de agosto de 1886 e 1968. Outra referência: 1741. Estas dats 
foram dadas de acorodo com o nascimento dos sacerdotes e os 
dados existentes no livro. O 
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itens: na margem superior - indicação da localidade; Nome do 
sacerdote, NQ de ordem, Título - Passionista, Capuchinho, e ou
tros, Nascimento, Ordenação e Morte. A segunda parte apresen
ta os seguintes itens: na margem superior - indicação de PA
DRES SECULARES, PADRES PASSIONISTAS, e outros; No
me, Naturalidade, Nascimento, Ordenação e Morte. A terceira 
parte apresenta listas numéricas anuais de sacerdotes e outras in
dicações. Fôlhas aproveitadas: 52 de 100, com a rubrica do Mons. 
Pedro Fedalto. Alguns registros não foram preenchidos, constan
do apenas as indicações na margem superior das fôlhas. Língua: 
portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. Contém 
documentos avulsos relativos ao seguinte: lista de padres com ,da
dos diversos e sacerdotes nascidos na Arquidiocese de Curitiba. 
Fonte para a história social, eclesiástica, demográfica e das ins
tituições. Na capa há uma etiquêta com a palavra ATAS, indi
cações da tipografia, c outras. Etiquêta da lombada: SACER
DOTES NATURAIS DA ARQUIDIOCESE. 

3.19.5. - SEMINÁRIOS - NA ARQUIDIOCESE. 

Livro que serve de registro dos Seminários Maiores e Me
nores existentes na Arquidiocese de Curitiba. No verso da fôlha 
de guarda há uma autorização assinada por + Manuel, Arc. 
Metrop., dada ao Mons. Pedro Fedalto, para abrir, rubricar e 
encerrar o livro. Têrmos de abertura e de escerramento: 19 de 
agosto de 1964, ~ssinados pelo Monsenhor Pedro Fedalto. Re
ferências: 1826-1957. Estas datas foram dadas de acordo com a 
fundação da Congregação Oblatos da Virgem Maria na Itália e 
com o estabelecimento dos padres saletinos em Curitiba. Os do
cumentos incluem os seguintes itens: na margem superior - no
me do Seminário Maior ou Menor; Origem - data em que se 
estabeleceu ou foi fundado o Seminário Maior ou Me'1or em Curi
tiba, no Brasil ou em outra localidade, podendo constar a finali
dade ou o enderêço; Histórico - marcha dos acontecimentos des
de a sua fundação, cursos, número de alunos do Seminário Maior 
ou Menor e de Padres ordenados ou sem indicação; Há também 
algumas tabelas, que incluem itens diversos, como ano, local e 
dados estatísticos de Filos., TecI. e Total, e outros. Fôlh'ls aoro
veitadas: 30 de 50, com a rubrica do Monsenhor Pedro Fedalto. 
Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. 
Contém documentos avulsos relativos ao seguinte: três respostas 
de inquéritos e documento com info~mações sobre o Seminário 
Seráfico 
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etiquêta com a palavra ATAS e indicação da Cúria Metro. Jai
me Reis, 369 -, da tipografia, e outras. Etiqueta da lombada: 
- SEMINÁRIOS - NA ARQUIDIOCESE. 

3.19.6. CURRICULUM VlTAE DOS PADRES SECULA
RES DA ARQUIDIOCESE. 

Livro que serve para o registro do clero secular da Arquidio
cese de Curitiba com a pesquisa dos dados biográficos de cada 
um. No verso da fôlha de guarda há uma autorização assinada 
por + Manuel, Are. Metrop., dada ao Pe. Pedro Fedalto, para 
abrir, rubricar e encerrar o livro. Junto à autorização há um 
sêlo das armas de DOM MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX 
- Arcebispo de Curitiba. Na primeira fôlha, sem numeração, 
constam as seguintes indicações: CURRICULUM VITAE DOS 
PADRES SECULARES DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de fevereiro de 1957, 
assinados pelo Padre Pedro Fedalto, Chanceler. Nos dois têrmos 
consta um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA + DE CURI
TIBA +. Primeira e última referência: 20 de julho de 1859 e 
15 de janeiro de 1940. Outra referência: 1849 . Estas datas foram 
baseadas no ano de nascimento dos padres. Os documentos in
cluem os seguintes itens: na margem superior - nome completo 
do padre; filiação, data e local do nascimento, data do batismo, 
podendo constar o local e nome do oficiante, data da crisma, 
podendo incluir o nome do oficiante e o local, curso primário -
nome da escola ou sem indicação, liceu, ou sem indicação, semi
nário - ano em que ingressou e terminou, o local, data em que 
recebeu a batina ou sem indicação, cursos frequentados - local 
e data ou sem indicação, tonsura, ostiariato, exorcistado e acoli
tato, subdiaconato, diaconato e presbiterato, com as respectivas 
datas, primeira missa - local, data e nome do pregador ou sem 
indicação, cargos ocupados, local onde se retirou e ano ou sem 
indicação, obras realizadas ou sem refe"ência e falecimento -
data e local, podendo constar a descrição da cerimónia fúnebre. 
Fôlhas aproveitadas: 112 de 200, com a rubrica do Pe. Pedro 
Fedalto. Algumas fôlhas foram utilizadas apenas em parte. Lín
gua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. O 
livro contém documentos diversos, colados nas fô

'
has com fita 

Durex ou soltos, 
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CURRICULUM VITAE DOS PADRES SECULARES DA AR· 
QUIDIOCESE. 

3.19.7. HOSPITAIS DIRIGIDOS POR RELIGIOSAS. 

Livro destinado para o registro de hospitais dirigidos por re
ligiosas na Arquidiocese de Curitiba. No verso da fôlha de guar
da há uma autorização, dada em Curitiba, 2 de julho de 1964, 
por + Manuel, Arcebispo Metropolitano, para o Mons. Pedro 
Fedalto rubricar c encerrar o livro. Junto à autorização há um 
sêlo branco das armas de [EMMANUEL DA SILVEIRA D'EL· 
BOUX] - ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRASILIA. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de julho de 1964, as
sinados pelo Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler do Arcebispa
do. Nos dois têrmos há um carimbo da CúRIA METROPOLI· 
TANA + DE CURITIBA +. Primeiro e último registro: 23 ce 
maio de 1949 e 8 de setembro de 1959. Referê:lcÍ:ls: 1880-1961. 
Estas datas foram baseadas no hist6rico das instituições hospita
lares. Os documentos incluem os seguintes itens: na margem su
perior - nome da instituição hospitalar; enderêço, tipo, número 
de leis, entidade mantenedora, hist6rico, ano, irmãs e doentes. 
Fôlhas aproveitadas: 22 de 100, com a rubrica do Monsenhor Pc 
dro Fedalto. Língua: portuguesa. Legibilidade: 6tima. O livro 
está em uso. Contém dois documentos avulsos relativos a res
postas de inquéritos. Fonte para a hist6ria social, eclesiástica, 
demográfica e das instituições. Na capapa há uma etiquêta com 
as palavras ATAS, indicações da tipografia, e outras. Etiquêta 
da lombada: HOSPITAIS DIRIGIDOS POR RELIGIOSAS. 

3.19.8. Registro dos Termos de Ordenações havidas na Dioce
se de Corytiba, hoje Archidiocese - 1936. 

Livro que serviu para o registro das ordenações havidas na 
Diocese [e na Arquidiocese) de Curitiba. Têrmos de abertura e 
de encerramento: 15 de agosto de 1900, assinados por + José, Bis
po de Curitiba. Primeiro e último registro: 19 de dezembro de 
1896 e 28 de junho de 1970. Os têrmos ou atas das ordenaçr>es 
podem incluir os seguintes dados: na margem esquerda - N9 de 
ordem, de I a ex, das fôlhas 1 a 15, data, o oficiante ou sem in
dicação; dia, mês e ano, local, gome do oficiante, ordem(ns) can
ferida(s): tonsura, ostiariato, exorcisw.do e acotitado, subdiacona
to, diaconato e presbiterato, nome(s) de quem recebeu a ordena
ção, podendo constar a ordem religiosa ou a Diocese e as indica
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que vai por mim assinado, incluindo, nos mais recentes, a indicação 
de Curitiba e a data, sendo todos assinados. Fôlhas aproveitadas: 
69 de 100, com a rubrica do Pe. Lamartine. LÍnguas: portuguesa 
e alguns documentos avulsos em Latim .Legibilidade: boa. O livro 
está em uso. Contém 21 (vinte e um) documentos avulsos relati
vos ao seguinte: cópia do têrmo de posse do Bispado pelo Bispo 
Diocesano Dom Duarte Leopoldo e Silva, listas em Latim de or
denações, requerimentos, edital, carta, e outros. Fonte para a his
tória social, eclesiástica e das instituições. Na capa há uma eti
quêta com os dados que dão título ao livro. Etiquêta da lombada: 
REGISTRO DAS ORDENAÇõES. 

3.19.9. - COL~GIOS - CATÓLICOS. 

Livro de registro dos estabelecimentos católicos de ensino da 
Arquidiocese [de Curitiba]. Na primeira fôlha, sem numeração, 
há uma autorização dada em Curitiba, 4 de agosto de 1964, por -t
Manuel, Arc. Metrop., para o Mons. Pedro Fedalto rubricar e en
cerrar as páginas [fôlhas] do livro. Nesta fôlha há um sêlo bran
co das armas de [EMMANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX] -
ARCHIEPISCOPUS CURTTIBENSIS IN BRASILIA. Têrmos de 
abertura e de encerramento: 4 de agosto de 1964, assinados pelo 
Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler do Arcebispado. Nos doi .. 
têrmos há um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA + DE 
CURITIBA +. Primeiro e último registro: 14 de março de 1959 
e 1980. Referências: 1896-1980. Estas datas foram baseadas nos 
históricos e no quadro geral. Os documentos podem incluir os se
guintes dados: enderêço, tipo, histórico, ano, cursos, matrículas, 
alunos, total, e outros. Fôlhas aproveitadas: 85 de 200, com a ru
brica do M onsenhor Pedro F edalto. Língua: portuguesa. Legibi
lidade: ótima. O livro está em uso. Contém documentos avulsos 
relativos a respostas de inquéritos, tabelas das espórtulas e da ad
ministração dos sacramentos e formulário não preenchido da Cúria 
Metropolitana de Curitiba. Fonte para a história social, cultural, 
eclesiástica, demográfica e das instituições. Na capa há uma eti
quêta com a palavra ATAS, indicações da tipografia, e outras. Eti
quêta da lombada: - COL~GIOS - CATóLICOS. 

3.19.10. REGISTRO DOS NOMES DOS SACERDOTES RE
SIDENTES NESTA DIOCESE [ARQUIDIOCESE DE 
CURITIBA]. 

Livro que serviu para registro de todos os sacerdotes que re
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sidem e dos que para o futuro vierem a residir nesta Arquidiocese 
No verso da fôlha de guarda há a seguinte indicação: Sacerdotes 
que se retiraram desde a criação da Diocese até hoje, 24 de De
zembro de 1900, incluindo uma lista em ordem numérica do nome 
dos Padres. Têrmo de abertura: 24 de dezembro de 1900, assina
do por + José, Bispo Diocesano. Na primeira fôlha, sem nume
ração, além do têrmo de abertura, há a seguinte indicação: Sacer
dotes falecidos até este ano de 1900 - desde a posse do 19 Bis
po, incluindo lista em ordem numérica do nome, local e data do 
falecimento. Primeiro e último registro: 24 de dezembro de 1900 
e 1967. Os documentos incluem os seguintes itens: na parte SUpe
rior, cabeçalho impresso com Ano, Mês, Dia, Nomes, Título, Fre
guesias em que residem, Provimentos, incluindo Uso de Orderis, 
Confessor e Pregador, além de Observações. Na margem superior 
pode haver· a indicação manuscrita do ano, do Clero Regular ou do 
Clero Secular na Arquidiocese de Curitiba ou a anotação do no· 
me de Padres. Dados: Ano. Mês, Dia, data da admissão na Dio
cese [Arquidiocese], do nascimento ou sem indicação; Nomes -
nome completo do padre, podendo constar a indicação da data 
da ordenação, nacionalidade, data e local do nascimento; Título -
ou a indicaç1l:o manuscrita de Ordem, Congregação ou Cargo; Fre· 
guesias em que residem - Blumenau, Curitiba, Petrópolis, Mor
retes, e outras; Provimentos - indicações impressas já referidas 
ou anotações manuscritas, incluindo naturalidade, ordenação, car
go, e outras; Observações - cargo ocupado, transferido para .... 
e o ano, faleceu em ....• e outras. Pode constar ainda um comen
tário. Fôlhas aproveitadas: ISO de 199, com a rubrica do Pe. 
Lamartine. A partir da fôlha 52, os dados seguem uma anotação 
cronológica. Língua: portuguesa. Legibilidade: boa. O livro es
tá em uso. Contém documentos avulsos, incluindo recortes de jor
nal em língua polonesa, cartas, provisão, requerimentos, decreto, 
e outros. Fonte para a história social, eclesiástica e demográfica. 
Etiquêta da capa: REGISTRO DOS NOMES DOS SACERDOTES 
RESIDENTES NESTA DIOCESE. Etiquêta da lombada: SACER. 
DOTES NA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA. 

3.19.11. [Livro do Tombo da Arquidiocese de Curitiba] . 

Livro do Tombo da Arquidiocese [de Curitiba]. Na fôlha 1 
consta, antes do têrmo de abertura, um documento da nomeação 
do Pe. Francisco das Chagas Torres, Vigário Capitular da Arqui
diocese Metropolitana de Curitiba e da profissão de fé perante os 
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carimbo da CúRIA METROPOLITANA + DE CURITIBA +. 
Têrmos de abertura e de encerramento: 24 de agosto de 1935, as
sinados pelo Pe. FrancIsco Torres, Vig. Capitular. Primeiro e 
último registro: 24 de agosto de 1935 e 7 de abril de 1970. Os 
documentos são os seguintes: têrmo de posse de [Dom Áttico Eu
sebio da Rocha], Arcebispo Metropolitano desta Arquidiocese de 
Curitiba, portaria de + Dom Áttico, Arcebispo Metropolitano, 
têrmos de profissão de fé, juramento, constando em alguns a In
dicação antidemocrático, e posse de paróquia, Iubileu de prata epis
copal de Dom Áttico Eusebio da Rocha, A verdadeira imagem 
de Nossa Senhora do Rocio, Falecimento de Dom Áttico Eusebio 
da Rocha, Ata da eleição do Vigário Capitular sede vacante da 
Arquidiocese de Curitiba e Têrmo da nomeação, recepção e pos
se de Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropolita
no de Curitiba. Fôlhas aproveitadas: 70 de 200, com a rub"ica do 
Pe. Torres. LÍnguas: portuguesa e latina. Legibilidade: 6!ima. O 
livro está em uso e apresenta algumas fôlhas amarelecidas. Fonte 
para a história social, administrativa e eclesiástica. Etiquêta da 
lombada: a superior, datilografada e danificada, apresenta as in-
dicações LI .......... AME, e a inferior possui as letras bo. 

3.19.12. LIVRO DAS CRISMAS REALIZADAS NA CAPELA 
DO ARCEBISPADO. 

Livro de registro de crismas realizadas no Palácio Arquie
piscopal. Na primeira fôlha, sem numeração, há indicação da 
Arquidiocese de Curitiba e do Livro de Crismas. Têrmos de aber
tura e de enceramento: 14 de junho de 1957, assinados pelo Mons. 
Lamartine C. de Miranda, Vigário Geral. Primeiro e último re
gistro: 3 de janeiro de 1952 e 28 de junho de 1970. Os documen
tos constam de formulários impressos, que foram preenchidos a 
tinta. Os itens são os seguintes: Na margem esquerda: NQ e 
Nome, constando o nome completo, apenas o(s) prenome(s) ou 
sem indicação. Dia, mês e ano da crisma, Nome do oficiante. 
Local da crisma ou sem indicação .Idade do(a) crismado(a) ou 
sem indicação. Filiação - legítima ou natural. Nome do pa
drinho ou da madrinha. Vigário que assinou o documento -
sem indicação. Fôlhas aproveitadas: 55 de 200, com a rubrica 
do Mons. Lamartine. Cada fôlha contém dez registros de CrIS

mas. A rubrica das fôlhas foi feita com carimbo. Língua: por
tuguesa. Legibilidade: 6tima. O livro está em uso. Fonte para 
a história social, eclesiástica e demográfica. Etiquêta da lom
bada: LIVRO I. CRISMAS NO PAL. DO ARCEBISPADO. 
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3.19.13. DADOS ESTATISTICOS DAS CONG. RELIGIO
SAS Masc.-Fem. 

Livro de registro [de dados estatísticos das Congregações 
Religiosas Masculinas e Femininas da Arquidiocese de Curitiba]. 
No verso da fôlha de guarda há uma autorização assinada por 
+ Manuel, Are. Metrop., dada ao Mons. Pedro Fedalto, para ru
bricar e encerrar as páginas [fôlhas] do livro. Junto à autoriza
ção há um sêlo branco das armas de EM MANUEL DA SILVEI
RA D'ELBOUX - ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN 
BRASILIA. Têrmos dé encerramento: 2 de julho de 1964, as
sinados pelo Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler. Neste têr
mo há um carimbo da CÚRIA METROPOLITANA + DE CURI
TIBA +. Primeiro e último registro: 1954 e 1963. Período: 
1954-1965. Os documentos incluem os seguintes itens: na mar
gem superior - Clero Regular na Arquidiocese, ou na Arquidio
cese de Curitiba, e Congregações Religiosas Femininas na Ar
quidiocese e o ano. Chegada, casas, padres, paróquias, Seminá
rios, alunos e capelanias ou chegada, casas, religiosas, colégios 
fem., alunas, colégios masc., alunos, Institutos e Internatos. Lis
ta nominal numerada do Clero Regular ou dás Congregações Re
ligiosas Femininas, indicação estatística dos dados acima referi
dos e some, tncuindo o total. Fôlhas aproveitadas: 12 de 100, 
com a rubrica do Monsenhor Pedro Fedalto. Língua: portugue
sa . Legibilidade: ótima. O livro está em uso. Os documentos es
tão em ordem cronológica ascendente, sendo que não consta o 
ano de 1958, das Congregações Religiosas Masculinas e Femini
nas, e o de 1963 foi repetido no que se refere às Congregações 
Religiosas Femininos. O livro contém documentos avulsos relati
vos ao seguinte: cartão do Ginásio Inc'ustrial do Instituto Sale
siano de Assistência Social e uma ficha com dados estatísticos. 
Fonte para a história social, eclesiástica, demográfica e das insti
tuições. Na capa há uma etiquêta com a palavra ATAS, indica
ção da tipografia, e outras. Etiquêta da Tombada: DADOS ES
TATlSTICOS DAS CONG. RELIGIOSAS Masc.-Fem. 

3 . 19 . 14. Relatórios AnuaIs. 

Livro de registro dos relatórios anuais da Arquidiocese [de 
Curitiba] para que pudesse guardá-los, de modo mais seguro, 
e também tivesse uma vista de conjunto. No verso da fôlha de 
guarda há uma autorização assinada por + Manuel, Are. Metrop., 
dada ao Mons. Pedro Fedalto, para rubricar e encerrar as pá
ginas 
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2 de julho de 1964, assinados pelo Mons. Pedro FedaIto, Chan
celer do Arcebispado. Primeiro registro: 1955. Período: 1954-
1966 . Os documentos incluem os seguintes itens: margem supe
rior - indicação, em caixa alta, da paróquia. Ano, Extensão, 
Capelanias, População, Padres, Frequência à Missa, Páscoa, Pro
testantes, Templos Espíritos, Centros Espíritas, Crianças, Cate
cismo, Centros Catequéticos, Catequistas, Estabelecimentos de En· 
sino, Alunos, Fábricas, Operários, Marianos, Filhas de Maria, 
Apostolado da Oração, Cruzadinhos, O.V.S., Vicentinos, Colf
gios Católicos, Alunos Cat6licos, pódendo constar indicações co
mo Legionários, Legião [de] Maria, Rosário Vivo, e outras, além 
de dados estatísticos. Fôlhas aproveitadas: 61 de 100, com a ru
brica do Mons. Pedro Fedalto. Não foram preenchidas a sin
dicações referentes à paróquia de Vila Isabel. Língua: portugue
sa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso. Os documentos 
não estão em ordem cronológica. Os registros são anuais. No 
verso da fôlha 99 e na seguinte há um índice dos registros nume
rados, com a indicação da pág. [fôlha]. Fonte para a história 
social, econômica, cultural, eclesiástica e demográfica. Na etiquê
ta da capa também constam a palavra ATAS, indicações da ti
pografia, e outras. Etiquêta da lombada: RELATÓRIOS ANUAIS 
DAS PARÓQUIAS. 

3.19.15. Cúria. Livro de [do] Tombo. 

Livro do Tombo da Cúria Metropolitana de Curitiba. No 
verso da primeira fôlha. sem numeração, há uma auto:'ização pa
ra o Mons. Pedro Fedalto rubricar e encerrar as páginas [fôlhas 1 
deste livro de [do] Tombo da Cúria Metropolitana, feita em 
Curitiba, a 4 de agosto de 1964, e assinada por + Maruel, Ar.::. 
Metrop. No final da autorização há um sêlo branco das armas 
de [DOM EMMANUEL DA SILVEIRA] D'ELBOUX - AR
CHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRASILIA. Têrmos de aber
tura e de encerramento: 4 de agosto de 1964, assinados pelo 
Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler da Cúria MetropoTitana. 
Nos dois têrmos consta um carimbo da CÚRIA METROPOLI
TANA + DE CURITIBA +.Primeiro registro: 15 de janei-o 
de 1954. Período: 1954-1969. Os documentos são relativos ao 
seguir.te: Dom Jerônimo Mazzarotto, Vigário Geral, P. Antô
nio A. Marocchi, Diretor da O.V.S., Padres Xaverianos, Paró
quia do Divino Espírito Santo, Irmãs Oblatas em Curitiba, Bên
ção da Igreja provis6ria de Vila Feliz, Pe. Pedro Fedalto, Chance
ler do Arcebispado, Bênção do salão paroquial de Sant::t Felici
dade e outros. Fôlhas aproveitadas: 146 de 300, 
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do Monsenhor Pedro FeJalto . Língm: portuguesa. Legibilidade; 
6tima. O livro está em uso. Contém documentos avulsos rela
tivos ao seguinte: recorte de jornal, convite para festa, e outros. 
O livro apresenta um índice de 11 fôlhas, a partir da fôlha 300 
para trás, com indicação dos anos, dos assuntos, das páginas [fô
lhas] e dos NQs. O índice está incompleto. Fonte para a hist6-
ria social, eclesiástica, política, administrativa, econômica, cultu
ral e das instituições. O título do livro foi dado de acordo com 
os dados· da etiquêta da capa. Na lombada do livro há as se
guintes indicações feitas com decalcomania: LIVRO DE [DOJ 
TOMBO. CÚRIA. Etiquêta da lombada: LIVRO DO TOMBO 
DA - CÚRIA-. 

3.19.16. LIVRO DAS ORDENAÇÕES. 

Livro que serve para o registro das ordenações feitas na 
Arquidiocese rde Curitiba]. Na fôlha de guarda há uma au· 
torização assinada por + Manuel, Are. Metrop., dada ao Pe. 
Pedro Fedalto, para abrir, rubricar e encerrar as páginas [tôo 
lhas] do livro. Nesta fôlha há um carimbo das armas de DOM 
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX - Arcebispo de Curiti
ba. Têrmos de abertura e de encerramento: 3 de setembro de 
1960, assinados pelo Padre Pedro Fedalto, Secretário da Cúria 
Metropolitana. Nos dois têrrnos há um carimbo da CÚRIA ME
TROPOLITANA + DE CURITIBA +. Primeiro e último re
gistro: 13 de março de 1954 e lQ de julho de 1967. Período: 
1954-1970. Os documentos incluem os seguintes itens: NQ de 
ordem. Nome completo e Ordem a que perte::ce. Tonsura, Clé
rigo, Ostiariato eleitorado, Exorcistado e acolitato, Subdiaconu
to e Presbiterato, com indicação de dia, mês e ano ou sem ano
tação, e Observações. Fôlhas aproveitadas: 35 de 196, com a 
rubrica do Pe. Pedro Fedalto. Língua: portuguesa. Legibilida
de: 6tima. O livro está em uso. Contém documentos avulsos re
lativos ao seguinte: Retiro - 1968 e ordenações. Fonte para a 
hist6ria social, eclesiástica, econômica e demográfica. Etiquêta 
da lombada: LIVRO DE ORDENAÇõES. 

3.19.17. ESTABELECIMENTOS CATÓLICOS ASSISTEN· 
CIAIS. 

Livro que serve para o registro das obras assistenciais per
tencentes a Congregações Religiosas ou por elas dirigidas. No 
verso da fôlha de guarda há uma autorização assinada por + 
Manuel, Are. Metrop., dada ao Mons. Pedro 
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car e encerrar as páginas [fôlhas] do livro. Junto à autoriza
ção há um sê!o branco das armas de EM MANUEL DA SIL
VEIRA D'ELBOUX - ARCHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN 
BRASILIA. Têrmos de abertura e de encerramento: 2 de julho 
de 1964, assinados pelo Monsenhor Pedro Fedalto, Chanceler do 
Arcebispado. Nos dois têlmos há um sêlo da CÚRIA METRO
POLITANA + DE CURITIBA +. Primeiro e último registro: 
1955 e 1965. Os documentos incluem os seguintes itens: Na mar
gem superior - indicação, em caixa alta, dos estabelecimentos 
assistenciais, como ALBERGUE NOTURNO, ASILOS, DISPEN
SÁRIOS, EDUCANDÁRIOS, LAR-ESCOLA, ORFANATO e 
PATRONATO. Enderêço. Tipo - Casa dos Pobres São João 
Batista, Orfanato Masculino, e outros. Histórico, incluindo indi
cações diversas como: data da inauguração, finalidade do estabe· 
lecimento e órgãos que o mantém. Tabela anual, com dados es
tatísticos referentes a irmãs, albergados, órfãos, asilados, e ou
tros. Fôlhas aproveitadas: 15 de 100, com a rubrica do Mon
senhor Pedro Fedalto. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
O livro está em uso. Na fôlha 100 há um índice das entidades 
católicas assistenciais. Contém resposta de inquérito. Fonte pa
ra a história social, demográfica, eclesiástica e das instituições. 
Na capa há uma etiquêta com a palavra ATAS, indicações da 
tipografia, e outras. Etiquêta da lombada: ESTABELECIMEN
TOS CATÓLICOS ASSISTENCIAIS. 

3.19.18. LIVRO 2. TRANSCRIÇõES DA CÚRIA 1957/ 
[1968] . 

Livro com 284 (duzentos e oitenta e quatro) documentos e 
que serviu para a transcrição dos atos oficiais de maior impor
tância emanados da Autoridade Arquidiocesana. Na primeira 
fôlha, sem numeração, há as seguintes indicações, cujas datas coin
cidem com o primeiro e o último registro: NI' 2. Livro de Trans
crições da Cúria. 29-04-1957 a 15-12-1968. Têrmos de abertura 
e de encerramento: lI' de agosto de 1957, sendo assinado o têrmo 
de encerramento por + Jerônimo, Bispo Auxiliar. Neste têrmo 
há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIOCESE -
Curitiba. Os documentos são relativos ao seguinte: Decreto de 
nomeação de Dom Jerônimo Mazzarotto, [Bispo] Auxiliar do 
Arcebispo de Curitiba, Decreto da criação da Par6quia de S. Jo
sé da Vila Feliz, [Decreto estabelecendo determinações sobre a 
festa da nova Paróquia de S. José, a criação do arquivo, e ou
tras], e outros. Fôlhas aproveitadas: 200, 
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lidade: ótima. O livr ocontém documentos avulsos relativos ao 
seguinte: recorte de jornal, ARQUIDIOCESE DE CURITIBA 
- Tabela das espórtulas da Santa Missa e da administração dos 
sacramentos da Cúria Metropolitana e Circular de Dom Manuel 
da Silveira D'Elbouv, Arc. Metrop. Fonte para a história social, 
eclesiástica, política, administrativa, econômica, cultural e das 
instituições. Na lombada do livro há as seguintes indicações feio 
tas com decalcomania: TRANSCRIÇÕES DA CÚRIA. Etiquê
ta da lombada: LIVRO 2. TRANSCRIÇõES DA CÚRIA 1957/ 
[1968] . 

3.19.19 SECRET ARfA. MOVIMENTO GERAL DA OBRA 
DAS VOCAÇõES. - 1957 -. 

Livro que contém 200 (duzentas) páginas e que serve para 
o registro do movimento geral financeiro da Obra das Vocações 
Sacerdotais da Arquidiocese de Curitiba. Têrmos de abertura e 
de enceramento: 29 de janeiro de 1957, assinados por + Manuei, 
Arc. Metrop. e pelo Pe. A. Agostinho Marochi. No têrmo de 
abertura e na página 1 há um carimbo da OBRA DAS VO~A
ÇÕES. CURITIBA. Primeiro e último registro: 19 de feverei· 
ro de 1957 e 9 de julho de 1970. Os documentos incluem os se
guintes itens: uma indicação do Movimento Geral da Obra das 
Vocações e Ano, Mês, Data, Assunto, Saída e Entrada ou Da
ta, Histórico, (Deve), Despes1'l, (Haver), Receita, e outros. As 
anotações referem-se ao seguinte: Secretaria da O. V.S.: 5.000 
fichas de cobrança, O.V.S. - Anônimo, O.V.S. - 20 bilhetes da 
tômbola "Co!. Med.", e outras. Páginas aproveitadas: 128, com 
a rubrica do Pe. A. Agostinho Marochi, Diretor Arquidiocesa
no da O. V.S. A rúbrica das fôlhas foi feita com carimbo. Língua· 
portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está em uso e apresen
ta manchas na página 1 algumas rasuras. Contém alguns do
cumentos avulsos relativos ao seguinte: Construção do Seminá
rio Menor até janeiro de 1967, recibo, nota fiscal, cartas, e ou· 
tros. Fonte para a história social. econômica e eclesiástica. Na 
capa há uma etiquêta com o carimbo da OBRA DAS VOCA
ÇõES CURITIBA e os dados que dão o título ao livro. Etiquê
ta da lombada: OBRA DAS VOC. SACERDOTAIS. O.V.S. 
Rec. e Desp. 

3 . 19.20. LIVRO 1. CONTAS DO PALÁCIO ARQUIEPIS
COPAL. 

Livro com 200 (duzentas) páginas tipograficamente nume
radas que serve para anotação da receita e da despesa do Palá-
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cio Arquiepiscopal. No verso da primeira fôlha, sem numeração, 
há uma autorização dada em Curitiba, a 15 de fevereiro de 1959, 
por + Manuel, Are. Metrop., para o Pe. Pedro Fedalto abrir e 
rubricar, escriturar e encerrar o livro. Primeiro e último regis
tro: fevereiro de 1959 e 9 de julho de 1970. Os documentos in
cluem os seguintes itens: na margem superior - mês e ano; ca
beçalho impresso com as indicações 19 .. , DEVE, HAVER; mês e 
dia, ou sem este último dado e anotações diversas como: Seis 
poltronas de vime e mesa, conjunto de Liquigás, transporte, luz, 
e outras. No final dos anos de 1959, 1961 e 1962 há um balan
ço anual das despesas com a indicação dos meses de janeiro a de
zembro, a quantia e o total geral das despesas. Páginas aprovei
tadas: 150 de 200, com a rubrica do Pe. Pedro Fedalto até a 
fôlha 51. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. O livro está 
em uso. Fonte para a história social, econômica e eclesiástica. 
Na página 85 há a seguinte anotação: Visto. Em 1-2-1965. (ass.) 
+ Manuel, Arc. Metrop. Etiquêta da lombada: LIVRO 1. CON
TAS DO PALÁCIO ARQUIEPISCOPAL. 

3.19.21. CONTA CORRENTE. Cúria. 

Livro com 100 (cem) páginas tipograficamente numeradas 
el que serviu para o registro da receita e despesa da Cúria Metro
politana [de Curitiba]. Têrmos de abertura e de enceramento: 
27 de junho de 1963, assinados por Dom Jerônimo Mazzarotto, 
V. Geral. Nos dois têrmos há um carimbo do VIGÁRIO GE
RAL DA ARQUIDIOCESE -- Curitiba. Primeiro e último regis
tro: 15 de fevereiro de 1961 e 9 de julho de 1970. Os docume'l
tos incluem os seguintes itens: cabeçalho superior - Cúria Me
tropolitana - ano, Receitas e Despesas, Cúria Metropolitana -
Pagamento de Contas e o ano, Reforma e adaptação do PalácIo 
Arquiepiscopal e o ano, Manutenção do Palácio Arquiepiscopa', 
mês e ano ou Contas da Cúria Metropolitana, mês e ano. Cab;!· 
çalho impresso com os seguintes dados: 19 .. , DÉBITO, CREDI
TO, D/C, SALDO. As anotações referem-se ao seguinte: Alu
guéis de patrimônios, De 20% sobre coletas, De provisões e des
pachos, Taxas de batizados, Taxas de casamentos, Aluguel do 
S.A.M. - 1959, Material de [da] Cúria, Lembranças de cris
mas, Manutenção do Palácio [Arquiepiscopal], Funcionários da 
Cúria, e outras. Constam anotações parciais e totais do débito 
e do crédito. Páginas aproveitadas: 100, com a rubrica de + 
Jerônimo, Vig. Geral. A rubrica das fôlhas foi feita com carim
bo. Na final de algumas páginas há a indicação de Curitiba, a 
data e a assinatura do Pe. Pedro Fedalto, dd 
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kosz, Vig. Geral pro re oeconom., ou do Pe. Paulo Iubel, Chan
celer. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Foi seguida a 
ordem cronológica. Fonte para a história social, econômica e 
eclesiástica. Datas-balizas: 1960-1970. Na capa há uma etiquê
ta com os dados que dão título ao livro. Etiquêta da lombada: 
LIVRO DAS CONTAS DA CÚRIA. 

3.19.22. CAIXA. 

Livro com 200 (duzentas) páginas tipograficamente numera
das que serve para o lançamento da conta corrente da Cúria Me
tropolitana. Têrmos de abertura e de encerramento: 31 de dezem
bro de 1967, assinados por + Pedro Fedalto, Bispo Aux. e Vi
gário Geral. No têrmo de abertura há um carimbo da CÚRIA 
METROPOLITANA --o- CURITIBA e outro do VIGARIO 
GERAL DA ARQUIDIOCESE - Curitiba -. Primeiro e último 
registro: 2 de janeiro de 1968 e 10 de julho de 1970. Os do
cumentos incluem os seguintes itens: na margem superior - mês 
e ano ou sem indicação; cabeçalho impresso com as seguintes in
dicações: 19.. Débito, Crédito. Anotação dos dias e indicações 
diversas como: Saldo de dezembro, Assinatura do "Diário do 
Paraná", Material, Tomás Coelho c/c, Ordo, e outras. Constam 
anotações parciais e totais do débito e do crédito. No final de 
cada mês foi feito o balanço, sendo anotado o saldo para o mês 
seguinte. Diversos meses apresentam, no fim, a indicação de 
Curitiba, a data e a assinatura do Pe. Paulo Iubel, Chanceler. 
Páginas aproveitadas: 133, com a rubrica de + Pedro, Vig. Ge
rai. A rubrica das fôlhas foi feita com carimbo. Língua: portu
guesa. Legibilidade: ótima. Foi seguida a ordem cronológica. O 
livro está em uso. Contém documentos avulsos relativos ao seguin
te: Fôlha de Pagamentos (borrão), Tabela de Emolumentos e 
Taxa da CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA - ANO 
DE 1970, e outros. Fonte para a história social, econômica e 
eclesiástica. Na capa há a palavra CAIXA feita com decalcoma
nia branca. Não há etiquêta na lombada do livro. 

3 . 19 .23 . 1965 - Registros Gerais. 

Livro para o registro geral das provisões, portarias, despa
chos, dispensas e de quaisquer outros documentos e papéis que 
transitarem pela Cúria do Arcebispado [de Curit'ba]. Têrmos 
de abertura e de encerramento: 23 de março e 23 de julho de 1965, 
assinados por + Jerônimo Mazzarotto, B. Aux. e V[ig]. Ge
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mero de chamada do livro. No final dos têrmos de abertura e 
de encerramento há um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA AR
QUIDIOCESE - Curitiba -. Primeiro e último registro: 16 
de março de 1965 e 09 de julho de 1970. As anotações constam 
do seguinte: Mês e ano. Dia. Na margem esquerda podem cons
tar os seguintes itens: NQ de ordem e indicação do assunto, como 
por ex.: Mista religião, Justificação, Estado livre, Lâmpada do 
Santíssimo, Licença, Juramento supletório, e outros. Os documen
tos são os seguintes: dispensa do impedimento de mista religião, 
justificação de batismo, justificação de estado livre, licença para 
uso de lâmpada elétrica para o Santíssimo para o Hispital das 
Clínicas e Hospital do Cajuru, licença para ausentar-se por 8 dias 
da Paróquia de Santa Felicidade a favor do Pe. Vigário Irio Dal
la Costa, juramento supletório para justificação de batismo, e ou
tros. Na outra margem lateral consta a indicação de paróquias, 
hospitais, Irmãs, cidade, colégio, e outras, como: Santa Teresinha, 
Cabral, S. Quitéria, Boqueirão, Uberaba, Hosp. [das] Clínicas, 
Hosp. Cajuru, Santa Felicidade, Tarumã, e outras. Fôlhas ápro
veitadas: 276, com a rubrica de + Jerônimo, Vig. GemI. A ru
brica das fô'has foi feita com carimbo. A partir da fõlha 146 
a data foi feita com carimbo numerador. Os documentos estão 
numerados por ano. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
O livro está em uso. Fonte para a história social, administrativa 
e eclesiástica. Na capa há uma etiqueta com as indicações que 
dão o título ao livro. Na parte superior há as palavras Porto 
Rubeno, que não se relacionam com o título. Na lombada do li
vro há as seguintes indicações feitas com decalcomania branca: 
REGISTROS GERAIS + 17 +. Etiquêta da lombada: REGIS
TRO - 17-1[9]65. A etiquêta está danificada. 

3. 19.24. Atas [Trar.scrições da Cúria Metropolitana de Curi
tiba] . 

Livro que serve para transcnçao dos atos oficiais de maior 
importâ~cia emanados da Autoridade Eclesiástica Arquidiocesa
na. Tê-mos de abertura e de encerramento: 24 de junho de 1969, 
assinados por -I- Pedro, Bispo Aux. (\ Vig. Geral. Nos dois têr
mos consta um carimbo do VIGÁRIO GERAL DA ARQUIDIO
CESE - Curitiba. Primeiro e último registro: 7 de fevereiro 
de 1969 e 3 de junho de 1970. Os documentos são os seguintes: 
Decreto de criação da Paróquia de Santo Antônio, de Vila Pa
rolim, em Curitiba, decreto de retificação de limites entre as Pa
róquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do Senhor, 
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tre as Paróquias de Nosse Senhora do Perpétuo Socorro e de 
Cristo Rei, em Curitiba, e outros, portaria nomeanco membros 
da Coordenação Arquidiocesana do Apostolado dos Leigos, na 
Arquidiocese di: Curitiba, portaria nomeando os membros da 
Coordenação das Federações Marianas do Paraná, e outras, circular 
sobre a procissão de Corpus Christi, [Documentos r.otificando o 
Padre Vigário' de que, o Cabido Arquidiocesano, em reu ião, ele
geu Dom Pedro Fedalto como Vigário Capitular durante a Se
de Vacante], e outros. Fôlhas aproveitadas: 14 de 200, com a 
rubrica de + Pedro, Vig. Geral. Os documentos apresentam nú
mero de ordem de 1 a 21, sendo que de 1 a 12 ele foi feito com 
decalcomania preta e, ° restante, a lápis. Os números 8 e 9 es
tão em ordem inversa. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. 
Os documentos estão em ordem cronológica ascender.te. Algumas 
transcrições trazem o título no própriO documento. O livro está 
em uso. Fonte para a história social, administrativa e eclesiás
tica .Na capa há uma etiquêta com a palavra Atas. Etiquêta da 
lombada: CÚRIA 3. Estas indicações foram feitas com fita ade· 
siva preta e referências em branco. 

3.19.25. - REGISTRO - DAS CAPELAS. 

Lívro que serve para o registro das capelas. Não há tê mo 
de abertura e de encerramento. Os registros são feitos no verso da 
fôlha e na primeira parte da fôlha seguinte. Os documentos In

cluem os seguintes itens: na margem superior - nome sublinha
do da. paróquia. Número de ordem. Lugar, incluindo a indicação 
do local da capela. Titular, constando a indicação do nome oa 
capela. Fôlhas aproveitadas: 32 de 100. As fôlhas não foram 
rubricadas. Língua: portuguesa. Legibilidade: ótima. Não foi 
seguida a ordem cronológica. O livro está em uso. Contém do
cumentos avulsos relativos ao seguinte: fichário incluindo cabe
çalho com capelas, Lagoa Vermelha, São Sebastião, Provisões, 
ano, taxa e rúbrica e um requerimento do Pe . Vicente Wrosz, 
S. V . D., pedindo favores diversos. Fonte para a história social e 
eclesiástica. Na capa há uma etiquêta com a paiavra ATAS e in
dicações da Cúria Arquidiocesana, "Curitiba", e da tipografia. 
Etiquêta da lombada: - REGISTRO - DAS CAPELAS. 

3.19.26. RESCRIÇÕES DA SANTA SÉ. 

(Não foi permitida a consu~ta 
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3.20. PASTAS: 

As pastas, que se acham nas prateleiras junto à parede prin
cipal da sala da Secretaria da Cúria Metropolitana de Curitiba, 
estão, na maioria, em uso. 

Há coleções de pastas que apresentam, de um modo mais 
ou menos geral, na sua lombada, o número de ordem, feito com 
decalcomania branca, vermelha ou preta, e uma etiquêta com a 
indicação da paróquia, da ordem ou congregação religiosa mas
culina, da congregação religiosa feminina, e outras. Elas estão 
arrumadas em ordem alfabética mais ou menos regular. Estas 
indicações facilitam a identificação das pastas e a localização dos 
documentos. As pastas diversas não seguem a ordem alfabética 
e apresentam etiquêta com fitas adesivas com o título. 

As pastas possuem documentos originais e cópias do origi
nal. Eles não estão em ordem cronológica, salvo raras exceções, 
podendo se apresentar em ordem decrescente. Os documentos en
contram-se fixos nas pastas. 

Há documentos manuscritos, datilografados, mimeografados 
e impressos ou com parte impressa, que foi preenchida a tinta 
ou a máquina. 

A maioria dos documentos é em Português, havendo alguns 
em Latim, podendo constar também em Alemão. 

A legibilidade dos documentos varia de boa a ótima. Encon
tram-se, na maioria, em perfeito estado de conservação. Há, po
rém, documentos amarelecidos pela ação do tempo e danifica· 
dos. 

As pastas da primeira prateleira, referentes às paróquias ão 
município de Curitiba e do interior, podem incluir documentos re
ferentes ao seguinte: provisão de recepção no grêmio da Igreja 
Católica, abjurações e profissões de fé, requerimentos pedindo dis
pensa do impedimento de mista religião~ do impedimento de con
sanguinidade, concessão do instrumento canônico para casamento, 
dispensa de pregões e de idade canônica para casar, sentença de 
justificação de estado livre, provisão para a celebração de missa, 
licença para poder assistir ao sacramento do matrimônio, procura
ção para casamento, licença para realizar matrimônio e morató
rio particular, hcença para continuar celebrando missas os do· 
mingos e dias santos, permissão para dar bênção à capela nova, 
provisão de matriz provisória, dispensa de crime de adultério, li
cença para celebrar, uma vez aos domingos, a santa missa em lín
gua polonesa, e outros, declaração de nulidade de casamento, 
justificações sumuárias 
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Alguns documentos apresentam despacho, como por exem-
plo: P.P. Curitiba, ...... tass.) Mons. Lamartine C. de Mi-
randa, Vigário Geral. Como requer, com dispensa do impedi-
mento. Em ...... (ass.) + Manuel, Are. Metrop., e outros. 

As pastas da segunda prateleira, também relativas às paró
quias do município de Curitiba e do interior, possuem, de um mo
do geral, os seguintes documentos: portarias de nomeações de 
vigários e as respectivas dtas de posse, relatórios das paróquias, 
ofícios, cartas, provisões, decretos, convites, autorizações, recor· 
te de jornais, histórico das paróquias, e outros. 

Na terceira prateleira encontram-se coleções de pastas refe
rentes às ordens e congregações religiosas masculinas e às con
gregações religiosas femininas. 

As pastas podem apresentam os seguintes documentos: inau
guração de seminários, biografias, requerimentos, folhetos, car
tões, artigos de revistas, caltas, listas de alunos, convites para co
memorações ou festas, dados estatísticos, respostas de inquéritos, 
recortes de jornais, históricos, pedidos para a realização de exa
mes, atas de exames canônicos, ofícios, licenças e outros. 

As pastas diversas apresentam documentos de vários tipos, 
inclusive recortes de jornais. 

Os documentos das coleções de pastas já citadas e das pastas 
diversas constituem fonte para a história social e eclesiástica, po
dendo fornecer elementos para a história administrativa, políti
ca, econômica, cultural, demográfica, das instituições e da arte. 

Nas pastas há documentos que apresentam sêlos, como o sê

lo branco das armas de A ITICUS EUSEBIUS DA ROCHA, AR· 
CHIEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRASILIA e de EM· 
MANUEL DA SILVEIRA D'ELBOUX, ARCHlEPISCOPUS 
CURITIBENSIS IN BRASILIA ou os carimbos do VIGARIO 
GERAL DA ARQUIDIOCESE - Curtiba, da CÚRIA METRO
POLITANA DE CURITIBA, das respectivas paróquias, da SE· 
CRETARIA ECLESIASTICA [DE] CURITIBA, com as indi
cações de Registr. à pág. ou à f. do livro, taxa, local e data, 
das ordens e congregações religiosas masculinas, das congregações 
religiosas femininas, e outros. 

As coleções e pastas diversas existentes na parte relativa ao 
arquivo vivo da Cúria Metropolitana de Curitiba são as seguin
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3.20. 1 . MUNICíPIO DE CURITIBA: 

PRATELEIRA: 1. 

ETIQU~TA DA LOMBADA DA PASTA: - PARó
QUIA(S): - PERíODO: - NQ DE DOCUMENTOS ATE 
A DATA DA PESQUISA: 

1. ABRANCHES - Sant'Ana de Abranches, de Curitiba, Pa
raná. - 1947-1967 - 22. 

2. AGUA VERDE - Agua Verde, de Curitiba. - 1950-1967 
- 18. 

3. AHU DE CIMA - Nossa Senhora Medianeira do Ahu de 
Cima. - 1951-1967 - 8. 

4. ALTO DA GLÓRIA - Alto da Glória - Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro. - 1960-1967 - 19. 

5. BARIGUI - Nossa Senhora Aparecida - Barigui. 
1953-1962 - 15. 

6. BARREIRINHA - Barreirinha - 1967 - 1. 
7. BIGORRILHO - Nossa Senhora das Dores, Bigorrilho -

Curitiba. - 1952-1965 - 19. 
8. BOA VISTA - Boa Vista - Curitiba. - 1951-1967 - 81. 
9. BOM JESUS - Senhor Bom Jesus - Curitiba. - 1951-

1967 - 81. 
10. BOQUEIRÃO - Nossa Senhora do Carmo, do Boqueirão. 

- 1955-1967 - 18. 
11. CABRAL - Senhor Bom Jesus do Cabral. - 1939-1969 

- 87. 
12. CAMPO C[O]MPRI[D]O - Nossa Senhora de Lourdes, 

de Campo Comprido. - 1963-1967 - 4. 
13. CAPANEMA - Nossa Senhora do Rocio - Capanema. 

- 1959-1967 - 10. 
14. CATEDRAL - Nossa Senhora da Luz de Curitiba - Ca

tedral. - 1939-1969 - 200. 
15. CORAÇÃO DE MARIA - Imaculado Coração de Maria. 

- 1946-1968 - 75. 
16. CRISTO REI - Cristo Rei - Curitiba. - 1946-1968 

- 67. 
17. ESPfRITO SANTO - Divino Espírito Santo e Nossa Se

nhora das Graças. - 1954-1968 - 49. 
18. GUADALUPE - Nossa Senhora de Guadalupe. - 1955-

1968 - 30. 
19. GUABIROTUBA - Imaculada Conceição do Bairro do 

Guabirotuba. - 1965 - 3. 
20. HIGIENÓPOLIS. 
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21 . HUGO LAGE - Sagrados Corações, de Hugo Lage. -
1963-1964 - 3. 

22. MERC~ - Nossa Senhora das Mercês. - 1951-1965 
- 69. 

23. ORLEANS - Orleans. - 1946-1967 - 18. 
24. PINHAIS. 
25. PINHEIRINHO. 
26. PORTÃO - Nosso Senhor Bom Jesus do Portão. - 1939-

1963 - 51. 
27. ROCIO - Nossa Senhora do Rocio. 1953-1967 - 25. 
28. SALETTE - Nossa Senhora da Salette. - 1960-1963 - S. 
29. S. CÂNDIDA - Santa Cândida. - 1946-1964 - 32. 
30. S. FELICIDADE - São José, de Santa Felicidade - 1947-

1964 - 45. 
31. S. FR. DE PAULA - São Francisco de Paula - 1946-

1964 - 73. 
32. S. QUITtõRIA - Santa Quitéria. - 1953-1963 - 7. 
33. S. TERESINHA - Santa Teresinha. - 1946-1969 - 90. 
34. SSMO. SACRAMENTO. 
35. S. VICENTE - São Vicente. - 1964 - 2. 
36. TARUMÃ - Nossa Senhora de Fátima, Tarumã. - 1955-

1963 - 15. 
37. UBERABA - São Paulo Apóstolo, de Uberaba. - 1954-

1964 - 13. 
38. UMBARA - São Pedro, Umbará. - 1948-1964 - 32. 
39. VILA FANY. 
40. VILA FELIZ - Vila Feliz. - 1960-1964 - 9. 
41. VILA GUAtRA - Vila Guaíra. - 1965 - 1. 
42. VILA HAUER - Santa Rita de Cássia, Vila Hauer. 

1960-1964 - 4. 
43. VILA ISABEL. 
44. VILA OFICINAS. 
45. VILA S. JORGE. 
46. VILA TINGUI - São João Batista, Vila Tingui. - 1969 

-1. 
47. XAXIM. 
48. VILA N. S. DA LUZ. 
49. VILA PAROLIM. 
50. VISTA ALEGRE. 
51. STO. AGOSTINHO. 
52. CAP ÃO DA IMBUIA. 
53. NOVO MUNDO - Sagrada 
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54. S. EFIG~NIA - Santa Cruz e Santa Efigênia, na Vila 
Santa Efigênia. - 1. 

55. [VILA JARDIM DAS AM:e.RICAS] - São Carlos, da Vi
la Jardim das Américas, em Curitiba. - 1970 - 4. 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

3 .20.2. INTERIOR: 

61. AOUA BRANCA - Agua Branca. - 1953-1964 - 7. 
62. AGUDOS DO SUL - Agudos do Sul. - 1958-1967 - 11;). 
63. ALM. TAMANDARÉ - Almirante Tamandaré e Botia

tuva. - 1949-1963 - 18. 
64. ARAUCÁRIA - Araucária. - 1946-1969 - 24. 
65. BALSA NOVA - Nossa Senhora da Piedade de Campo 

Largo. - 1967 - 1. 
66. BAT:e.IAS - São Sebastião de Batéias. - 1958-1967 - 44. 
67. BOM JESUS - Bom Jesus, em Campo Largo. - 1967-

1969 - 14. 
68. CAMPO LARGO - Campo Largo da Piedade. - 1946-

1964 - 103. 
69. CAT ANDUVAS DO SUL - Catanduvas do Sul. - 1948-

1967 - 11. 
70. COLOMBO - Nossa Senhora do Rosário, de Colombo. -

1947-1967 - 77. 
71. CONTENDA - Contenda. - 1939-1966 - 18. 
72. LAPA - Lapa. - 1939-1965 - 121. 
73. MANDIRITUBA - Bom Jesus de Mandirituba. - 1959-

1964 - 14. 
74. MURICI - Sagrado Coração de Jesus, Murici - Paraná. 

1946-1967 - 24. 
75. PALMEIRA - Nossa Senhora da Conceição de Palmeira. 

- 1946-1967 - 120. 
76. PIRAQUARA - Piraquara. - 1946-1964 - 22. 
77. PORTO AMAZONAS. 
78. QUITANDINHA - Quitandinha e Senhor Bom Jesus de 

Areia Branca. - 1946-1964 - 95. 
79. QUATRO BARRAS. 
80. RIO NEGRO - Senhor Bom Jesus de Rio Negro. -

1946-1966 - 128. 
81. RONDINHA - São 
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82. RIO BRANCO DO SUL -- Rio Branco do Sul e Botia
tuva. -- 1954-1968 -- 14. 

83. S. JOÃO DO TRIUNFO -- São João do Triunfo. - 1937-
1967 - 51. 

84. S. JOS~ DOS PINHAIS __ São José dos Pinhas. - 1939-
1967 - 200. 

85. S. MATEUS DO SUL -- São Mateus do Sul, Nossa Senho
ra do Rosário, em Rio Claro, e Antônio Olinto. - 1946-
1966- 11. 

86. TUUCAS DO SUL - Tijucas do Sul - 1957-1967 -73. 
87. TOMAS COELHO - Tomás Coelho. - 1954-1967 - 4. 

3.20.3. MUNICIPIO DE CURmBA: 

PRATELEIRA: 2. 

ETIQU~TA DA LOMBADA DA PASTA: -- PARO
QUIA(S): - MUNICíPIO DE CURITIBA -- PERIODO: 
- N9 DE DOCUMENTOS AT~ A DATA DA PESQUISA: 

1. ABRANCHES -- Sant'Ana Abranches. -- 1914-1967 - 54. 
2. AGUA VERDE -- Sagrado Coração de Jesus, de Agua 

Verde. -- 1885-1967 - 20. 
3. AHU DE CIMA -- Nossa Senhora Medianeira do Ahu de 

Cima. -- 1917-1966 - 22. 
4. ALTO DA GLORIA -; Nossa Senhora do Perpétuo Socor

ro. -- 1917-1969 -- 20. 
5. BARIGUI -- Nossa Senhora Aparecida -- Barigui. 

1953-1966 - 26. 
6. BARREIRINHA -- Barreirinha. -- 1965-1970 -- 10. 
7. BIGORRILHO -- Nossa Senhora das Dores -- Curitiba, 

Bigorrilho. -- 1952-1967 -- 20. 
8. BOA VISTA -- Santo Antônio da Boa Vista. -- 1955-1967 

-- 22. 
9. BOM JESUS -- Senhor Bom Jesus. -- 1912-1968 -- 33. 

10. BOQUEIRÃO -- Nossa Senhora do Carmo do Boqueirlo 
-- Curitiba. -- 1954-1967 -- 24. 

11. CABRAL -- Senhor Bom Jesus do Cabral. -- 1936-1969 
-- 32. 

12. CAMPO COMPRIDO -- Nossa Senhora de Lourdes de 
Campo Comprido. -- 1920-1969 -- 32. 

13. CAPANEMA -- Capanema. -- 1959-1966 - 14. 
14. CATEDRAL -- Nossa Senhora 
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15. CORAÇÃO DE MARIA - Imaculado Coração de Maria, 
em Curitiba - 1955-1969 - 34. 

17. ESPIRITO SANTO - Divino Espírito Santo e Nossa Se
nhora das Graças, em Curitiba. - 1954-1966 - 19. 

18. GUADALUPE - Nossa Senhora de Guadalupe. - 1955-
1967 - 25. 

19. GUABIROTUBA - Nossa Senhora da Imaculada Concei
ção de Guabirotuba. - 1963-1966 - 7. 

20. HIGIENÓPOLIS - Santa Madalena Maria Barat - Hi
gienópolis - 1955-1967 - 10. 

21 . HUGO LANGE - Sagrados Corações, de Hugo Lange, 
em Curitiba. ~ 1962-1969 - 8. 

22. MERC~ - Nossa Senhora das Mercês. - 1951-1970 -
41. 

23. ORLEANS - Santo Antônio de Orleans. - 1890-1966 
- 22. 

24. PINHAIS - Nossa Senhora da Boa Esperánça, de Pinhais. 
- 1966-1967 - 6. 

25. PINHEIRINHO - Nossa Senhora do Sagrado Coração -
Pinheirinho. - 1964-1967 - 21. 

26. PORTÃO - Senhor Bom Jesus do Portão. - 1914-1968 
- 43. 

27. ROCIO - Nossa Senhora do Rocio. - 1952-1968 - 27. 
28. SALETTE - Nossa Senhora da Salette. - 1955-1967 - 14. 
29. S. CÂNDIDA - Santa Cândida. - 1914-1968 - 31. 
30. S. FELICIDADE - Santa Felicidade. - 1912-1968 - 37. 
31. S. FR. DE PAULA - São Francisco de Paula. - 1916-

1967 - 27. 
32. S. QUITFRIA - Santa Quitéria. - 1953-1967 - 26. 
33. S. TERESINHA - Santa Teresinha. - 1938-1966 - 34. 
34. SSMO. SACRAMENTO - Santíssimo acramento, em 

Curitiba. - 1967 - 7. 
35. S. VICENTE - São Vicente de Paula. - 1965-1969 - 14. 
36. TARUMÃ - Nossa Senhora de Fátima, Tarumã. - 1953-

1967 - 25. 
37. UBERABA - São Paulo Apóstolo - Uberaba. - 1945-

1967 - 25. 
38. UMBARÁ - São Pedro - Umbará. - 1913-1967 - 29. 
39. VILA FANY - Nossa Senhora da Conceição - Vila Fa

ny. - 1967 - 6. 
40. VILA FELIZ - São José de Vila Feliz. - 1969 - 26. 
41. VILA GUAfRA - São Cristóvão da Vila Guaíra. - 1958-

1970 
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42. VILA HAVER - Santa Rita de Cássia da Vila Hauer. 
1960-1969 - 24. 
1967 - 43. 

43. VILA ISABEL - Santa Isabel. - 1965-1967 - 8. 
44. VILA OFICINAS - São José da Vila Oficinas. - 1965-

1967 - 7. 
45. VILA S. JORGE - Vila São Jorge. - 1967-1968 - 12. 
46. VILA TINGUI - São João Batista da Vila Tingui. 

1965 - 6. 
47. XAXIM - São Francisco de Assis. - 1967 - 2. 
48. VILA N. S. DA LUZ - Nossa Senhora da Luz dos Pi

nhais, em Curitiba. - 1968 - 1. 
49. VILA P AROLlM - Santo Antônio, Vila Parolim - Curi-

tiba. - 1969 - 3. 
50. VISTA ALEGRE - Vista Alegre. - 1968 - 3. 
51. STO. AGOSTISHO - Santo Agostinho. - 1968-1969 - 5. 
52. CAP ÃO DA IMBUIA - São Benedito do Capão da Im· 

buia. - 1968 - 4. 
53. ROSÁRIO - Igreja do Rosário. - 1956 - 6. 
54. ORDEM - Igreja da Ordem. - 1951-1969 - 13. 
56. S. ESTANISLAU - Santo Estanislau. - 1954 - 4. 
56. MARIENTAL - Curato de Mariental, Município da La

pa. - 1968 - 2. 
57. NOVO MUNDO - Sagrada Família. Novo Mundo. 

1969 - 1. 
58. S. EFIGtNJA - Santa Efigênia. - 1969 - ~ 

59. 
60. 
61. ÁGUA BRANCA - São José de Água Brànca e São Ma

teus do Sul. - 1912-1966 - 17. 
62. AGUDOS DO SUL - Nossa Senhora da Conceição de 

Agudos do Sul. - 1957-1969 - 18. 
63. ALM. TAMANDARÉ - Almirante Tamandaré. - 1917-

1969 - 35. 
64. ARAUCÁRIA - Nossa Senhora dos Remédios de Arau

cária. - 1914-1967 - 42. 
65. BALSA NOVA - Senhora Bom Jesus. em Balsa Nova. 

1967-1969 - 11. 
66. BATEIAS - São Sebastião de Batéis. - 1957-1966 - 23. 
67. BOM JESUS - Senhor Bom Jesus - Campo Largo. -

1967 - 5. 
68. CAMPO LARGO - Campo Largo da Piedade. - 1904-
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69. CATANDUVAS DO SUL - Nossa Senhora da Conceição 
de Catanduva. - 1941-1967 - 26. 

70. COLOMBO - Nossa Senhora do Rosário de Colombo. 
- 1905-1966 - 43. 

71. CONTENDA - São João Batísta de Contenda. - 1917-
1968 - 42. 

73. MANDIRITUBA - Senhor Bom Jeusu - Mandirltuba. 
- 1959-1966 - 7. 

74. MURICI - Murici. - 1914-1967 - 26. 
76. PALMEIRA - Nossa Senhora da Imaculada Conceição de 

Palmeira. - 1882-] 969 - 37. 
76. PIRAQUARA - Piraquara. - ]919-1966 - 58. 
77 . PORTO AMAZONAS - Porto Amazonas. - 1949-1967 

- 8. 
78. QUITANDINHA - Quitandinha e Bom Jesus de Areia 

Branca. - ]941-1966 - 23. 
79. QUATRO BARRAS - São Sebastião de Quatro Barras. 

1965-1969 - 7. 
80. RIO NEGRO - Rio Negro. - 1904-1969 - 40. 
81. RONDINHA - São Sebastião de Rondinha. - 1899-

1968 - 54. 
82. RIO BRANCO DO SUL - Nossa Senhora do Amparo 

- Rio Branco do Sul. - 1954-1969 - 33. 
83. S. JOÃO DO TRIUNFO -São João do Triunfo. - 1900-

1969 - 31. 
84. S. 1OS13 DOS PINHAIS - São José dos Pinhais. - 1914-

1966 - 41. 
85. S. MATEUS DO SUL - S. Mateus do Sul. - 1914-

1968 - 70. 
86. nJUCAS DO SUL - Tijucas do Sul. - 1957-1969 - 26. 
87. TOMÁS COELHO - São Miguel de Tomás Coelho. 

1914-1968 - 28. 

3.20.5. ORDENS E CONGREGAÇõES RELIGIOSAS MAS
CULINAS: 

PRATELEIRA: 3. 

ETIQUaTA DA LOMBADA DA PASTA: ORDENS E 
CONGREGAÇõES RELIGIOSAS MASCULINAS: - PE
RíODO: - N9 DE DOCUMENTOS AT13 A DATA DA 
PESQUISA: 

1. P.S.S.C. - Pia Sociedade dos Missionários de São Carlos. 
- 1940-1965 
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2. C.M. - Congregação da Missão de São Vicente de Pau
la - Padres Lazaristas. - 1914-1969 - 25. 

3. O.F.M. - Ordem dos Frades Menores Franciscanos. -
1917-1967 - 40. 

4. S.V.D. - Missionários do Verbo Divino. - 1946-1962 
-9. 

5. C. M. F. - Missionários Filhos do Imaculado Coração de 
Maria - Padres Claretianos. - 1954-1963 - 19. 

6 . C • P. - Congregação da Santíssima Cruz e Paixão de Nos
so Senhor Jesus Cristo - Padres Passionistas. - 1947-
1964 - 28. 

7. O.S.J. - Congregação dos Oblatos de São José. - 1942-
1963 - 12. 

8. O. F . M. CAP. - Ordem dos Padres Capuchinhos. 
1920-1967 - 31. 

9 . S . A . C . - Sociedade dos Padres Católicos - Padres Pa
lotinos. - 1942-1965 - 9. 

10. C.S.S.R. - Congregação do Santíssimo Redentor - Pa
dres Redentoristas. - 1956-1969 - 4. 

11 . S. S. C. C. - Congregação dos Sagrados Corações. - 1963-
1964 - 4. 

12. S.J. - Padres Jesuítas. - 1914-1965 - 16. 

14. I. M . C . - Missionários da Consolata. 
15. O. M. V. - Congregação dos Padres Oblatos da Virgem 

Maria. 
16 . F . D . P. - Congregação dos Filhos da Divina Providência. 
17. O. P. - Ordem dos Padres Dominicanos - Frades Pre

gadores. 
18. C.S.S. - Padres Estimatinos. - 1924-1964 - 4. 
19. M.S. - Missionários de Nossa Senhora de Salette. - Pa

dres Saletinos. - 1963-1964 - 4. 
20. S. D. B. - Congregação Salesiana de Dom Bosco - Pa

dres Salesianos. - 1964 - 2. 
21 . M . S . C. - Congregação dos Missionários do Sagrado Co

ração de Jesus. - 1961-1963 - 2. 
22 . S . C . J. - Congregação do Sagrado Coração de Jesus. 
23. O.S.B. - Ordem dos MOll2es Beneditinos. - 1963-1964 

- 3. 
24. M . I. - Ordem dos Ministros de Enfermos - Padres Ca

milianos. 
25. S. C. E. Congregação da Sociedade de Cristo para os E'm· 
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26 . M . I . c. - Congregação dos Clérigos Regulares Marianos 
da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Vi!"gem Ma
na. - 1969 - 5. 

27. O.C. - Ordem dos Carme:itas. - 1967-1969 - 2. 
28. O. S. M. - Congregação dos Padres Salvatorianos. 
29. S. X. - Congregação dos Padres Xaverianos. 
30. 
31. 
32. 
33. 

3.20.6. CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS FEMININAS. 

PRATELEIRA: 3. 

ETIQU~TA DA LOMBADA DA PASTA: - CONGRE
GAÇÕES RELIGIOSAS FEMININAS: - PERíODO: -
NQ DE DOCUMENTOS ATÉ A DATA DA PESQUISA: 

1. IRMÃS DE S. JOSÉ - Congregação das Irmãs de São Jo
sé de Chambéry. - 1907-1969 - 78. 

2. IRMÃS APOSTOLAS DO S. C. J. - Congregação das Mis
sionárias Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus. - 1920-
1967 - 48. 

3. IRMÃS DA DIVINA PROVIDÉNCIA - Congregação das 
Irmãs da Divina Providência. - 1919-1970 - 35. 

4 IRMÃ DE CARIDADE - Congregação das Filhas de Ca
ridade de São Vicente de Paula. - 1915-1967 - 61l 

'i. IRMÃ S. FAMíLIA - Congregação das Irmãs Francisca
nas da Sagrada Família. - 1917-1970 - 85. 

1'1 IRMÃS FR. DE J. JOSÉ - Irmãs Franciscanas de Süo 
José. - 1954-1969 - 38. 

7. IRMÃS PASSIONISTAS - Irmãs Passionistas de São Pau
lo da Cruz. - 1936-1969 - 31. 

8. IRMÃS DE SION - Congregação áe Notre Dame de SlOn. 
- 1917-1967 - 15. 

9. IRMÃS PALOTINAS - Irmã!f' Palotinas. - 1954-196, -
11. 

10 IRMÃS CORAÇÃO DE MARIA - Sociedade das Filhas 
de Maria. - 1956-1967 - 7. 

11 IRMÃS PAULlNAS - Pia Sociedade das Filhas de São 
Paulo. - 1956-1969 - 12. 

12. IRMÃS FL. N. S. DA MISERICORDIA - Filhas de 
Nossa Senhora 
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13. IRMÃS OBLATAS - Irmãs Oblatas do Santíssimo Re
dentor. - 1954-1964 - 11. 

14. IRMÃS SACRAMENTINAS - Servas do Santíssimo Sa
cramento. - 1952-1967 - 14 . 

15. IRMÃS DO S . C. JESUS - Congregação das Irmãs do 
Sacre Coeur de Jesus. - 1957-1963 - 7. 

16. IRMÃS DO S. C. MARIE - Congregação das Irmãs do 
Sacre Coeur de Marie. - 1957-1969 - 25. 

17. IRMÃS MISSION ÁRIAS - Instituto das Missionárias de 
Jesus Cricificado. - 1957-1967 - 6. 

18. IRMÃS DOMINICANAS - Irmãs Dominicanas de Nos 
sa Senhora do Rosário de Monteils. - 1957-1964 - 8. 

19. IRMÃS BENEDITINAS (7). 
20. IRMÃS DO INSTITUTO B. V. MARIA - Instituto da 

Beatíssima Virgem. - 1962-1967 - 7. 
21. IRMÃS CARMELITAS - Irmãs Carmelitas. - 1959-

1967 - 4. 
22. IRMÃS DE S. ANDRÉ - Irmãs de Santo Andre. -

1960-1964 - 3. 
23. IRMÃS DO V. ENCARNADO - Irmãs do Sagrado Co

ração do Verbo Divino. - 1961-1969 - 8. 
24. IRMÃS SALVATORIANAS - Irmãs do Divino Salvador. 

1962-1969 - 4. 

25. IRMÃS DO AMOR DIVINO - Mensageiras do Amor 
Divino. - 1963-1964 - 5. 

26. IRMÃS F. N. S. DO S. CORAÇÃO - Congregação das 
Filhas do Sagrado Coração. - 1963 - 1. 

27. IRMÃS FELICIANAS - Irmãs Felicianas da Ordem Ter
ceira de São Francisco de Assis. - 1956-1967 - 6. 

28. IRMÃS BENEDITINAS - Irmãs Beneditinas. - 1967 
-2. 

29. IRMÃS CATEQUISTAS *. 
30. IRMÃS SERVAS DA ANUNCIAÇÃO - Congregação das 

Irmãs Servas de Nossa Senhora da Anunciação. - 1967 
-2. 

31. IRMÃS FR. SS.MA TRINDADE - Congregação das Ir
mãs Franciscanas da Santíssima Trindade. - 1938-1969 -
35. 

32. IRMÃS XAVERIANAS - Irmãs Missionárias de Maria. 
- 1969 - 1. 

33. Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo. 
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34. Missionárias Servas de Santo Antônio Maria Claret. 
1968 - 2. 

3S. Irmãs Operárias Catequistas de Jesus Sacramentado. 
1969 - 2. 

3.20.7. PASTAS DIVERSAS: 

3.20.7.1. [DOCUMENTOS] . 

Assunto: diversos. Período: 1894-1958. Documentos origi
nais e cópias do original. Construção do Seminário Espiscopal, 
cartas, subscrição para auxílio da construção de referido Semi
nário, notas fiscais, histórico completo do Seminário São José, 
programa para a bênção do novo Seminário São José, listas de 
sacerdotes e de seminaristas, Estatutos da; "Sociedade de São João 
Batista Vianney", fundada por Dom José de Camargo Barros, 
[Bispo Diocesano de Curitiba], Estatutos do Educandário Cura 
O'Ars, fundado por Dom Manuel da Silveira D'Elboux, [Arcebis
po Metropolitano de Curitiba], e outros. 

3.20.7.2. Editais C. M. 

Assuntos: editais, da Cúria Metropolitana de Curitiba, e ou
tros. Período: 1917-J964. Documentos originais e cópias do ori
ginal: editais da Cúria Metropolitana de Curitiba sobre festas, 
procissões, missas pontificais, o 20Q aniversário da Sagração Epis
copal de Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropo
litano de Curitiba, Te Deum no Dia Nacional de Ação de Gra
ças, e outros, comunicações, convites, e outros. 

3.20.7.3. ESTA TlSTICA. 

Assuntos: estatística. Instituição: Asilo São Luís. Período: 
1920-1968. Documentos originais e cópias do original: Serviço 
de Assistência Religiosa às Forças Armadas (SARFA), relató
rio das atividades catequéticas na Arquidiocese de Curitiba envia
do a Dom Manuel da Silveira D'Elboux [Arcebispo Metropuli
tano de Curitiba], Dados sobre o ensino do Catecismo, na refe
rida Arquidiocese, no ano de 1968, Questionário estatístico de 
base para 1968 sobre a organização, a vida religiosa, a popula
ção e o pessoal da Arquidiocese, Dados históricos do Asilo São 
Luís, cartas e requerimentos relacionados com o Asilo São Luis, 



- 449-

3.20.7.5. NUNCIATURA . 

Instituições: Nunciatura Apost6lica do Brasil e Sacra Con
gregatio de Seminariis et Studiorum. Período: 1965-1970. Do
cumentos originais e cópias do original: cartas enviadas à N un
clatura Apostólica do Brasil comunicando o envio de cheques, do
cumentos acusando o recebimento dos mesmos, cartas, recibos do 
Banco Mercantil e Industrial do Paraná SI A, certificados de re
gistro do Departamento dos Correios e Telégrafos, ofícios, rela
ção das coletas e taxas devidas à Santa Sé no ano de 1965, re~
critos da Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universi
tatibus, documento que transmite, em anexo, o Breve Apostóli
co com que o Santo Padre concedeu o título de Assinante ao Só
lido Pontifício a Dom Manuel da Silveira D'Elboux [Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba], e outros. 

3.20.7.6. IRMÃOS MARISTAS. 

Congregação dos Pequenos Irmãos de Maria ou Irmãos Ma
ristas. Período: 1954-1967. Documentos originais e cópias do 
original: requerimento solicitando a nomeação de capelão, con
vite para a inauguração da parte nova do Colégio Santa Maria, 
inquéritos solicitando dados estatísticos, cartas e respostas dos in
quéritos, Resumos históricos do Colégio Paranaense - Interna
to, Breve histórico do Colégio Santa Maria, Hist6ricos do Colé
gio Marcelino Champagnat dos Irmãos Maristas - Alto das Mer
cês, Curitiba, Histórico da Congregação dos Pequenos Irmãos de 
Maria ou Irmãos Maristas, e outros. 

3.20.7.7. SEMINARIO MAIOR. 

Instituição: Seminário Maior Provincial Rainha dos Apósto
los. Período: 1959-1969. Documentos originais e cópias do ori
ginal: boletins de alunos do Studium Theologicum, nomeações de 
Professôres, Diretores Espirituais, Prefeitos de Estudos, Reitor, 
Vice-Reitor e do Conselho pro administratione Bonorum Tempo
ralum do Seminário Maior Provincial Rainha dos Apóstlos, bis-o 

tórico do referido Seminário, e outros. 

3.20.7.8. SEMINÁRIO SÃO JOS~. 

Instituição: Seminário Menor São José, em Orleans. Peno
do: 1961-1964. Documentos originais e cópias do o-iginal: no
meações de Professôres, eRitor, Mestre de Disciplhas e de Dire
tor Espiritual do Seminário 
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vite-programa da inauguração da primeira parte do Seminário 
São José, e outros. 

3.20.7.9. PIO BRASILEIRO. 

Instituição: Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Período: 1961· 
1970. Documentos originais e cópias do original: cartas envian
do somas em dinheiro destinadas ao Pontifício Colégio Pio Bra
sileiro, relação de taxas, intenções e coletas de missas, recibos do 
Banco Mercantil e Industrial do Paraná SI A, formulários e res
postas, e outros. 

3.20.7.10. O.V.S. 

Assunto: Obra das Vocações Sacerdotais, e outros. Período: 
1961-1970. Documentos originais e cópias do original: movi
mento financeiro mensal do SEMINÁRIO SÃO JOSÉ - CURI
TIBA, despesas semestrais de alunos da Arquidiocese [de Curiti
ba], ramalhete espiritual e contribuição das Filhas de Maria da 
Catedral Metropolitana de Curitiba para a Obra das Vocações 
Sacerdotais no ano de 1969, talões de pagamento de impôsto pre
dial e territorial urbano da Prefeitura Municipal de Curitiba, De
partamento de Fazenda, título e apólices de seguro contra incên
dio da Companhia de Seguros Minas-Brasil, cartas da LATEIN 
AMERIK - ZENTRUM, assinadas por D. Schindel e enviadas 
a Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo [Metropolita
no] de Curitiba, remetendo cheques para bôlsas de estudos e 
aquisições da biblioteca do Seminário [São José], ordens de pa
gamento do Banco do Brasil SI A, do Banco Mercantil e Indus
trial do Paraná SI A, e de outros, relações mensais de doações à 
Sociedade de São Vicente de Paula, Bôlsa "Frederico Ozanan", 
prestações de contas dos sócios contribuintes da O.V.S., dupli
catas pagas, recibos, e outros, 

3.20.7.11. O - V-S. BALANCETES. 

Assunto: Obra das Vocações Sacerdotais. período: 1969-
1970. Documento original e cópias do original: receita e despe
~a mensal e resumos anuais. 

3.20.7.12. MITRA. 

Instituição: Mitra do Arcebispado de Curitiba. Assuntos: di
versos. Período: 1963-1970. Documentos originais e cópias de 
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territorial urbana, talões da Administradora Predial Ltda., car
tas, duplicatas pagas, talões do BAMERINDUS, recibos, notas 
promissórias pagas, apólice de seguro contra incêndio, lista de 
terrenos da Mitra do Arcebispado de Curitiba - Água Verde, 
lista de bens patrimoniais da referida Mitra, e outros. 

3.20.7.13. IPREC. RECIBOS. 

Instituição: Instituição de Previdência do Clero (lPREC). 
Período: 1965-1970. Documentos originais e cópias do original: 
cartas enviadas pelo Mons. José Maria Moss Tapajós, Diretor
Presidente, ao Pe. Paulo Iubel, Chanceler do Arcebispado, ofícios 
enviados pela Arquidiocese de Curitiba ao InstItuto de Previdên
cia do Clero (IPREC), talões de ordem de pagamento do Banco 
Mercantil e Industrial do Paraná SI A, aviso do Departamento 
dos Correios e Telégrafos, e outros. 

3.20.7.14. IPREC. BOLETINS. 

Instituição: Instituto de Previdência do Clero (IPREC). Pe
ríodo: 1967-1980. Documentos originais e cópias do original: 
circulares, Boletins do IPREC, relação de médicos credenciados, 
ofícios, cartas, formulários para contratos com médicos e inscri
ção de associados religiosos, Estatutos e Regulamento - IPREC, 
formulários do SAMAR, Serviço de Asistê:lcia Médico-Hospitalar, 
do IPREC, programa do 1 Q Encontro de representantes dioce
sanos junto ao Instituto de Previdência do Clero, na Casa Nos 
sa Senhora da Paz, Ipanema, GB, modêlo de Certificado de QUI
tação - SAMAR, e outros. 

3.20.7.15. AÇÃO SOCIAL. 

Assuntos: Ação Social, e outros . Período: 1966-1970. Du
cumentos originais e cópias do original: recibos de importâncias 
diversas para ajudar o pagamento de funcionária da Caritas Ar· 
quidiocesana de Curitiba, recibos do BAMERINDUS de letras 
de câmbio, talões de pagamento do Fundo Municipal de Tele
fones - Curitiba, e outros. 

3.20.7.16. CÚRIA. 

Instituição: Cúria Metropolitana de Curitiba. Assuntos: di
versos. Período: 1966-1970. Documentos originais e cópias do 
original: notas fiscais pagas, recibos, talões de remessa de mer
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3.20.7.17. UNIVERS. CATóLICA. 

Instituição: Universidade Católica do Paraná. Período: 1967. 
Documentos originais: resposta de inquérito enviada pelo Secre
tário da Faculdade de Direito, ofícios enviados pelos Secretários 
das Faculdades de Ciências Médicas e de Ciências Econômicas, 
informando o número de alunos matriculados, e relação de alu
nos matriculados em 1967 na Faculdade de Fisolofia, Ciências e 
Letras da Universidade Católica do Paraná. 

3.20.7.18. DIVERSOS. 

Assuntos: diversos. Período: 1967-1969. Documentos ongi
nais e cópias do original: canhotos de cheques a favor da Edi
tôr~ Vozes Ltda., notas fiscais pagas, recibos, ordens de pagamen
to do Banco Mercantil c Industrial do Paraná SI A, documen
to com o levantamento da REGIONAL SUL 2, cartas, balance
te d movimento - caixa - REGIONAL SUL 2 - CNBB, e 
outros. 

3.20.7.19. CORRESP. EXPEDIDA. 

Instituição: Cúria Metropolitana de Curitiba. Período: 1967-
1970. Documentos originais e cópias do original: cartas envia
das pelo Pe. Paulo Iubel - Chance~er do Arcebispado, pelo 
Mons. Boleslau Falarz, Vigário Geral da Arquidiocese [de Curi
tiba] e por + Emmanuel da Silveira D'Elboux, Archiepiscopus 
Curitibensis, atestado da. Cúria Metropolitana de Curitiba relativo 
a exame prestado, e outros. 

3 .20.7.20. CORRES. RECEBIDA. 

Assunto: correspondência recebida. Período: 1968-1970. Do
cumentos originais e cópias do original: cartas recebidas pelo Pe. 
Paulo Iubel, Chanceler do Arcebispado, e por Dom Pedro Fe
daI to, [Bispo Auxiliar de Curitiba], certidão de batismo etc. 

3.20.7.21. ARCEBISPADO. 

Instituição: Arcebispado de Curitiba. Assuntos: diversos. 
Período: 1968-1970. 
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3.20.7.22. SEMINÁRIOS RELIGIOSOS. 

Período: 1969. Cópias do original: Curso Intensivo sob:-e 
a IGREJA EM TENSÃO. 

3.20.7.23. VIII C.E.N. 

Assunto: VIII Congresso Eucarísticp Nacional. PeríodO': 
1969-1970. Documentos originais e cópias do original: folhetos 
referentes ao VIII Congresso EucarCstico Nacional, em Brasnia, 
de 27 a 31 de maio de 1970, boletins informativos do referido 
Congresso, talões de inscrição de congressistas efetivos, notas fis
cais, cartas, circulares, lista das paróquias do interior e da ca
pital, talão de remessa de cheque a favor de Dom José Newton 
de Almeida Batista Pereira, [Arcebispo de Brasília]) pelo Ban
co Brasileiro de Descontos SI A, e outros. 

3.20.7.24. CIRCULARES. 

Assuntos: circulares, e outros. Período: 1969-1970. Do
cumentos originais e c6pias do original: circulares da Cúria Me
tropolitana enviadas pelo Mons. Boleslau Falarz, Vigário Geral, 
por + Manuel, Are. Metrop., por Dom Pedro Fedalto, Vigário 
Capitular, e pelo Pe. Paulo Iubel, Chanceler do Arcebispado, 
decreto comunicando que, estando vaga a Sede Arquiepiscopal 
de Curitiba, foi constituído o Conselho de Ecônomos, que admi
nistrariam os bens eclesiásticos, e outros. 

3.20.7.25. DECRETOS. 

Assuntos: decretos, circular e portarias. Período: 1969-
1970. Documentos originais e c6pias do original: decreto apro
vando a reforma dos estatutos da Associação das Senhoras de 
Caridade de São Vicente de Paula, decreto criando o órgão de 
Coordenação das Federações Marianas do Paraná, circular soli
citando relatórios diversos, portaria de nomeação da Coordena
ção Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade, portaria no
meando os membros da Coordenação Arquidiocesana do Apos
tolado dos Leigos na Arquidiocese de Curitiba, e outras. 

3.20.7.26. BALANCETES CÚRIA. 
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3.20.7.27. L'Osservatore [e] Romano. 

Assunto: L'Osscrvátore Romano. Período: 1969-1970. Do
cumentos originais e cópias do original: cartas enviadas pelo Pe. 
Paulo lubel, Chanceler da Cúria Metropolitana de Curitiba à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Rio de Janeiro, 
GB, fichas de assinantes do L'Osservatore Romano em Português, 
recibos referentes ao pagamento de assinaturas, ordens de paga
mento pelo Banco Mercantil e Industrial do Paraná S.A., e outros. 

3 .20.7.28 . COLETAS. 

Assuntos: coletas, e outros. Período: 1969-1970. Documen
tos e cópias do original: cartas enviadas pelo Pe. Paulo lubel, Se
cretário do Arcebispado, ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em 
Roma, relação da coleta do último domingo de agosto de 1969, 
relatório das contribuições para o "Óbulo de São Pedro", rela
tório das contribuições para as Obras Diocesanas, relatório de 
coletas para a Campanha das Missões em 1969, e outros. 

3 .20.7 .29 . COLETAS ESPECIAIS. 

Assunto: coletas especiais. Período: 1970. Documento ori
ginal: carta agradecendo remessa da Arquidiocese de Curitiba em 
favor das Missões, e outras. 

3.20.7.30. D. Manuel. 

Pessoa a que se refere: D . Manuel da Silveira D'Elboux, Ar
cebispo Metropolitano de Curitiba. Período: 190 t-1970. Do
cumentos originais e cópias do original: carta, nota fiscal e da
dos biográficos. 

3 .20.7.31 . SOLUÇõES PENDENTES. 

Assunto: casos que demandam solução. Período: 1970. Do
cumento original: carta enviada a Dom Pedro Fedalto, Bispo [Au
xiliar] de Curitiba, solicitando autorização para a celebração de 
casamento religioso. 

3.20.7.32. DIVERSOS. 

3.20.7.33. DADOS ESTATíSTICOS. 
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3.20.7.34. RECORTES 22/2/1968 31. 7 .1969 [8]. 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 687 artigos, repor
tagens e alguns clichês, e uma reportagem da Revista Panorama, 
intitulada Dom Manuel, o Arcebispo. Os recortes foram tirados 
dos seguintes jornais: Gazeta do Povo, Diário do Paraná, O Es
tado de São Paulo, O Estado do Paraná, Fôlha de São Paulo, Ul
tima Hora, O Globo e Revista Panorama. Estão presos, com Du
rex, em 238 fôlhas fixas na pasta. Nas f<>lhas há indicação does) 
jornal(ais) e da(s) data(s.) Os recortes estão perfeitos e em or
dem cronológica decrescente. Última data-baliza: 31-7-1968. Eti
quêta da lombada da pasta com fitas adesivas: RECORTES 
22/2/1968 31-7-1969[8]. 

3.20.7.36. RECORTES. 01-08-1968 - 31·10-1968. 

Pasta com recortes de iornais. incluindo 562 artigos, rep"r
tagens e alguns clichês. Os recortes foram tirados dos seguin
tes jornais: O Estado de S. Paulo. O Estado do Paraná, Diário 
do Paraná e Gazeta do Povo. Estão presos, com durex, em 304 
folhas fixas na pasta. Nas folhas há indicação do (s) jornal (ais) 
e da(s) data(s). Os recortes estão perfeitos e em ordem crono
lógica decrescentJe. Etiqueta da lombada da pasta com fitas 
adesivas: RECORTES. 01-08-1968 - 31-10-1968. 

3.20.7.36. RECORTES. 01-11-1968 - 30-03-1969. 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 666 artigos, repor
tagens e al~uns clichês. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: O Estado do Paraná, Diário do Paraná, Gazeta do Po
vo, O Estado de S. Paulo, Lar Católico, O Globo e Folha de 
São Paulo. Estão presos, com durex, em 266 folhas fixas na 
pasta. Nas folhas há indicação does) iornal(ais) e da(s) da
ta(s). Os recortes estão perfeitos e em ordem cronológica de
crescente. Etiqueta da lombada com fitas adesivas: RECOR
TES. 01-11-1968 - 30-03-69. 

3.20.7.32. [RECORTES. 06-04-1969 - 03-09-1969]. 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 566 artigos, repor
tagens e alguns clichês. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: O Estado de S. Paulo, O Estado do Paraná, Gazeta do 
Povo, Diário do Paraná e O Globo. Estão presos com durex, em 
263 folhas fixas na pasta. Nas folhas há indicação does) 
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nal(ais) e da(s) data(s). Os recortes estão quase todos perfei
tos e em ordem cronológica decrescente. Não há etiqueta na 
lombada da pasta. 

3.20.7.38. DIVERSOS. 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 468 artigos, repor
taiens e alguns clichês. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: O Estado de S. Paulo, O Estado do Paraná, Diário do 
Paraná e Gazeta do Povo. Estão presos, com durex, em 233 
folhas fixas na pasta. Nas folhas há indicação do(s) jornal(ais) 
e da(s) data(s). Os recortes estão quase todos perfeitos e em 
ordem cronológica decrescente. As datas balizas são: 19 de ou
tubro de 1969 e 30 de dezembro do mesmo ano. Etiqueta da 
lombada com fita adesiva: DIVERSOS. 

3.20.7.39. BOLETIM ECLESIASTICO. [RECORTES I 1969 
[1970] . 

Pasta com recortes de jornais, incluindo 621 artigos, repor
tagens e alguns clichês. Os recortes foram tirados dos seguintes 
jornais: O Estado do Paraná, O Estado de S. Paulo, Diário do 
Paraná, Gazeta do Povo. Folha do Norte e Folha de São Paulo. 
Estão presos, com durex, em 281 folhas fixas na pasta. Nas fo
lhas há indicação do(s) jornal(ais) e da(s) data(s). Os recor
tes estão perfeitos e em ordem cronológica decrescente. As datas 
balizas são: 3 de janeiro de 1970 e 30 de abril do mesmo ano. 
Etiqeuta da lombada com fita adesiva: BOLETIM ECLESIASTI
CO. [RECORTES]. 1969. [1970]. 

3.21. ARQUIVOS DA SECRETARIA DA CÚRIA ME
TROPOLITANA DE CURITIBA: 

(Já citados no item 3.21). 

1.22. 

1.22.1. 

DOCUMENTOS EXISTENTES NO COFRE DA 
CÚRIA METROPOLITANA DE CURITIBA: 

BREVES E FACULDADE.."\: 

13 (treze) Breves do Papa Leão XIII, manuscritos, em La
tim, feitos em pergaminho, com indicação, na maioria, do des
tinatário, Josepho de Camargo Barros, Presbytero Diocesis S. Pau
li .in Brasilia, depois Episcopo Curityben. de Parana. 
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algumas palavras latinas. sobre o conteudo. Estão quase todos 
perfeitos, completos e apresentam legibilidade boa ou ótima, de
pendendo das assinaturas. Os documentos foram assinados, ex
ceto um, por Aloisius, Cardo S ... , pelo M. Cardo Rampolla, por 
Nicolaus Marini, Sub. aBra ... , ou pelo Cardo de Ruggiero. Cons
tituem fonte para a história social, eclesiástica e administrativa. 
Apresentam, no final, um carimbo vermelho de LEO XIII.. PONTo 
MAX., com a efígie de São Pedro. 

Nr;> TITULO 

1 . Breve, de sI eleição p.a Bispo de Curitiba [Dom 
José de Camargo Barros] 

2 . Breve, concedendo, ad septenium, indulgência 
plenária aos fiéis de Curitiba, uma vez por ano, 
no dia em que o Ordinário prescrever Comunhão 

DATA: 

16-1-1894 

Geral 12-6-1894 

3 . Breve, concedendo, septenium. concedendo [I] 
faculdade para designar na Catedral e nas Ma
trIzes, um Altar Privilegiado em benefício da 
alma pela qual etc. 12-6-1894 

4. Breve, concedendo faculdade para aplicar indo 
pleno aos fiéis in art. mortis. 12-6-1894 

5 . Breve, concedendo a fac. de lucrarem os fiéis 
indo pleno por ocasião de [do] 1 Q Sínodo Dio-
cesano. 12-6-1894 

6. Breve, condendo Lconcedendo] a faculdade pa-
ra dar a Bênção Papal cl indo pl., 2 vezs por ano 12-6-1894 

7. Fac. de conceder "Indulg. Plenária" por ocasião 
da 1" missa solene na Sé e outras igrejas prin-
cipais, rite dispositis 12-6-1894 

8. Fac. concedendo semel indulg. pleno ao [aos] 
fiéis rite, dispositis, por ocasião da 1" visita pas-
toral 12-6-1894 

9 . Fac. conceder indulg. a crucifixos, imagens, etc. 
ad decenium 

10. Fac. de altas privil. 5 V. por semana em qual
quer altas 

11 . e 1 Fac. ad septenium condendi indo Pleno tem-

22-6-1894 

22-6-1894 

pore missionum, rite dispositis 12-6-1894 

12. Fac. de erigir "Vias Sacras" pro tempore 25-5-1895 

13. Fac. de usar "solideo" 
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3.22.2. OUTROS DOCUMENTOS. 

Documentos originais, c6pias, traduções e outros, manuscri
tos, em Latim ou Português, feitos em pergaminho, papel oficial, 
papel comum ou outro material. Estão todos perfeitos, completos 
e apresentam legibilidade boa ou ótima, dependendo das assinatu
ras. Constituem fonte para a história social, eclesiástica e adminis
trativa. As bulas apresentam selo de metal, preso por cordões, 
com as efígies de S. PAVLVS e S. PETRVS, separadas por uma 
cruz. No verso há uma pequena cruz e abaixo as inscrições PIVS 
PAPA XI, PIVS PAPA XII, JOANNES PAPA XXIII e PA VLVS 
PAPA VI. Há documentos com outros selos como: o selo branco 
das armas de ARMANDUS LOMBARDI ARCHIEPISCOPUS TIT. 
CAESARIENSIS PHlLIPP, de EMMANUEL DA SILVEIRA 
D'ELBOUX, ARCHlEPISCOPUS CURITIBENSIS IN BRASI
LIA. e outros. 

1. [Bula da cnaçao da Província Eclesiás-

Tipo de Do
data cumen

to 

tica do Paraná. 10 de maio de 1926]. 10-05-19260rig. 
2. [Docum.ento da en~ega, por procura

ção, do Pálio Arquiepiscopal a Dom João 
Francisco BragaJ. 13-01-1927 orig. 

3 . [Bula do Papa Pio XI nomeando Dom 
Attico Eusebio da Rocha Bispo de San-
ta Maria]. 27-10-1922 orig. 

4. [Bula do Papa Pio XI nomeando Dom 
Attico Eusebio da Rocha Bispo de Cafe-
landia - São Paulo] . 17-12-1928 orig. 

5. [Bula do Papa Pio XI nomeando Dom 
Attico Eusebio da Rocha Arcebispo de 
Curitiba] . 16-12-1935 orig. 

6. [Documento apresentando Dom Attico 
Eusebio da Rocha, aos Bispos da Pro
víncia Eclesiástica, como o novo Arcebis-
po de Curitiba. 16-12-1935 orig. 

7. [Documento apresentando Dom Attico 
Eusebio da Rocha, ao clero e ao povo 
de Curitiba, como o novo Arcebispo]. 16-12-1935 orig. 

8 . [Carta aut6grafa do Papa Pio 
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tropolitano de Curtiba, pelo 2SQ aniver-
sário de sagração episcopal]. 16-02-1948 orig. 

9. [Tradução da carta aut6grafa do Papa 
Pio XII a Dom Attico Eusebio da Ro
cha, Arcebispo Metropolitano de Curi
tiba, pelo 26Q aniversário de sagração 
episcopal] . 16-02-1948 orig. 

10. [Carta-borrão resposta de + Attico, Ar
cebispo de Curitiba, a + Carlos Chiar
lo, Núncio Apost6lico - Rio de Janei-
ro] . 17-03-1948 

11. [Carta-borrão resposta de Dom Attico 
Eusebio da Rocha, Arcebispo de Curiti-
ba, ao Papa Pio XII]. 23-03-1948 

12. [Carta de Dom Attico Eusebio da Ro
cha, Arcebispo Metropolitano de Curi-
tiba, ao Papa Pio XII] . 30-03-1948 c6pia 

13. [Documento apresentando Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, ao clero e ao po
vo da cidade e da Arquidiocese de Curi-
tiba. como o novo ArcebiSpo] . 19-08-1950 orig. 

14. [Mensagem do Papa Paulo VI pelos 25 
anos de Episcopado de Dom Manuel da 
Silveira D'Elboux, Arcebispo Metropoli-
tano de Curitiba]. 13-03-19650rig. 

15. [Tradução da mensagem do Papa Paulo 
VI pelos 25 anos de Episcopado de Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebis-
po Metropolitano de Curitiba]. 

16. [Bula do Papa Paulo VI concedendo, a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, o S6-

13-03-1965 trad 

lio Pontifício] . 27-03-1965 orig. 
17 . Programa [de homenagens a Dom Se

bastião Baggio, Núncio Apóst6lioo no 
Brasil e a Dom Manuel da Silveira D'EI
boux, Arcebispo Metropolitano de Curi-
tiba] . 31-03-1965 

18. [Placa comemorativa que a cidade de 
Curitiba ofereceu a Dom Manuel da Sil
veira D'Elboux, Arcebispo Metropolita
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19. [Decreto de + Carlos Chiarlo, Ntincio 
Apostólico no Brasil, subdelegando a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Ar
cebispo Metropolitano de CUritiba, a 
execução da bula que criou o Cabido 
Metropolitano de CUritiba]. 24-10-1952 orig. 

20. [Bula do Papa Pio XII criando o Ca-
bido Metropolitano de CUritiba] 01-11-1952 orig. 

21 . [Tradução da bula do Papa Pio XII que 
criou o Cabido Metropolitano de CUri-
tiba]. 01-11-1952 trad. 

22 . [Decreto nomeando Dom Inacio Krause 
Bispo Auxiliar de CUritiba]. 15-07-1957 orig. 

23. [Mensagem do Papa João XXIII aos 
participantes do Congresso Eucarístico 
Nacional] . 02-04-1960 orig 

24. [Estatuto] . cópia 
25. [Pr6-mem6ria para a cerimônia de uma 

nova Arquidiocese, Diocese ou Prelazia 
"nullius", e para a tomada de posse do I" 
Arcebispo, Bispo, Prelado "nullius" ou 
Administrador Apost6lico]. 

APUCARANA 

26. [Bula do Papa Paulo VI nomeando Dom 
Romeu Alberti Bispo da Diocese de Apu-

cópia 

carana] . -02-1965 orig. 
27. [Decreto executorial de + Sebastião 

Baggio, Núncio Apostólico no Brasil, so-
bre a Diocese de Apucarana] . 19-03-1965 cópia 

28. TERMO DA INSTALAÇÃO CANôNI
CA DA NOVA DIOCESE DE APU-
CARANA. 28-03-1965 cópia 

29. TERMO DE POSSE DO EXMO. E 
REVMO. SR. DOM ROMEU ALBER
TI, PRIMEIRO BISPO RESIDENCIAL 
DA NOVA DIOCESE DE APutA-
RANA. 28-03-1965 cópia 

CAMPO MOURÃO. 

30. [Fotocópia da Bula do Papa 
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31. [Bula do Papa João XXIII nomeando 
Dom Eliseu Simões Mendes Bispo de 
Campo Mouriro]. 17-10-1959 orig. 

32. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobre a Diocese de Campo Mourão]. 25-03-1960 cópia 

33. ATA de instalação da nova diocese de 
CAMPO MOURÃO e de tomada de pos
se do primeiro Bispo Diocesano, Dom 
Eliseu Simões Mendes. 23-04-1960 cópia 

FOZ DO IGUAÇU 

34. [Bula do Papa Pio XII nomeando Dom 
Manoel Ko[e]nner Prelado Ordinário, 
Pastor e Titular do Episcopado de Foz 
do Iguaçu]. 13-12-1947 orig. 

GUARAPUAVA. 

35. [Bula do Papa Paulo VI apresentando, 
ao Arcebispo de Curitiba, Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, Dom Frederico 
Helmel, nomeado Bispo da Diocese de 
Guarapuava]. 19-03-1966 orig. 

36. [Ofício do Mons. Mário Tagliaferri, Au
ditor da Nunciatura Apostólica, para 
Dom Manuel da Silveira D'Alboux, Ar
cebispo de Curitiba, comunicando a no
meação do Padre Frederico Helmen, S. 
V. D., Bispo da recém-erigida Diocese de 
Guarapuava] . 22-03-1966 orig. 

37. [Decreto executorial de + Sebastião 
Baggio, Núncio Apostólico no Brasil, so-
bre a Diocese de Guarapuava]. 31-05-1966 cópia 

38. [Ofício de + S. Baggio, Núncio Apostó
lico no Brasil, para Dom Manuel da Sil
veira D'Alboux, Arcebispo Metropolita
no de Curitiba, notificando o envio da 
bula "Christi vices", que criou a Dioce
se de Guarapuava e do decreto de ere-
ção da Diocese] . 04-06-1966 orig. 

39. ATA DE INSTALAÇÃO DA NOVA 
DIOCESE DE GUARAPUAVA E DA 
POSSE DO PRIMEIRO BISPO DIO-
CESANO. 26-06-1966 
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JACAREZINHO. 

40. [Bula do Papa Pio XII nomeando Dom 
Ernesto de Paula Bispo de Jacarezinho]. 22-11-1941 orig. 

41. [Bula do Papa Pio XII nomeando Dom 
Geraldo de Proença Sigaud Bispo de J a-
carezinho] . 26-10-1946 orig. 

42. [Decreto modificando os limites entre a 
Arquidiocese de Curitiba, as Dioceses de 
Jacarezinho, Ponta Grossa e a Prelazia 
"Nullius" de Foz do Iguaçu]. 12-01-1956 cópia 

43. [Documento dando execução ao decre
to nQ 12-13-14156, de 12-1-1956, sobre a 
modificação de limites entre as Dioceses 
de Jacarezinho e de Ponta Grossa] . 23-03-1957 cópia 

44. [Bula do Papa João XXUI nomeando 
Dom Pedro Filipak Bispo de Jacarezinho]. 08-02-1962 orig. 

LONDRINA. 

46. [Bula do Papa Pio XII apresentando, a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Ar
cebispo de Curitiba, Dom Geraldo Fer
nandes, nomeado Bispo da Diocese de 
Londrina] . 16-11-1956 orig. 

46. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobre a Diocese de Londrina]. 18-01-1957 orig. 

47. [Adendo ao Decreto executorial de + 
Armando Lombardi, Núncio Apostólico 
no Brasil, referente à bula que criou a 
Diocese de Londrina]. 16-02-1957 orig. 

48. [Ata da ereção da Diocese de Londrina, 
da Província Eclesiástica de Curitiba, no 
Estado do Paraná]. 17-02-1957 cópia 

49. [Ata da tomada de posse da Diocese de 
Londrina, da Província Eclesiástica de 
Curitiba, por Dom Geraldo Fernandes 
C.M.F.] . 17-02-1957 cópia 

MARINGA. 

50. [Bula do Papa Pio XII apresentando, a 
Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Ar
cebispo de Curitiba, Dom Jaime Luiz 
Coelho, nomeado Bispo de Maringá]. 03-12-1956 
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51. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobre a Diocese de Maringá]. 25-02-1957 cópia 

52. [Ata da ereção da Diocese de Maringá, 
da Província Eclesiástica de Curitiba, no 
Estado do Paraná]. 24·03-1957 cóph 

53. [Ata da tomada de posse de Dom Jai
me Luiz Coelho, Bispo de Maringá, Pro
víncia Eclesiástica de Curitiba, no Esta-
do do Paraná]. 24-03-1967 cópia 

PALMAS. 

54. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobre a Diocese de Palmas]. 01·03-1959 cópia 

55. [Tradução do decreto executorial de + 
Armando Lombardi, Núncio Apostólico 
no Brasil, sobre a Diocese de Palmas]. 01-03-1959 trad. 

56. ATA DA INSTALAÇÃO DO NOVA 
DIOCESE DE PALMAS. Palmas. 14-03-1959 cópia 

57. ATA DA TOMADA DE POSSE DE SUA 
EXCIA. REVMA. D. CARLOS EDUAR
DO SABOIA BANDEIRA DE MELO 
PRIMEIRO BISPO DA NOVA DIOCE-
SE DE PALMAS. 

PALMEIRA. 

58. [Bula do Papa Pio XII nomeando Dom 
Carlos Saboia Bandeira. de Melo Prelado 
Ordinário, Pastor e Titular do Episcopado 

14-03-1959 cópia 

de Palmeira]. 13-12-1947 orig. 
50. [Fotocópia da bula do Papa Pio XII que 

criou as Dioceses de Palmeira e Xapecó]. 14-01-1958 
60. [Bula do Papa João XXIII ápresentan

do, a Dom Manuel da Silveira D'Elboux, 
Arcebispo eMtropolitano de Curitiba, Dom 
Bernardo Nolker, nomeado Bispo da Dio-
cese de Paranaguá]. 

61. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 

07-01-1963 orig. 

sobre a Diocese de Paranaguá]. 22·02-1963 cóph 
62. ATA DE INSTALAÇÃO DA DIOCE

SE DE PARANAGUÁ E SEU 
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RO BISPO, DOM BERNARDO JOSÉ 
NOLKER, REDENTORISTA. 0606-1963 orig. 

PARANAVAt. 

63. [Ofício do Mons. Mário Tagliaferri, en
carregado de negócios a. i. da Nunciatura 
Apostólica do Brasil, para Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metro
politano de Curitiba, comunicando a 
criação da Diocese de Paranavaí]. 07-03-1968 orig. 

69. [Documento da SACRA CONGREGA
çÃO PRO EPISCOPIS, a Dom Manuel 
da Silveira D'Elboux, Arcebispo Metro
politano . de Curitiba, apresentando Dom 
Benjamim de Souza Gomes, nomeado 
Bispo de Paranavaí]. 20-04-1968 orig. 

65 . [Fotocópia do decreto executorial de + 
Sebastião Baggio, Núncio Apostólico no 
Brasil, sobre a Diocese de Paranavaí]. 29-06-1968 

PONTA GROSSA 

66. [Decreto NQ 12/56, de 4-10-1960, com o 
qual a SACRA CONGREGATIO CON
SISTORIAL modifica os limites entre a 
Arquidiocese de Curitiba e a Diocese de 
Ponta Grossa]. 04-10-1960 cópia 

67. [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico ao Brasil, 
sobre a execução das determinações do 
Decreto NQ 12/56, de 4-10··1960]. 08-12-1960 orig. 

68. [Carta de + Armando Lombardi, Nún
cio Apostólico no Brasil a Dom Menuel 
da Silveira D'Alboux, Arcebispo Metro
politano de Curitiba, enviando documen-
tos] . 09-12-1960 orig. 

TOLEDO. 

69 . [Decreto executorial de + Armando 
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil, 
sobra a Diocese de Toledo] . 06-01-1960 cópia 

70. [Carta de + Armando Lomoardi, Nún
cio Apostólico no Brasil a Dom Manuel 
da Silveira D'Alboux, Arcebispo Metro
politano de Curitiba, enviando documen-
tos referentes à Diocese de Toledo]. 14-01-1960 
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4. - CONCLUSÃO: 

Realizado o levantamento do acervo da Cúria Metropolitana de 
Curitiba, no período já referido, ficou evidenciado que ele apresenta 
apenas um livro do século XVIII, intitulado Paranaguá Irmandade 
Nossa Senhora Rosário. A documentação do século XIX é compos
ta de quarenta e seis livros diver:os, um caderno com o título Kalen
darium perpet in usum Diocesis Curytuben [sis[, três pastas diversas, 
dois maços de requerimentos, um maço de documentos diversos, al
guns breves do Papa Leão XIII, e outros documentos, sendo que o 
Boletim da Arquidiocese de Curitiba, antiga Diocese, começou a ser 
publicado em 1900. A maioria da documentação é do século atual, 
incluindo quinhentos e noventa e seis livros, sendo trezentos e dez de 
batizados, noventa e quatro de casamentos e cento e noventa e dois 
livros diversos, quatrocentas e oitenta e oito pasta~, sendo quatrocen
tas e quarenta com documentos e quarenta e oito sem documentos, 
vinte maços de requerimentos, vinte e três maços de relatórios semes
trais das paróquias, vinte e três maços de documentos diversos, qua
renta maços de jornais, dois rolos de documentos diversos, qnarenta 
e um rolos de justificações sumárias de batismos, e outras, diversos 
pacotes de documentos, sete cadernos com documentos diversos, se
te caixas com documentos diverso~, quatrocentos e quarenta e dois en
velopes e capas com documentos, documentos avulsos, plantas e pro
jetos, discos, lembranças do VII Congresso Eucarístico Nacional, fi
chário do Serviço Social da paróquia de Nossa Senhora de Guadalu
pe - Curitiba. material pertencente à biblioteca da Cúria Metropo
litana de Curitiba, setenta e um documento" guardados no cofre e cin
co fichários pertencentes à referida entidade. 

As coleções de livros de batizados e de casamentos constituem 
um patrimônio de grande importância para os estudos de demografia 
histórica, os quais possibilitarão um melhor conhecimento da evolu
ção de comunidades paranaenses. 

Embora seia a documentação do Arquivo da Cúria Metropolita
na de Curitiba de data recente, a sua existência e organização consti
tuem lição exemplar de como se deve preservar as fontes históricas, não 
somente pelo seu interê~se imediato, mas para o trabalho das futuras 
gerações de hi~toriadores. 
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* 
* * 

INTERVENÇÃO, 

Da prof.a Maria Luiza Marcílio (FFLC/ Assis, São Paulo), 

Indaga: 

Como eram feitos os registros de escravos e livres: em livros es
peciais ou em livros comuns? 

• 
• • 

RESPOSTA DA PROFESSORA ODAH REGINA GUIMARÃES 
COSTA. 

À ProP Maria Luiza Mareílio. 

Diz que os primeiros registros de batizados e de casamentos da 
Arquidiocese de Curitiba, existentes no Arquivo da Cúria Metropoli
tana da referida cidade, são de 1936. Há, porém, livros dos séculos 
XVIII e XIX, sendo que o mais antigo é o de Paranaguá, Irmandade 
Nossa Senhora do Rosário, com têrmos de abertura e de encerramen
to de 29 de "agôsto de 1763, as~inados por Francisco Pinheiro da Fon
seca, Visitado r, e com o n,o 1 de registro de 16 de junho de 1727 e 
o último de 1879. 

Declara, ainda, que não há livros específicos de registro de es
cravos. O livro n.O 9, Chronologieo S. Ped., relativo ao aldeamento 
indígena de São Pedro de Alcântara, com o 1.0 registro de 25 de mar
ço de 1855 e o último de 8 de abril de 1893, apresenta as seguintes 
referências: 

"Trabalho escravo: indígena e africano, Relações dos escra
vos pertencentes a São lerônimo remetidos para a Fábrica de Fer· 
ro de lpanema. Relação dos indígenas coroados e caiguás e In
truções". 





ARROLAMENTO DO ARQUIVO DA CATEDRAL E 
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA DE 

MARINGA (PR.) (*). 

Introdução. 

MARCIA ELISA DE CAMPOS GRAF 
Do Departamento de História do Instituto de Ciências 

Humanas da Universidade Federal do Paraná. 

O presente arrolamento faz parte do proieto "Levantamento e 
Arrolamento de Arquivos", desenvolvido pelo Departamento de His
tória do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal do 
Paraná, sob a direção das Professôras Cecilia Maria Westphalcn e Al
tiva Pilatti Balhana. 

Para esse arrolamento foram utilizadas fichas modêlo C, relati
vas a arrolamento, publicadas na introdução metodológica, in Arqui
vos Paranaenses, Boletim n.o 9, do Departamento de História da Uni
versidade Federal do Paraná (1). 

A primeira parte desse trabalho, que é a de Levantamento do Ar
quivo, foi publicada sob o título de "Arquivo da Catedral e Paróquia 
de Nossa Senhora da Glória de Maringá, in Arquivos Paranaenses, 
Boletim n.O 9 do Departamento de História da Universidade Federal 
do Paraná e Anais do V Simpósio de Professôres Universitários de 
Hi:tória. 

• 
1. - Considerações gerais sobre a Paróquia de Nossa Senhora da 

Glória de Maringa. 

A paróquia foi criada por decreto de D. Geraldo de Proença Si
gaud, Bispo da Diocese de Jacarezinho, a 18 de abril de 1950, com 

(*). - Comunicação apresentada na 2.a sessão de estudos, Equipe B, no 
dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1). - Página 
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o nome de Paróquia da Santíssima Trindade. O primeiro pároco, pa
dre Teófilo Carlos Almazân, tomou posse a 21 de abril do mesmo ano. 

Quando da criação da Paróquia da Santí~sima Trindade, já exis
tia, no chamado Maringá Velho, a Paróquia de Santa Cruz, com uma 
igreja de madeira construída em 1947. 

Como a paróquia recém-criada não dispunha sequer de uma ca
pela, as missas eram celebradas em altar erguido ao ar livre. 

Após enfrentar muitas dificuldades, inclusive a oposição dos ha
bitantes do Maringá Velho, que eram contrários à criação da nova pa
róquia, foi construída em madeira a igreja da Santíssima Trindade. 
Sua inauguração ocorreu a 20 de setembro de 1951 e é até hoje sede 
da paróquia. A 2 de outubro, D. Geraldo de Proença Sigaud nomea
va o segundo vigário da Paróquia, Padre João Janssem, que tomou 
posse a 7 de outubro do mesmo ano. 

A 3 de outubro de 1951 a Paróquia de Santa Cruz, do Maringá 
Velho, foi anexada à da Santíssima Trindade, do Maringá Novo, o 
que muito contribuiu para a unificação da cidade. 

Atendendo ao apelo dos fiéis, o vigário, Padre João Janssem, en
caminhou ao Bispo da Diocese de Jacarezinho, a qual pertencia a pa
róquia, requerimento solicitando a substituição do titular da paróquia. 
Assim, por decreto de D. Geraldo de Proença Sigaud, a 5 de ago-to 
de 1952, a paróquia passou a ter como titular Nossa Senhora da Gló
ria. 

A 11 de setembro de 1955, a paróquia foi entregue aos padres 
jesuítas, tendo sido primeiro vigário o Padre Beno Wogner e coadju
tor Padre Oswaldo Rambo; o Padre João Janssem retira-se após qua
tro anos de trabalho na paróquia. A 20 de outubro do mesmo ano, 
a paróquia pas~ou para a responsabilidade dos padres palotinos, ten
do como vigário o Padre Carlos Giebel e coadjutor Padre Francisco 
X. Purzkofer. 

Pela bula Latissimas partire eclesias, do Papa Pio XII, foi cria
da, a 1.0 de fevereiro de 1956, a Diocese de Maringá, desmembrada 
da Diocese de J acarezinho. A instalação canônica e posse do primei
ro bispo, D. Jaime Luís Coelho, deu-se a 24 de março de 1957. 

Nessa época, Maringá estava com duas paróquias, a de Nossa 
Senhora da Glória e a de São José Operário. Atualmente são quatro 
as paróquias: Nossa Senhora da Glória, São José Operário, Santo An
tônio da Morangueira e Santa 
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o primeiro vigário geral da Catedral foi o Padre Germano José 
Mayer S. A. C., em seguida o Padre João Philippi e depois o Padre 
Benedito Vieira Telles. O atual vigário geral é o Padre Sidney Luís 
Zanetini, que assumiu a 23 de fevereiro de 1969. 

* 
2. - Considerações gerais sobre o Arquivo da Catedral e Paróquia 

de Nossa Senhora da Glória. 

O Arquivo está localizado numa sala anexa à Catedral, onde fun
ciona a secretaria. 

Para consultar o material existente no Arquivo faz-se necessária 
a autorização do vigário geral. O seu atendimento é feito pelo próprio 
secretário da Catedral. 

Dos documentos existentes no Arquivo, os mais antigos datam 
de 1948, mas não se sabe ao certo a data da sua fundação. Possui 
cerca de 130 volumes, que estão dispostos ordenadamente em um úni
co armário, com exceção do livro do tombo, que é conservado no 
cofre da Casa Paroquial. Os livros, em geral, e~tão em bom estado de 
conservação. 

* 
3. - Arrolamento do Arquivo da Catedral e Paróquia de Nossa 

Senhora da Glória. 

Para o arrolamento do livro do tombo foi adotado o seguinte 
critério: 1. - Título do documento, como está registrado no livro; 
2. - Conteúdo do documento; 3. - Data em que foi redigido o 
documento; 4. - Página do livro que contém o documento. 

O livro do tombo está em bom estado de conservação, comple
to e a legibilidade é boa. Tem como título apenas "Tombo", corres
ponde ao período que vai de 1950 a 1962 e tem 100 fôlhas. O pri
meiro registro, assinado pelo Padre Teófilo Carlos Almazán, não foi 
datado, mas supõe-se que seja de 21 de abril de 1940, pois esta é a 
data, registrada no têrmo de abertura. O último registro e o têrmo de 
encerramento estão com a mesma data, 16 de abril de 1962, e foram 
assinados pelo Bispo Diocesano, D. Jaime Luís Coelho. 

O 
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A. - Livro do 1ombo. 

Os documentos contidos no livro do tombo são os seguintes: 
1. - Termo de abertura do Livro do Tombo. 
Esse termo de abertura tem a assinatura do Padre Teófilo 

Carlos Almazán. 

Data: 2-4-1950. 
Página: Contra capa do livro . 

2. - Criação da Pa~óquia da Santíssima Trindade (depois 
Nossa Senhora da Glória). 

Registro sobre a criação da Paróquia da Santíssima Trindade, 
por decreto de D. Geraldo de Proença Sigaud, Bispo da Diocese 
de Jacarezinho, a qual pertencia a Paróquia, em 18 de abril de 
1950. 

Data: O registro não está datado. 

Página: 1. 

3. - Inauguração da Igreja da Santíssima Trindade. 
Registro sobre a inauguração da Igreja da Santíssima Trin-

dade, a 20 de setembro de 1951, celebrada solenemente com mis
sa e procissão da Santíssima Trindade pela primeira vez atravês 
das ruas da cidade. 

Há pouca coisa registrada a respeito. 
O registro não está datado. 
Data: 20-9-1961. 
Página: 3. 

4. - Construção da Casa Paroquial. 
Registro de como o pároco, Padre Te6filo Carlos Almazán, 

conseguiu do Superintendente da Companhia Melhoramentos do 
Norte do Paraná, a construção da Casa Paroquial. 

O registro não está assinado . 
Data: o registro não está datado. 
Página: 3 (verso). 

S. - O vigário, Padre Teófilo Carlos Almazán, despede-se 
dos seus paroquianos. 

Registro sobre a transferência do Padre Teófilo Carlos AI
mazán para a Paróquia de Cambará e sua despedida dos paro
quianos. 

O registro não está assinado. 
Data: 30-9-1951. 
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6. - Nomeação do novo vigário. 
Registro da nomeação do Padre João Janssen, como novo vi

gário da Paróquia da Santíssima Trindade, por determinação do 
Bispo de Jacarezinho, D. Geraldo de Proença Sigaud, e posse a 
7 de outubro de 1951. 

O registro foi assinado pclo próprio Padre João Janssen. 
Data: 2-10-1951. 
Página: 4 (verso). 

7. - Posse do Padre João J anssen como vigário da Paró
quia da Santíssima Trindade. 

Registro sobre a posse do novo vigário, Padre João J anssen, 
a 7 de outubro de 1951, durante a missa das 10,00 horas, na pre
sença do Padre Teófilo Carlos Almazán, que até aquela data exer
cia o cargo de vigário na Paróquia, e foi transferido para a Pa
róquia de cambará. Esteve também presente à missa o Padre 
carlos Probst, da Congregação dos Padres Palotinos, que, repre
sentando o Bispo Diocesano, deu posse ao novo vigário. 

O registro foi assinado pelo Padre João Janssen. 
Data: 7-10-1951. 
Página: 4 (verso). 

8. - Criação da Paróquia de Mandaguari e anexação da 
Paróquia do Maringá Velho à do Maringá Novo. 

Registro sobre a criação da Paróquia de Mandaguari, por 
decisão de D. Geraldo de Proença Sigaud - Bispo de Jacarezi
nho, que foi entregue aos padres capuchinhos. E a Paróquia 
do Maringá Velho ficou apenas com a Capelo de Santa Cruz, tor
nando-se impossível o sustento do seu vigário, Padre Francisco 
ButtenmüIler, motivo pelo qual foi essa Paróquia anexada à do 
Maringá Novo, a 3 de outubro de 1951. Essa decisão do Bispo 
Diocesano veio favorecer a unificação da cidade, com a criação 
de uma só paróquia, acabando com a rivalidade existente entre 

as duas anteriormente. 
O registro foi feito pelo vigário, Padre João Janssen. 
Data: O registro não foi datado. 
Página: S. 

9. - Nomeação do vigário cooperador. 
Registro sobre a nomeação do vigário cooperador, o ex-vigário 

da Paróquia de Santa Cruz, do Maringá Velho, Padre Francisco 
Buttenmüller, que passou a residir na casa Paroquial do Marin
gá Novo e continuou responsável pela Igreja de Santa 
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10. - Rol dos bens da Casa Paroquial. 
Pequeno registro dos móveis encontrados pelo Padre João 

J anssen na Casa Paroquial, quando da sua posse. 
O registro não está assinado. 
Data: 15-10-1952. 
Página: 5 (verso). 

11. - Situação financeira da Paróquia. 
Breve registro de duas linhas sobre a situação financeira da 

Paróquia. Não foi encontrado saldo algum, ao contrário, apenas 
dívidas. 

O registro não está assinado. 
Data: 20-10-1952. 
Página: 5 (verso). 

12. - Festa da Imaculada Conceição. 
Registro sobre a Festa da Imaculada Conceição, comemora

da a 8 de dezembro de 1952, quando oitenta crianças fizeram 
sua primeira comunhão. 

Registro feito pelo Padre João Janssen. 
Data: 8-12·1952. 
Página: 5 (verso). 

13. - Quermesses. 
Registro sobre as quermesses realizadas por ocaSlaO das no

venas em louvor a Nossa Senhora, que deram resultado satisfató
rio, rendendo Cr$ 81.000,00, importância que foi aplicada em 
algumas compras para a Igreja e reformas. 

O registro está assinado pelo vigário, Padre João Janssen. 
Data: O registro não foi datado. 
Página: 5 (verso). 

14. - Igreja de São José. 
Registro sobre a Igreja de São José, da Vila Operária, consi

derada capela até a data desse registro, tendo missa apenas uma 
vez por mês. Mas, em vista do aumento da cidade e da popu
lação da Vila Operária, foi decidido que daqued~ data em diante 
haveria missa, na referida Igreja, todos os domingos. 

Registro assinado 
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po da Diocese de Jacarezinho. O registro foi assinado pelo vigá
rio, Padre João J anssen . 

Data: 19-3-1952. 
Página: 6. 

16. - Doação da Companhia Melhoramentos do Norte do 
Paraná à Paróquia da Santíssima Trindade. 

Registro sobre o encontro havido na Casa Paroquial entre 
o Bispo Diocesano, D. Geraldo de Proença Sigalid, e o Superin
tendente da Companhia Melhoramentos do Norte do ParaTlâ, oca
sião em que essa Companhia fez doações à Paróquia da SantÍs
sima Trindade. 

O registro foi assinado pelo Padre João J anssen . 
Data: 20-3-1952. 
Página: 6. 

17. - Situação da Casa Paroquial. 
Registro sobre a situação da Casa ParoqUIal que foi cons

truída pela Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná. Ao 
entregar a casa a Companhia deveria receber a importância de 
Cr$ 60.000,00, para passar a escritura, o restante seria pago men
salmente. O pagamento inicial não pôde ser feito no ato de en
trega da casa, e foi efetuado somente a 28 de janeiro de 1953. 

O registro foi assinado pelo Padre João J anssen . 
Data: 30-3-1952. 
Página: 6 (verso). 

18. - Novas Capelas. 
Registro sobre a maior possibilidade de atendimento aos pa

trimônios e capelas, e organização de missões para a construção 
de novas capelas, com a chegada do coadjutor, Padre Francbcc. 
Foglia. 

O registro foi assinado pelo Padre João Janssen. 
Data: 10-5-1952. 
Página: 7. 

19. - Rol dos bens da Casa Paroquial. 
Pequena relação dos utensílios existentes na Casa Paroquial. 
O registro foi assinado pelo Padre João Janssen. 
Data: 30-5-1952. 
Página: 7. 

20. - Têrmo de Visita Pastoral. 
Têrmo da primeira visita pastoral feita à Paróquia da San

tíssima Trindade de Maringá, de 19 
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rante essa visita foram tratados vários assuntos de interêsse da 
Paróquia. 

O Têrmo foi assinado por D. Geraldo de Proença Sigaud, 
Bispo Diocesano. 

Data: 7-6-1952. 
Página: 7 (verso). 

21. - Visita do Administrador Apostólico de Hirochima 
- Mgr. Aloysiur Akira Ogihara S. I. 

Registro sobre a estada do Administrador Apostólico de Hi
rochima, Mgr. Aloysiur Akira Ogihara S. I., na Paróquia da San
tíssima Trindade. Em visita às colônias japonesas no mundo, vi
sitou Maringá, onde fez conferência e rezou missa para os japo
neses católicos da Paróquia. 

O registro não está assinado. 
Data: 12-5-1952. 
Página: 9. 

22. - Chegada das Irmãs Carmelitas de Caridade e início 
das obras do Colégio. 

Relato sobre a chegada à Paróquia de sete Irmãs Carmelitas 
de Caridade, em Companhia do Bispo Diocesano, D. Geraldo 
de Proença Sigaud. Vinham da Espanha para fundar a primeira 
Casa no Brasil e a cidade escolhida foi a de Maringá. Foi pre
parada uma festa de recepção na Igreja de Santa Cruz. Não sea
do possível dar logo início à construção do Colégio, foi construí
da, provisoriamente, uma escola onde funcionaria jardim de in
fância, escola de corte e costura e grupo escolar. 

O registro não está assinado. 
Data: 15-5-1952. 
Página: 9 e verso. 

23. - Decreto da Nova Padroeira da Paróquia - Nossa 
Senhora da Glória. 

Registro sobre requerimento enviado ao Bispo Diocesano, D. 
Geraldo de Proença Sigaud, sugerindo a substituição do padroei
ro da Paróquia. Consta do registro também uma cópia do reque
rimento enviado ao Bispo Diocesano. 

O registro não está assinado. 
Data: 20-8-1962. 
Página: 9 (verso). 

24. - Obras das Vocações. 
Registro sobre a associação fundada na Paróquia por deter

minação do Bispo Diocesano, D. Geraldo de Proença Sigaud. 
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dependente de qualquer igreja da Par6quia, realiza reumao de 
três em três meses, as reuniões são presididas pelo vigário da Pa
r6quia. 

O registro foi assinado pelo Padre João Janssen. 
Data: dezembro de 1952. 
Página: 10 (verso). 

25. - Eleições Municipais. 
Registro sobre a eleição do primeiro prefeito para o novo 

Município de Maringá, e a reação que provoca na Par6quia e 
no vigário. 

O registro foi assinado pelo Padre João J anssen . 
Data: dezembro de 1952. 
Página: 10 (verso). 

26. - Inauguração da Escola Paroquial. 
Registro sobre a inauguração da Escola Paroquial de Santa 

Cruz, a 25 de janeiro de 1952, dia de São Paulo, com a presellç:l. 
do Bispo Diocesano, D. Geraldo de Proença Sigaud. A escola 
foi construída pela Par6quia e entregue às Irmãs Carmelitas da 
Caridade. 

O registro não foi assinado. 
Data: O registro não foi datado. 
Página: 1 O(verso). 

27. - Nomeação de novo coadjutor. 
Registro sobre a nomeação do novo coadjutor. Padre Car

los Steimel, apresentado pelo Bispo Diocesano no mês de feve
reiro de 1953. Nessa ocasião o Padre Francisco Buttenmüller pe
diu transferência para voltar à sua Congregação dos Padres Pa
lotinos. 

O registro não está assinado. 
Data: fevereiro de 1953. 
Página: 11. 

28. - Licença do Vigário. 
Registro sobre a chegada do Padre Carlos Reckens, no dia 

11 de abril de 1953, que por indicação do Bispo Diocesano, de
veria substituir o Padre João Janssen, enquanto este gozava suas 
férias. 

Registro assinado pelo Padre 
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29. - Visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima. 
Relato sobre a visita da Imagem de Nossa Senhora de Fá

tima, que chegou a Maringá a 13 de agosto de 1953, e foi re
cebida com grandes festejos. 

O registro não está assinado. 
Data: 14-8-1953. 
Página: 11. 

30. - Retôrno do vigário e indicação de novo coadjutor. 
Registro sobre o retôrno do Padre João Janssen à direção 

da Paróquia, depois de seis semanas de ausência, e posse do no
vo coadjutor, Padre Agostinho Klingen, em substituição ao Pa
dre Carlos Steimcl. 

O registro foi assinado pelo Padre João Janssen. 
Data: outubro de 1953. 
Página: 12 (verso). 
31. - Cregada dos Irmãos de Nossa Senhora Auxiliadora. 

Relato sobre a chegada à Paróquia, no mês de setembro, dos 
Irmãos de Nossa Senhora Auxiliadora, procedentes da Alema
nha. Foram convidados pelo Bispo Diocesano por ocasião de sua 
visita à Europa. 

Está assinado pelo Padre J cão J anssen . 
Data: outubro de 1963. 
Página: 12 (verso). 

32. - Ambulatório de Nossa Senhora de Fátima e resi· 
dência dos Irmãos de Nossa Senhora Auxiliadora. 

Relato sobre as dificul~des encontradas para dar início a 
construção do ambulatório de Nossa Senhora de Fátima, que te
ve o apoio do povo e do prefeito municipal, Sr. Inocente Vila
nueva. Foram ampliadas as casas de residência dos Irmãos. na 
Chácara da Vila do Bosque, o que foi feito pelo vigário e o coad
jutor da Paróquia. 

O registro não está assinado. 
Data: maio de 1954. 
Página: 13. 

33. - Movimento da Paróquia. 
Registro sobre a população da Paróquia, ql!e já estava com 

65.000 pessoas, das quais 90% de católicos vindos de todas as 
partes do Brasil, tendo sido solicitada muitas vezes, ao Bispo DIO
cesano, a divisão da Paróquia. 

O registro está assinado pelo Padre 
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34. - Colégio Santa Cruz - festas religiosas, primeira (;0-

munhão, partida do Padre Emílio Scherer. 
Registro sobre a necessidade de que seja ampliada a Casa 

das Irmãs Carmelitas, e também de um internato para atendt:r 
as crianças do sítio, ressalta a eficiência do trabalho das Irmãs. 
Consta ainda do registro que todas as festas são realizadas na Igre
ja Matriz, que no dia 29 de junho, aproximadamente, 200 crian
ças fizeram a primeira comunhão, e que deixa, definitivamente, 
a Paróquia o Padre Emílio Scherer, que fôra o primeiro vigário 
de Maringá, na Paróquia de Santa Cruz. 

O registro foi assinado pelo Padre João J anssen . 
Data: junho de 1954. 
Páginas: 13 e 14. 

35. - Fundação da Sociedade Civil e Beneficente Santa 
Casa de Misericórdia de Maringá. 

Relato sobre a fundação da Sociedade Civil e Beneficente 
Santa Casa de Misericórdia, a 18 de julho de 1954, após várias 
tentatívas infrutíferas do Bispo Diocesano. Na mesma página .:m 
que foi feito o relato, está coladQ um recorte de jornal com uma 
nota a respeito da fundação da Santa Casa de Misericórdia. 

O relato foi assinado pe'o Padre João J anssen. 
Data: 30-7-1954. 
Página: 14 (verso). 

36. - Data anexa ao quintal da Casa Paroquial. 
Registro sobre a doação, pela Companhia Melhoramentos. ~lo 

Norte do Paraná, de mais duas datas para ampliar o quintal da 
Casa Paroquial. 

A Casa Paroquial foi construída em datas oferecidas pela 
Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, em maio de 
1952 foi feita uma doação que ampliava o quintal da Casa Pa
roquial, em em julho de 1954 o vigário consegue a doação .je 
mais uma data junto às outras. 

O registro foi assinado pel,) Padre João J anssen. 
Data: julho de 1954. 
Página: 15. 

37. - Visita da Imagem de Nossa Senhora do Rocio a 
Maringá. 
Relatório sobre as festividades ocorridas em Maringá duran

te a visita da Imagem de Nossa Senhora do Rocio, de 11 a 15 
de agosto de 1954. 

O relatório foi assinado por D. Geraldo de Proença 
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Data: 18-8-1954. 
Página: 16. 

38. - Criação da Paróquia de São José. 
Registro sobre a inauguração do Ambulatório de Nossa Se

nhora de Fátima, a 14 de agosto de 1954, e criação da Paróquia 
de São José, no mesmo dia. Para primeiro vigário da nova pa
róquia foi nomeado o Padre Agostinho Klingen e para auxiliar 
o Padre Waldemiro Solonka. 

O registro não está assinado. 
Data: setembro de 1954. 
Página: 16. 

39. - Ambulatório de Nossa Senhora de Fátima. 
Registro sobre a abertura do Ambulatório de Nossa Senho-

ra de Fátima, que foi recebido pelo povo com grande entusias
mo. Menciona, o registro, a exploração feita pela classe médica 
e pelo espiritismo, e também o fechamento do gabinete dentário. 

O registro foi assinado pelo Padre João Janssen. 
Data: dezembro de 1954. 
Página: 16 (verso). 

40. - Devoção à Virgem Maria. 
O vigário relata seus esforços, bem como os do Bispo Dio

cesano, no sentido de aumentar a devoção do povo para com a 
Santíssima Virgem. 

Registro feito pelo Padre João Janssen. 
Data: fevereiro de 1955. 
Página: 17. 

41. - Novo coadjutor. 
Registro sobre a transferência do Padre Francisco Foglia pa

ra outra paróquia, a 18 de janeiro, e a chegada do novo coaJ
jutor, Padre Cláudio Boccanio, a 22 de abril. 

O registro está assinado pelo Padre João Janssen. 
Data: abril de 1955. 
Página: 17 (verso). 

42. - Ginásio Diocesano. 
Registro sobre a compra do Ginásio de Maringá e criaçãl> 

do Ginásio Diocesano. 
Em 15 de agosto de 1954, D. Geraldo de Proença Sigaud, 

Bispo Diocesano, entrou em negociações com o Sr. Alfredo Cha
ves Santos, para a compra do mesmo. O Ginásio de Maringá 
foi construído em terreno pertencente à Companhia Melhoramen
tos do Norte do Paraná, assim o diretor, Sr. Alfredo Chaves San-
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tos, possuia apenas os móveis e os títulos. A venda e compra li
mitou-se aos móveis e aos títulos seguintes: Ginásio, Escola Téc
nica de Comércio, Datilografia, Complementar, Pré-Primário e 
Normal. Efetuada a compra, assumiu a direção do Ginásio Dill
cesano o Padre Cleto Altoé. 

Está registrado também o histórico da criação do Colégio 
O registro foi assinado pelo Padre João J anssen . 
Data: junho de 1955. 
Página: 17 (verso). 

43. - Mês de maio - Concentração Ma iana na P,lTÓqU'd. 
Registro das festividades religiosas do mês de maio. 
Foi assinado pelo Padre João Janssen. 
Dota: julho de 1955. 
Página: 18 (verso). 

44. - Congresso Eucarístico Internacional no Rio de ll> 
neiro. 

Registro sobre o Congresso Eucarístico Internacioaal reali-
zado no Rio de Janeiro, de 17 a 24 de julho de 1965. 

O registro foi assinado pe!o Padre João Janssen. 
Data: julho de 1955. 
Página: 18 (verso). 

45. - Têrmo da visita pastoral à Par6quia de Nossa Se
nhora da Assunção (N. S. da Glória) de Maringá, de 13 a 21 
de agosto de 1955. 

Têrmo redigido por D. Geraldo de Proença Sigaud, DisDO 
Diocesano, sobre sua visita pastoral à Paróquia. 

Está assinado pelo pr6prio Bispo. 
Data: 21-8-1955. 
Página: 19. 

46. - Entrega da Paróquia aos padres jesuítas. 
Relato sobre a entrega da Paró:juia de Nossa Senhora da 

Gl6ria aos jesuítas, a 11 de setembro de 1955, sendo primeiro 
vigário o Padre Deno Woguer e coadjutor Padre Oswaldo Ram
bo. Padre João Janssen, vigário até aquele dia, faz seus agrade· 
cimentos e despedidas, após 4 anos de trabalho na Paróquia. 

O relato foi assinado pelo Padre João Janssen. 
Data: 11-9-1955. 
Página: 20. 

47. - Histórico da criação da Paróquia e da Sede do Ois 
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Importante histórico sobre a cnaçao da Paróquia, entrada 
dos jesuítas, criação dos bispados de Londrina e Maringá e elei
ção do primeiro bispo da Diocese de Maringá. D. Jaime Luís 
Coelho. Não está assinado, mas, pelo conteúdo, tudo indica 
que tenha sido redigido pelo Padre Carlos Giebel, S.A.C., que 
substituiu o Padre Beno Woguer. 

Data: Não está datado. 
Páginas: 21 (verso), 22, 23 e 24. 

48. - Nomeação do novo vigário - Padre Germano Mayer, 
S.A.C. 

Registro sobre a nomeação do novo vigário para a ParÓ· 
quia de Nossa Senhora da Glória, Padre Germano Mayer, S.A.C. 

O registro foi assinado pelo Padre Antônio Maia, S.V.D., 
chanceler do Bispado. 

Data: 20-12-1956. 
Página: 26. 

49. - Posse do Padre Germano Mayer, S.A.C. 
Registro da posse do Padre Germano Mayer, S.A.C., como 

vigário da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, a 15 de janei
ro de 1957. 

O registro não foi assinado. 
Data: 16-1-1957. 
Página: 26 (verso). 

50. - Sagração de D. Jaime Luís Coelho como Bispo da 
Dioc~se de Maringá. 

Relatório da Sagração de D. Jaime Luís Coelho como bisfo 
da recém-criada Diocese de Maringá, a 20 de janeiro de 1957. 
A sagração teve lugar na cidade de Ribeirão Preto. S. P. 

O relatório não está assinado. 
Data: 20-1-1957. 
Página: 26 (verso). 

51. - Carta Pastoral. 
O registro faz referência à criação de novas dioceses de Ma

ringá e Londrina, desmembradas da Diocese de Jacarezinho, e aos 
bispos das referidas dioceses. Refere-se também à posse dos bis
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52. - Chegada de D. Geraldo de Proença Sigaud a Ma
ringá. 

Registro sobre a chegada de D. Geraldo de Proença Sigaud, 
Bispo de Jacarezinho, a Maringá para preparar a recepção a D. 
Armando Lombardi, Núncio Apostólico junto ao governo do Hra
sil, e também a posse do primeiro Bispo da Diocese de Marin· 
gá, D. Jaime Luís Coelho. 

O registro não está assinado. 
Data: 7c2-1957. 
Página: 32. 

53. - Posse de D. Geraldo Fernandes como Bispo da DIt'
cese de Londrina. 

Registro da posse do primeiro bispo da Diocese de Londrma, 
D. Geraldo Fernandes, a 17 de fevereiro de 1957. A cidade de 
Maringá foi representada por uma comitiva de religiosos e leig0s. 

O registro não está assinado. 
Data: 17-2-1957. 
Página: 32 (verso). 

54. - Término das solenidades da posse do Bispo de Lon
drina. 

Registro do término das solenidades de posse do primelhl 
Bispo de Londrina. D. Geraldo Fernandes, para as quais estive
ram presentes várias autoridades civis e eclesiásticas. Termma
das as solenidades, a Companhia Melhoramentos do Norte do 
Paraná programou uma viagem pelo Norte do Paraná. 

O registro não está assinado. 
Data: 18-2-1957. 
Página: 3 2 tverso) . 

65. - Homenagens ao Núncio Apostó:ico, D. Arm:mJo 
Lombardi. 

Relato das homenagens prestadas ao Núnci0 Apostólico, D. 
Armando Lombardi, por ocasião de sua estada em Maringá. 

O documento não está assinado. 
Data: 19-2-1957. 
Página: 33. 

56. - Preparativos para a posse do primeiro Bispo de Ma
ringá. 

Breve relato sobre os preparativos para a recepção a D. JaI-
me Luís Coelho, primeiro Bispo de Maringá. 

O documento não está assinado. 
Data: 22-3-1g57. 
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57. - Chegada de autoridades e familiares para a posse de 
D. Jaime Luís Coelho. 

Registro sobre a chegada a Maringá de familiares, inclusive 
D. Manoel da Silveira D'Elboux, Bispo Metropolitano, para as 
festividades de posse do primeiro Bispo da Diocese de Marín
gá, D. Jaime Luís Coelho. 

O registro não foi assinado. 
Data: 23-3-1957. 
Página: 34 (verso). 

58. - Posse do primei~o Bispo da Diocese de Maringá -
D. Jaime Luís Coelho. 

Relatório sobre a posse do primeiro Bispo da Diocese de 
Maringá, D. Jaime Luís Coelho, a 24 de março de 1957. 

O documento não está assinado. 
Data: 24-3-1957. 
Pagina: 35. 

59. - Cópia de publicação de "O Jornal" sobre as fe.,tivi
dades da posse do primeiro Bispo da Diocese de Maringá. O 
que está registrado é cópia de publicação de "O Jornal", jornal 
diário de Maringá, de 26 de março de 1957, sobre as festivida
des de posse do primeiro Bispo da Diocese de Maringá. 

O documento não está assinado. 
Data: 26-3-1957. 
Página: 40. 

60. - Primeira missa do Bispo da Diocese de Maringá. 
Registro sobre a primeira missa de D. Jaime Luís Coelho 

como Bispo da Diocese de Maringá. 
O registro não está assinado. 
Data: 26-3-1957. 
Página: 43 (verso). 

61. - Carta Pastoral. 
Carta Pastoral de D. Jaime Luís Coelho, primeiro Bispo da 

Diocese de Maringá, sobre a plenitude do sacerdócio e de sau
dação aos diocesanos. 

Data: 1957. 
Página: 46 (verso). 

fi2. - J nício dos trabalhos P:lstorais 
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Registro sobre o início das atividades de D. Jaime Luís Coe
lho como Bispo da Diocese de Maringá, auxiliando na Catelral, 
atendendo a confissões e celebrando missas. 

O registro não foi assinado. 
Data: 31-3-1967. 
PoÍgina: 49. 

63. - D. Jaime Luís Coelho ministra () sacramento da 
crisma. 

Registro sobre a primeira vez que D. Jaime Luís Coelho, 
Bispo da Diocese de Maringá, ministra o sacramento da crisma, 
a 7 de abril de 1957, Domingo da Paixão. 

Data: 7-4-1957. 
Página: 49. 

64. - Solenidades da Semana Santa. 
Registro sobre o decreto pontifício sobre a liturgia da Se-

mana Santa e programação das solenidades. 
O registro não foi assinado. 
Data: 144-1957. 
Página: 49. 

65. - Quinta-feira Santa. 
Registro sobre as solenidades religiosas do dia. 
O registro não foi assinado. 
Data: 18-4-1957. 
Página: 51 (verso). 

66. - Sexta-feira Santa. 
Relatório sobre as solenidades do dia. 
Não foi assinado. 
Data: 19-4-1957. 
Página: 52. 

67. - Sábado Santo - Vigília Pascal. 
Relatório sobre as solenidades do dia. 
Não foi assinado. 
Data: 20-4-1957. 
Página: 53. 

68. - Páscoa 
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69. - Complementação ao histórico da ParóquIa. 
Foi registrado que para que o histórico da Paróquia de Nos

sa Senhora da Glória estivesse completo, se fazia necessário lem
brar que no Domingo da Paixão, D. Jaime Luís Coelho, minis
trou o sacramento do crisma a 556 pessoas e tomou a decisão de 
fazê-lo no primeiro domingo de cada mês. 

O registro não foi assinado. 
Data: 7-5-1957. 
Página: 55. 

70. - Aniversário da cidade de Maringá. 
Registro sobre as festividades de comemoração do décima ar'

versário da cidade de Maringá, realizadas nos dias 10, 11 e 12 
de maio. Está incluida a programação dos testeJos 

O registro não foi assinado. 
Data: 12-5-1957. 
Página: 55. 

71. - Congregação Mariana. 
Registro sobre a entrega de fitas aos novos congregados ma-

rianos. 
O registro não foi assinado. 
Data: 26-5-1957. 
Página: 56 . 

72. - Solenidade de encerramento do mês de maio. 
Registro sobre o indulto do Papa, pelo qual foram permitidas 

missas vespertinas durante todos os dias da semana. Os padres 
da Catedral, aproveitando esse privilégio, celebraram missa todos 
os dias, juntamente com novena à Nossa Senhora e bênção do San
tíssimo Sacramento. Também foram realizadas procissões. 

O registro não foi assinado. 
Data: 31-5-1967. 
Página: 56. 

73. - Comunhão pascal dos estudantes. 
Registro sobre a preparação dos alunos de todos os colégios 

da Paróquia para a comunhão pascal. 
O registro não foi assinado. 
Data: 2-6-1957. 
Página: 56 (verso) . 

74. - Festa do Divino Espírito Santo. 
Registro sobre as solenidades do dia do Divino Espírito Santo. 
O 
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Data: 9-6-1957. 
Página: 56 (verso). 

75. - Dia do Corpo de Deus. 
Registro sobre as solenidades do dia do Corpo de Deus. 
O registro não foi assinado. 
Data: 20-6-1957. 
Página: 57. 

76. - Comunhão pascal das crianças. 
Registro sobre a comunhão pascal das crianças e da Paró

quia. De acordo com o registro, o número de crianças que toma
ram a comunhão pascal foi tão grande que o vIgário decidiu in
serir mais horário de missa aos domingos. 

O registro não foi assinado. 
Data: 23-6-1957. 
Página' 57 (verso). 

77. - Festa do Sagrado Coração de Jesus. 
Registro sobre as festividades do dia do Sagrado Coração de 

Jesus. 
O registro não foi assinado. 
Data: 28-6-1957. 
Página: 58. 

78. - Festa de São Pedro e São Paulo. 
Registro sobre a festa de São Pedro e São Paulo, festa uni

versal e também dia do pagamento óbulo de São Pedro. Na Pa
róquia a afluência: à igreja foi prejudicada pelo mau tempo e por 
ser dia facultativo. 

Data: 29-6-1957. 
Página: 68. 

79. - D. Jaime Luís Coelho ministra o sacramento do cris
ma pela terceira vez. 

Registro sobre a terceira vez que foi mini,trado sacramento 
do crisma nos poucos meses de governo diocesano de D. Jaime 
Luís Coelho. Consta também desse registro palavras elogiosas ao 
desempenho do Bispo Diocesano. 

O registro não foi assinado. 
Data: 7-7-1957. 
Página: 58. 

80. - Hora do "Angelus" pela R<Ídio Cultura. 
Registro sobre o acordo feito entre o Bispo Diocesano, Rá

dio Cultura e O 
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ma radiofônico. A Hora do Angelus. O progrc\ma teve início a 
23 de julho de 1957, e deveria ser feito pelo próprio Bispo Dio
cesano nos dias em que estivesse na cidade. 

O registro não foi assinado. 
Data: 23-7-1957. 
Página: 59. 

81. - Regresso da mãe de D. Jaime Luís Coelho a Ribei
rão Preto. 

Registro sobre o regresso da mãe de D. Jaime Luís Coelho 
a Ribeirão Preto, após haver permanecido em ~aringá desde o dia 
da posse de seu filho <:0010 Bispo da Diocese de Maringá. 

O registro não foi assinado. 
Data: 30-7-1957. 
Pdgina: 59. 

82. - Início das novenas para a festa de Nossa Senhora da 
Glória. 

Registro sobre o início das novenas para a festa de Nossb 
Senhora da Glória, missa vespertina e pregação do Bispo Dioce
sano. 

O registro nã" foi assinado. 
Data: 6-8-1957. 
Pagina: 59. 

83. - Festa de Nossa Senhora da Glória. 
Relato das festvidades do dia de Nossa Senhora da Glória 

na Catedral Diocesana. 
O documento não foi assinado. 
Data: 15-8-1957. 
Página: 59 (verso). 

84. - Chegada das Irmãs Missonáras de Jesus Crucificado 
à Paróquia. 

Relato sobre o início das atividades das Irmãs Missionárias 
de Jesus Crucificado em Maringá. Segundo o relato, o Bispo Dio
cesano havia conseguido das superioras das Missionárias de Je
sus Crucificado a promessa de enviar a Maringá algumas Irmãs. 
No dia 27 de agosto chegaram à Paróquia a Madre Provincial 
de Porto Alegre e mais duas Irmãs, e foram muito bem recebid~ls 
na cidade. A 30 de agosto chegaram mais quatro Irmãs. A Or
dem a que pertencem foi fundada no Brasil em 1928 e sua pnn
cipal atividade é a catequese. 

O 
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Data: 27-8-1957. 
Página: 60 (verso). 

85. - Inauguração da Casa das Irmãs Missionárias de Je
sus Crucificado. 

Registro sobre a inauguração da Casa das Irmãs Missioná·· 
rias de Jesus Crucificado a 2 de setembro de 1967. D. Jaime 
Luís Coelho benzeu a Casa e a capela e celebrou a santa missa. 

O registro não foi assinado. 
Data: 2-9-1957. 
Página: 62. 

86. - Festejos de 7 de setembro. 
Relat6rio dos festejos relativos ao dia 7 de setembro. 
O documento não foi assinado. 
Data: 7-9-1957. 
Página: 62. 

87. - Festa de Nossa Senhora e a primeira Concentraçãll 
Mariana em Maringá. 

O registro não foi assinado. 
Relato das festividades. 
Não está assinado. 
Data: 8-9-1957. 
Página: 63. 

88. - Mês do Rosário. 
Programação para o mês do rosário. 
O documento não está assinado. 
Data: 1-10-1957. 
Página: 63. 

89. - Primeira sexta-feira do mês. 
Programação para o diã. 
O documento não foi assinado. 
Data: 4-10-1957. 
Página: 63 (verso). 

90. - Festa de Nossa Senhora Aparecida. 
Relato da Festa de Nossa Senhora Aparecida. 
O 
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tiveram início a 13 de novembro de 1957 e estenderam-se por trés 
semanas. 

O registro não foi assinado. 
Data: 13-10-1957. 
Página: 63 (verso). 

92. - Exposição Bíblica. 
Registro sobre a abertura da Exposição Bíblica em Maringá, 

por iniciativa das Irmãs Paulinas. 
O registro não foi assinado. 
Data: 21-10-1957. 
Páginas 63 (verso). 

93. - Festa do Cristo Rei e encerramento das festas de 
outubrc. 

Breve relato sobre a festa do Cristo Rei e as festas de ('\l-

tubro. 
O documento não foi assinado. 
Data: 27-101-1957. 
Página: 63 (verso). 

94. - Dia de Finados. 
Breve relato sobre as solenidades do dia. 
O documento não assinado. 
Data: 2-11-1957. 
Página: 64. 

95. - Procissão de encerramento da Semana Bíblica. 
Breve relato sobre a procissão de encerramento da Semana 

Bíblica. 
O documento não foi assinado. 
Data: 3-11-1957. 
Páginá: 64. 

96. - Aniversário da eleição de D. Jaime Luís Coelho. 
Registro sobre o primeiro aniversário da eleição D. Jaime 

Luís Coelho para Bispo da Diocese de Maringá, que, apesar de 
sua ausência, foi comemorado com missa de ação de graças na 
catedral. 

O 
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97. - Universidade Católica do Paraná. 
Registro sobre semana dedicada a Universidade Católica do 

Paraná, com coletas que renderam na Paróquia a quantia de 
Cr$ 3.000,00. 

O registro não foi assinado. 
Data: 10-11-1957. 
Página: 64. 

98. - Procissão de Nossa Senhora de Fátima. 
Registro sobre a procissão de despedida da imagem de Nos

sa Senhora de Fátima, que desde o dia 7 de setembro permane
cera em Maringá. e regressa a Ribeirão Preto acompanhada pelo 
Bispo Diocesano, D. Jaime Luís Coelho. 

O registro não foi assinado. 
Data: 10-12-1967. 
Página: 64. 

99. - Regresso de D. Jaime Luís Coelho. 
Registro sobre o regresso de D. Jaime Luís Coelho a Ma-

ringá, após ter estado em Ribeirão Preto. 
O registro não foi assinado. 
Data: 17-12-1957. 
Páginas 64 (verso). 

100. - Partida da imagem de Nossa Senhora de Fátima. 
Registro sobre a partida de Nossa Senhora de Fátima, de 

Maringá. 
O registro não está assinado. 
Data: 22-12-1957. 
Página: 64 (verso). 

101. - Festa de Natal. 
Breve relato sobre as festividades do Natal na Paróquia. 
O documento não foi assinado. 
Data: 25-12-1957. 
Página: 64 (verso). 

102. - Entrada do Ano Novo. 
Relato das festividades da entrada do Ano Novo. 
O documento não fdi assinado. 
Data: 1-1-1958. 
Página: 66. 

103. - Batizado de japoneses. 
Registro sobre a preparação e batizado de 13 
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o registro não foi assinado. 
Data: 4-1-1958. 
Página: 66 . 

104. - Viagem do Bispo Diocesano a Ribeirão Preto. 
Registro sobre a viagem do Bispo Diocesano a Ribeirão Pre

to, para a festa de São Sebastião, a 20 de janeiro, padroeiro da
quela Catedral, onde há um ano atrás, no mesmo dia, recebeu a 
sagração episcopal. 

O registro não foi assinado. 
Data: 17-1-1958. 
Página: 66. 

105. - Primeiro aniversário da sagração de D. Jaime LUls 
Coelho. 

Registro sobre a festa de primeiro aniversário da sagração 
de D. Jaime Luís Coelho, como Bispo da Diocese de Maringá. 

O registro não foi assinado. 
Data: 20-11-1958. 
Página: 66. 

106. - Regresso do Bispo Diocesano e visita do Bispo de 
Osaka, Japão. 

Registro sobre o regresso do Bispo Diocesano após haver so
frido uma intervenção cirúrgica, e a chegada a Maringá do Bispo 
japonês, D. Paulo Yoshigaro Taguchi, de Osaka. 

O registro não foi assinado. 
Data: 10-2-1958. 
Página: 66 (verso). 

107. - Centenário do começo das aparições de Nossa Se
nhora de Lourdes. 

Registro sobre as solenidades do primeiro centenário das apa-
rições de Nossa Senhora de Lourdes. 

O registro não foi assinado. 
Data: 11-2-1958. 
Página: 67 (verso). 

1808. - Tempo de Quaresma. 
Registro sobre o início da Semana da Quaresma e progra-

mação para a mesma. 
O registro não foi assinado. 
Data: 19-2-1958. 
Página: 
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109. - Coroação do Papa Pio XXIII. 
Registro sobre a coroação do Papa Pio XXIII. Apesar do 

cancelamento de todas as solenidades no Vaticano, o Bispo Dio
cesano celebrou missa vespertina na Catedral de Maringá. 

O registro não foi assinado. 
Data: 12-3-1958. 
Pógina: 67 (verso). 

11 O . - Procissão de Graças. 
Registro sobre a procissão de Graças que partiu da Casa das 

Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, após missa celebrada pehl 
Bispo Diocesano. 

O registro não foi assinado. 
Data: 16-3-1958. 
Página: 68. 

111. - Domingo da Paixão. 
Registro sobre o Domingo da Paixão e véspera do primeiro 

aniversário da posse de D. Jaime Luís Coelho como primeiro Bis
po da Diocese de Maringá. 

O registro não foi assinado. 
Data: 23-3-1958. 
Página: 68. 

112. - Primeira Conferência Vicentina. 
Registro sobre a primeira Conferência Vicentina em prol 

dos pobres. 
O registro não foi assinado. 
Data: 27-3-1958. 
Página: 68 . 

113. - Fundação da Irmandade do Santíssimo Sacramento. 
Registro sobre a fundação da Irmandade do Santíssimo Sa· 

cramento, por iniciativa do Bispo Diocesano. 
O registro não foi assinado. 
Data: 28-3-1958. 
Página: 68. 

114. - Domingo de Ramos. 
Relato sobre as solenidades do Domingo de Ramos. 
O documento não foi assinado. 
Data: 30-3-1958. 
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115. - Missa pontificia! e crisma. 
Registro sobre missa pontifícia! e crisma na festa da Páscl,a. 

O registro é de apenas uma linha e não foi assinaõo. 
Data: 6-4-1958. 
Página: 68 (verso). 

116. - Mudança do horário das missas. 
Registro sobre a mudança do horário da missa das 8:00 ho

ras que passou para o horário das 7:30 horas, para melhor aten
der a comunhão geral dos fiéis. 

O registro não foi assinado. 
Data: 13-4-1958. 
Página: 69. 

117. - Viagem do Bispo Diocesano a Ribeirão Preto. 
Registro sobre a viagem do Bispo Diocesano, D. Jaime Luís 

Coelho, a Ribeirão Preto, onde permaneceria até 18 de abril. 
O registro não foi assinado. 
Data: 15-4-1958. 
Página: 69. 

118. - Círculo Católico Estrela da Manhã. 
Registro sobre a cerimônia em que os componentes do Cír

culo Católico Estrela da Manhã, receberam do Bispo Diocesano 
seu distintivo, que é o da Ação Católica. 

O registro não foi assinado. 
Data: 27-4-1958. 
Página: 69 

119. - Novenas à Maria Santíssima. 
Registro sobre o início das novenas solenes à Maria Santíssi

ma, a 1 de maio, foram organizadas' procissões e também missa 
vespertina com sermão e bênção do Sastíssimo Sacramento. 

O registro não foi assinado. 
Data: 1-5-1958. 
P.ágina: 69. 

120. - Comunhão pascal das crianças. 
Está registrada apenas o que segue: Realizamos a comunhão 

pascal das crianças. 
O 
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121. - Comunhão pascal das senhoras e moças. 
Está registrado apenas o que segue: "Na missa das 7:30 ho

ras as senhoras e moças fizeram a comunhão pascal. Às 10: 00 
horas houve. missa pontificial, pelo Sr. Bispo Diocesano". 

O registro não foi assinado. 
Data: 26-5-1958. 
Página: 69. 

122. - Encerramento do mês de maio. 
Breve relato sobre o solenidade de encerramento do mês 

de maIO. 
O documento não foi assinado. 
Data: 31-5-1958. 
Página: 69 (verso). 

123. - Batizado de japoneses. 
Registro sobre o batizado de 57 japoneses de ambos os sexos, 

realizado pelo vigário da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, 
na véspera do dia em que foi feito o registro. 

O registro não foi assinado. 
Data: 4-6-1958. 
Página: 69 (verso). 

124. - Dia do Corpo de Deus. 
Relato das solenidades do dia. 
O documento não foi assinado. 
Data: 5-6-1958. 
Página: 69 verso). 

125. - Cinquentenário da imigração dos primeiros japo
neses. 

Registro sobre a comemoração, pela colônia japonesa, do cin
quentenário da imigração dos primeiros japoneses para o Brasil, 
a 18 de janeiro. Como em outros lugares também em Maringá 
é festejada a data de importância para a história nipo-brasileira. 

D. Jaime Luís Coelho celebrou missa soiene de ação de 
graças na Catedral, em seguida houve café festivo. 

O registro não foi assinado. 
Data: 18-6-1958. 
Página: 70. 

126. - Missa de sétimo dia pelas autoridades. 
Registro sobre a missa de sétimo dia, celebrada na Catedral 

às 8:00 horas do dia 23 de junho, pelas autoridades nacionais mor
tas em desastre de avião nas proximidades de Curitiba, entre as 
quais estavam o Vice-presidente da República, Sr. Nereu Ramos 
e o Governador do Estado de Santa Catarina, Sr. 
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o registro não foi assinado. 
Data: 23-6-1958. 
Página: 70. 

127. - Coleta do óbulo de São Pedro. 
Registro sobre a coleta do óbulo de São Pedro, que rendeu 

na Catedral de Nossa Senhora da Glória a soma de Cr$ 12.000,00. 
O registro não foi assinado. 
Data: 29-6-1958. 
Página: 70. 

128. - Seminarista Benedito Vieira Teles recebe tonsura. 
Registro sobre o seminarista Benedito Vieira Teles, que re

cebe de D. Jaime Luís Coelho, com toda a solenidade, a Tonsu
ra, que é a primeira concedida na Diocese. 

O registro não foi assinado. 
Data: 20-7-1958. 
Página: 70. 

129. - Aniversário do Bispo Diocesano. 
Relato sobre as festividades de comemoração do aniversáriu 

de D. Jaime Luís Coelho. 
O registro não foi assinado. 
Data: 26-7-1958. 
Página: 70 (verso). 

130. - Quermesse em benefício da construção da Catedral. 
Rdatório da quermesse em benefício da construção da ca-

tedral. 
O documento não foi assinado. 
Data: 1-8-1958. 
Página: 70 (verso). 

131. - Festa de Nossa Senhora da Glória. 
Relato das festividades do dia de Nossa Senhora da Glória. 
O documento não foi assinado. 
Data: 15-8-1968. 
P!i.gina: 71 (verso). 

132. - Obra da Santa Infância. 
Registro sobre o domingo destinado à obra da Santa Infân

cia, que deu um lucro de Cr$ 7.000,00. Houve missa vespertina 
e procissão. 

O 
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133. - Dia da Pátria. 
Registro sobre a solene missa campal celebrada na praça da 

nova Catedral, pelo Bispo Diocesano, tendo sido assistida pelas 
autoridades locais e alunos dos colégios e escolas, em comemo
ração ao Dia da Pátria. 

O registro não foi assinado. 
Data: 7-9-1958. 
Página: 73 (verso). 

134. - Entrega de fitas aos congregados. 
Registro sobre a entrega de fitas aos congregados, no Colégio 

Santa Cruz, durante a missa vespertina. A missa campal que na
via sido programada para ser celebrada no local onde seria cons
truida a Casa da Criança Pobre, não pôde ser realizada em vil'
tude do mau tempo. 

O registro não foi assinado. 
Data: 14-9-1958. 
Página: 73 (verso). 

135. - Marcha da Produção. 
Registro sobre a missa campal celebrada pelo Bispo Dioce

sano, por ocasião da "Marcha da Produção", seguiu-se um co
mício no qual foi enaltecida a motivação dessa Marcha para ele
var o preço do café, destacouse a palavra de D. Jaime Luís 
Coelho. 

O registro não foi assinado. 
Data: 21-9-1958. 
Página: 74. 

136. - Mês do Rosá:"io. 
Registro sobre o início do mês do rosário, para o qual foi 

programado para todas as noites às 19:30 horas, na Catedral, re
za do terço, bênção e exposição do Santíssimo Sacramento. 

O registro não foi assinado. 
Data: o registro não foi datado. 
Página: 74. 

137. - Morte do Papa Pio XII. 
Registro sobre a morte do Sumo Pontífice Papa Pio XII. 
O registro não foi assinado. 
Data: 9-1-1958. 
Página: 74. 

138. - Missa de réquiem pelo Papa Pio XII. 
Registro sobre a missa de réquiem celebrada pelo Bispo Dio

cesano pela alma do Sumo Pontífice, Papa Pio 
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o registro não foi assinado. 
Data: 14-10-1958. 
Página: 74 (verso). 

139. - Domingo das Missões. 
Registro sobre a coleta do Dia das Missões que rendeu Cr$ 

16.000,00, que foram entregues à Cúria Diocesana para serem 
encaminhados a seu destino. 

O registro não foi assinado. 
Data: 19-10-1958. 
Página: 75. 

140. - Festa do Cristo Rei e eleição do novo Papa. 
Registro sobre a festa do Cristo Rei e conclave dos Cardeais 

para eleger o novo Papa. 
O registro não foi assinado. 
Data: 25-1-19058. 
Página: 75. 

141. - Eleição do novo Papa. 
Registro sobre o novo Papa eleito, o Card('al Arcebispo de 

Veneza, D. Angelo Roncalli, que adotou o nome de João XXIII. 
O registro não foi assinado. 
Data: 28-1-1958. 
Página: 76. 

142. - Dia de Finados. 
Breve relato sobre as solenidades do dia. 
O documento não foi assinado. 
Data: 3-11-1958. 
Página: 75. 

143.- Coroação do Sumo Pontífice, Papa João XXIII. 
Registro sobre a coroação do Papa João XXIII, em Roma. 

Em virtude desse acontecimento, em Maringá foi celebrada missa 
solene pelo Bispo Diocesano. 

O registro não foi assinado. 
Data: 4-11-1958. 
Página: 75 (verso). 

144. - Mensagem do Episcopado Brasileiro. 
Texto da mensagem do Episcopado Brasileiro, que se reuniu 

no mês de julho em Goiânia, Goiás. 
O documento não foi assinado. 
Data: 6-11-1958. 
Página: 
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145. - Aniversário do Papa João XXIII. 
Registro sobre a missa solene celebrada na Catedral de Ma-

ringá, por ocasião do aniversário do Papa João XXIII. 
O registro não foi assinado. 
Data: 25-11-1958. 
Página: 75 (verso). 

146. - Novena à Imaculada Conceição. 
Registro sobre novena solene em preparação para a festa da 

Imaculada Conceição, em comemoração ao centésimo aniversário 
das aparições de Nossa Senhora de Lourdes à Sa"ta Bernadete. 

O registro não foi assinado. 
Data: 1-12-1958. 
Págna: 78. 

147. - Festa das crianças do catecismo. 
Breve relato sobre a festa das crianças do c:Jtecismo, reali-

zada no Maringá Velho. 
O registro não foi assinado. 
Data: 14-12-1958. 
Página: 78. 

148. - Festa do Natal. 
Breve relato sobre a festa do Natal. 
O documento não foi assinado. 
Data: 25-12-1958. 
Página: 78. 

149. - Ultimo dia do ano 
Breve relato sobre as solenidades do último dia do a:-o. 
O documento não foi assinado. 
Data: 3-12-1968. 
Página: 78 (verso). 

150. - Ano Novo. 
Registro sobre o término do ano de 1958 com bênção do San

tíssimo Saoramento e início do ano de 1959 com missa solene, 
na qual o Bispo Diocesano formulou votos de felicidades a todos. 

O registro não foi assinado. 
Data: 1-1-1959. 
Página: 78 (verso). 

151. - Festa de São Sebastião. 
Rt'gistro sobre a festa de São 
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o registro não foi assinado. 
Data: 20-1-1959. 
Página: 78 (verso). 

152. - Missa para a colônia japonesa. 
Registro sobre a decisão de que em todo o último domingo 

de cada mês seja celebrada, às 11 :00 horas, uma mis~a na Cate
dral, para a colônia japonesa. De acordo com o registro o Padre 
Miguel Kimura, missionário recém-chegado do Japão e residindo 
provisoriamente, no palácio episcopal, celebraria essas missas. 

O registro não foi assinado. 
Data: 25-1-1959. 
Página: 78 (verso). 

153. - Primeiro retiro para Congregados Marianos. 
Registro sobre o retiro aberto para os Congregados Maria

nos de ambas as paróquias de Maringá, com numerosa frequência. 
As conferências foram feitas numa sala de aula do Colégio Ma
ringá, dos Irmãos Maristas, pejos dois vigários da cidade, Padre 
Germano José Mayer S. A. C., vigário da Catedral e Padre Os
waldo Rambo, da Paróquia de São José. 

O registro não foi assinado. 
Data: 8-2-1959. 
Págilla: 78 (verso). 

154. - Dias das cinzas. 
Registro sobre missa celebrada pelo Bispo Diocesano, du

rante a qual encerrou solenemente o retiro das filhas. de Maria e 
Congregados Marianos, com sermão e bênção. 

O registro não foi assinado. 
Data: 11-2-1959. 
Página: 79. 

156. - Domingo de Ramos. 
Breve relato sobre as solenidades do dia. 
O documento não foi assinado. 
Data: 22-3-1959. 
Página: 79. 

156. - Páscoa da Ressurreição. 
Breve relato sobre as solenidades da Páscoa. 
O 
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157. - Primeira canonização do pontificado do Papa João 
XXIII. 

Rt'gistro sobre a primeira canonização do pontificado do Pa
pa João XXIII. Que, segundo o registro, trata· se de um irmão 
leigo franciscano e de S. Joaquina de Vedruna de Mas, fundadora 
da Ordem das Irmãs Carmelitas da Caridade. Essa Ordem tem 
duas Casas em Maringá. 

O registro não foi assinado. 
Data: 12-4-1959. 
Página: 79 (verso). 

158. - Quermesse em benefício da construçãO! da Catedral. 
Rt:gistro sobre reunião dos membros da diretoria das asso

ciações religiosas e pessoas de destaque da cidade para deliberar 
sobre uma grande quermesse em benefício da construção da nov.\ 
catedral, reunião essa realizada sob a orientação do Bispo Dioce
sano. Ficando resolvido que a quermesse teria início no dia 9 
de maio, véspera do aniversário da cidade, e continuaria até fins 
de junho, às quintas-feiras, sábados e domingos. 

O registro não foi assinado. 
Data: 27-4-1959. 
Página: 79 (verso). 

159. - Festa de São José Operário. 
Breve registro sobre a festa de São José Operário. 
Data: 1-5-1959. 
Página: 79 (verso). 

160. - Décimo segundo aniversário da fundação de Ma· 
ringá e início da quermesse para a construção da Catedral. 

Relato sobre as festividades do aniversário da cidade e início 
da quermesse em benefício da construção da C.ltedral. 

O registro não foi assinado. 
Data: 10-5-1959. 
Página: 80. 

161. - Tríduo solene da canonização de Santa Joaquim Ve
druna. 

Registro sobre a celebração do tríduo solene da canoniza
ção de Santa Joaquina Vedruna, para o qual compareceram os 
Bispos de J acarezinho e Londrina. 

O registro não foi assinado. 
Data: 31-5-1969. 
Página: 80 
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162. - Festa do Sagrado Coração de Jesu~. 
B~eve relato sobre as solenidades do dia consagrado ao Sa-

grado Coração de Jesus. 
O documento não foi assinado. 
Data: 28-6-1959_ 
Página: 81. 

163. - Festa de São Pedro e São Paulo e quermesse. 
Breve relato sobre a festa de São Pedro e São Paulo e quer-

messe. 
O documento não foi assinado. 
Data: 29-6-1959. 
Página: 81. 

164. - Retiro espiritual do vigário. 
Registro sobre a ida do vigário, Pa~re Germano José Mayer, 

a J acarezinho, onde permaneceria seis dias em retiro espiritual no 
Colégio Cristo Rei. 

O registro não foi assinado. 
Data: 5-7-1959. 
Página: 81. 

165. - 309 aniversário da ordenação sacerdotal do vigár:o 
da Catedral, Padre Germano José Mayer. 

Registro sobre nota publicada em "O Jornal" da Maringá, 
na coluna "Vida Católica", sobre o 309 aniversál io da ordenação 
sacerdotal do vigário da Catedral, Padre Germano José Mayer. 
Nesse registro foi transcrito o texto do jornal. 

O registro não foi assinado. 
Data: 14-7-1959. 
Página: 81 (verso). 

166. - Primeiras ordenações menores do seminarista Be
nedito Vieira Teles. 

Registro sobre as primeiras ordenações menores do semina
rista Benedito Vieira Teles, conferidas pelo Bispo Diocesano na 
missa das 7:30 horas, de 19 de julho de 1959. Foram essas as pri
meiras ordenações conferidas na Catedral de Maringá. 

O registro não foi assinado. 
Data: 26-7-1959. 
Página: 81 (verso). 

167. - Ordenações menores do seminarista Benedito Viei~a 
Teles. 

Consta do registro que na missa das 7: 30 horas, de 26 de 
ju'ho de 1959, o seminarista Benedito Vieira Teles 
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duas seguintes ordenações menores. Como consta do registro af'l
terior as primeiras haviam sido recebidas a 19 de julho do mes
mo ano. 

O registro não foi assinado. 
Data: 26-7-1959. 
Página: 81 (verso)_ 
168. - Festa de São Cristóvão. 
Relato sobre a festa de São Cristóvão. 
O documento não foi assinado. 
Data: 26-7-1959. 
Página: 82. 

169. - Aniversário do Bispo Diocesano. 
Registro da festa de aniversário do Bispo Diocesano, que foi 

transferida para o dia de Nossa Senhora da Glória. Consta do re
gistro a Oração ao Automobilista. 

O documento não foi assinado. 
Data: 26-7-1959. 
Página: 82 (verso). 

170. - Visita Pastoral. 
Registro sobre vista pastoral à Paróquia de Nossa Senhora 

da Glória, de 2 a 23 de agosto de 1959. 
O registro não foi assinado. 
Data: 2-8-1969. 
Página: 83. 

171. - Nova fase na construção da Catedral. 
Transcrição de nota publicada em "O Jornal" de Maringá, 

na edição de 12 de agosto de 1959, sobre a nova fase da cons
trução da Catedral dei Maringá. 

O documento não foi assinado_ 
Data: 12-8-1959. 
Página: 83 (verso). 

172. - Festa de Nossa Senhora da Glória e homenagem 
ao Bispo Diocesano_ 

Relato sobre as festividades do dia da padroeira da Paró· 
quia e homenagem ao Bispo Diocesano. 

O documento não foi assinado_ 
Data: 15-8-1959_ 
Página: 84. 

173. - Mudança do nome de rua. 
Segundo o registro, a rua Moscados, no Maringá Velho, :e

ve seu nome mudado para Santa Joaquina Vedru'la, fundadClra 
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da Ordem das Irmãs Carmelitas da Caridade, que mantêm no 
Maringá Velho. o Colégio Santa Cruz. internato e externato, pa
ra educação de meninas. 

O registro não foi assinado. 
Data: 16-8-1959_ 
Página: 87. 

174. - Visita Pastoral. 
Termo da visita pastoral, de 2 a 23 de agosto de 1959. 
O registro não foi assinadO. 
Data: 24-8-1959. 
Página: 87 (verso). 

175. - Dia da Independência do Brasil. 
Registro sobre missa campal, celebrada pelo Bispo Dioces<i

no, à entrada da Catedral provisória de Maringá, às 8:00 horas 
do dia 7 de setembro de 1959. 

O registro não foi assinado. 
Data: 7-9-1959. 
Página: 91. 

176. - Novena de Nossa Senhora do Rost.rio. 
Registro sobre início das solenes novenas do mês do rosário, 

com terço, ladainha cantada e bênção do Santíssimo Sacramento_ 
Também era festejada, no dia em que foi feito o registro, pela 
primeira vez, Nossa Senhora Medianeira. Houve ainda, na mes
ma data, exposição bíblica na sacristia da Catedral. 

O registro não foi assinado. 
Data: 1-10-1959. 
Página: 91 (verso). 

177. - Festa do Cristo Rei. 
Relato sobre a festa do Cristo Rei, durante a festa foi pu-

blicado o resultado do movimento em benefício das missões. 
O documento não foi assinado. 
Data: 25-1$-1959. 
Página: 91. 

178. - Dia Nacional de Ação de Graças. 
Registro sobre o Dia Nacional de Ação de Graças em todo 

o mundo cristão, no qual houve em Maringá, às 20:00 horas so
lene Ta Deum com a bênção do Santíssimo Sacramento pelo B!s
po Diocesano. 

O 
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179. - Aniversário da eleição do Bispo de Maringá. 
Registro sobre o aniversário da eleição do Bispo da Diocese 

de Maringá, D. Jaime Luís Coelho, comemoranoo com missa su
Iene de ação de graças, às 8:00 horas na Catedral. 

O registro não foi assinado. 
Data: 3-12-1969. 
Página: 91. 

180. - Viagem do vigário a Palmas. 
Registro sobre a viagem do vigário da Catedral, Padre trer

mano José Mayer, para Palmas onde pregaria um retiro de ,C18 

dias para o clero regular daquela diocese. 
O registro não foi assinado. 
Data: 10-12-1959. 
Página: 91. 

181. - último Dia do ano . 
Registro sobre as solenidades do Jltimo dia do ano. 
O documento não foi assinado. 
Data: 31-12-1959. 
Págilla: 91 (verso). 

182. - Terceiro aniversário da sagração episcopal de D. 
Jaime Luís Coelho. 

Registro sobre o terceiro aniversário da sagração episc'lp,d 
de D. Jaime Luís Coelho, comemorando com missa vespertina 
na Catedral em ação de graças. 

O registro não foi assinado. 
Data: 20-1-1960. 
Página: 91 (verso). 

183. - Santas Missões. 
Registro sobre as santas missões realizadas em toda Marin

gá, organizadas pelos padres Missionários Passivist:ls, em prepa· 
ração para o I Congresso Eucarístico Diocesano de Maringá Faz 
parte do registro o programa das missões. 

O registro não foi assinado. 
Data: 11-2-1960. 
Página: 91 (verso). 

IS4. - Congresso Eucarístico Diocesano de Maringá. 
Registro sobre o Congresso Eucarístico Di(';:~sano de Marin

gá, realizado de 24 a 27 de mraço de 1960, e terceiro aniversá

rio da instalação da Diocese de Maringá. Estão transcritos o hino 

oficial do VII Congresso Eucarístico Nacional, e a oração Jo 
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mesmo Congresso. Consta ainda do registro ú programa de. 1 
Congresso Eucarístico Diocesano de Maringá. 

O registro não foi assinado. 
Data: março de 1959. 
Página: 93. 

185. - Páscoa. 
Registro sobre a Semana Santa. 
O registro não foi assinado. 
Data: 17-4-1959. 
Página: 96. 

186. - Festa de São José Operário e início do Ir.ê8 de maio. 
Registro sobre solenes novenas, realizadas todas as noite~. 

com missa, pregação e bênção do Santíssimo Sacramento. 
O registro não foi assinado. 
Data: 1-5-1960. 
Página: 96. 

187. - Encerramento do mês de maio. 
Registro sobre o encerramento do mês de maio, para o qual 

compareceram de todos os bairros andores com a imagem de Nos
sa Senhora, que se reuniram na Catedral, terminada a procissão 
o Bispo Diocesano coroou a imagem de Nossa Senhora. 

O registro não foi assinado. 
Data: 31-5-1960. 
Página: 96. 

188. - Transferência dos coadjutores. 
Registro sobre a transferência da Paróquia de Nossa Senho

ra da Glória, dos dois coadjutores, Padre Francisco Hornle SAC 
e Padre Roberto Rithemeir SAC, por decisão do Padre Damião 
Kirchgessner SAC, superior Provincial. Segundo o registro, a no
tícia da transferência dos citados padres causou grande tristeza 
na Paróquia, e foi organizada uma festa de despesdida no audi
tório da Rádio Cultura. 

O registro não foi assinado. 
Data: 6-7-1960. 
Página: 96 (verso). 

189. - Dia do Corpo de Deus. 
Breve relato sobre as solenidades do dia. 
O 
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190. - Festa de São Pedro e São Paulo e ordenação do Pa
dre Benedito Vieira Telles. 

Registro sobre a festa de São Pedro e São Paulo que teve 
naquele ano significado especial para a Diocese de Maringá, pois 
foi ordenado o primeiro sacerdote na Diocese Padre Benedito 
Vieira Telles. Segue breve relato das solenidades. 

O documento não foi assinado. 
Data: 29-6-1960. 
Página: 97. 

191. - Festa do Sagrado Coração de Jesus. 
Registro sobre a festa do Sagrado Coração de Jesus, realiza-

da no dia 24 de junho. 
O registro não foi assinado. 
Data: 20-6-1960. 
Página: 97 (verso). 

192. - Festa de São Crist6vão. 
Breve relato sobre a festa. 
O documento não foi assinado. 
Data: 24-7-1960. 
Página: 97 (verso). 

193. - Aniversário de D. Jaime Luís Coelho. 
De acôrdo com o registro, em consideração ao aniversano 

natalício do Bíspo Diocesano, D. Jaime Luís Coelho, a 26 de 
julho, a Par6quia da Catedral e os fiéis da cidade organizaram 
uma bela festa, a realizar-se no salão do Colégio Estadual. 

O registro não foi assinado. 
Data: 25-7-1960. 
Página: 98. 

194. - Quermesse em benefício da nova catedral. 
Registro sobre o início das quermesses na Praça dá CatedraL 

em benefício da nova catedral, que seriam realizadas em todos 
os sábados e domingos até o final do ano. 

O registro não foi assinado. 
Data: 13-8-1960. 
Página: 98 (verso). 

195. - Festa de Nossa Senhora da Gl6ria e nomeação do 

novo vigário. 
Registro sobre a festa de Nossa Senhora da Glória, padroei

ra da Catedral de Maringá e da cidade, dia santo de guarda e fe
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10:00 horas o Bispo Diocesano anunciou a nomeação do novo 
vigário da Catedral e Paróquia Nossa Senhora da Glória, Padre 
João Philippi, vindo de Santa Catarina. 

O registro não foi assinado. 
Data: 15-8-1960. 
Página: 98 (verso). 

196. - Nomeação do Vigário Geral. 
Registro sobre a nomeação, pelo Bispo Diocesano, do pri

meiro Vigário GeraL da Diocese de Maringá, Padre Germano Io
sé Mayer, Palotino, a 15 de agosto de 1960. Até essa data foi 
vigário da Catedral, tendo ocupado esse cargo desde 1 Q de ja
neiro de 1957, o entrega ao Padre João Philippi, recém-nomeado 
Cura da Catedral. 

O registro não foi assinado. 
Data: 15-8-1960 . 
Página: 99. 

197. - Padre Germano José Mayer muda-se para a Casa 
Episcopal. 

De acordo com o registro, o Padre Germano Iosé Mayer 
S.A.C. deixou a casa paroquial e mudou-se para a Residência 
Episcopal, onde, em colaboração com o Bispo Diocesano, deveria 
desempenhar os trabalhos de um novo cargo, em benefício da 
Diocese. 

O registro não foi assinado. 
Data: 17-8-1960. 
Página: 99. 

198. - Padre Benedito Vieira Teles ~ novo Cura da Ca
tedral. 

Registro feito pelo Bispo Diocesano, D. Jaime Luís Coelho: 
"O Padre João Philippl, da Diocese de Tubarão, S.e., vindo pa
ra esta Diocese foi nomeado Cura da Catedral em substituição 
ao Padre Germano José Mayer S.A.C. Deixou a Paróquia no., 
primeiros dias do mês de abril para tratamento de saúde. Agra
deço os trabalhos realizados durante o seu paroquiato. Reco
mendo ao novo Cura da Catedral, Padre Benedito Vieira Teles, 
adquira um novo livro para o tombo da Paróquia e procure re
constituir a história da mesma a partir da data deixada pelo 
Padre Germano José Mayer, S.A.C.". 

O 
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Data: 16-4-1962. 
Páginas 99 (verso). 
199. - Encerramento do livro do tombo. 
"Encerrado o presente livro do Tombo". 
Assinado pelo Bispo Diocesano. D. Jaime Luís Coelho. 
Data: 16·4-1962. 
Página: 100. 

B. Livros de Batizados. 
Os batizados estão registrados em 42 volumes, que, em ge

rai, estão em bom estado de conservação e compietos. O volu
me mais antigo tem como título "B. 1-11-48 a 31-12-49", cor
responúendo portanto aos anos de 1948 e 1949. A maioria des
ses livros são impressos, tendo as lacunas necessárias para o 
preenchimento dos dados. Esses dados são: nome do batizando, 
filiação, data de nascimento, nome dos padrinhos e data do ba
tizado. Da maioria dos livros existe duplicata, como segunda 
via, atualmente todos se encontram no Arquivo da Catedral e 
Pnróquia de Nossa Senhora da Glória, mas os originais, primei
ra via, destinam-se ao arquivo da Diocese de Maringá. 

1. - "B. 1-11-48 a 31-12-49" - Contém 1.955 registros de 
batizados. 

2. - "Livro de Batizados de 1948 a 1949" - 2\1 via. 
3_ - "B. 19_5-50 a 13-4-52" - Contém 2.000 registros de 

batizado. 
4. - "B. 1-1-1950 a 18-7-1951 - 1\1 via" - Contém 2.000 

registros de batizado_ 
5. - "B. 18-7-51 a 7-12-52" - Contém 2.000 registros de 

batizado. 
6. - "Batizados - 1\1 via - 1953" -. Contém 2.000 regis

tros de batizado. 
7. - "B. 29-10-53 a 22-6-54 - 1" via" - Contém 2.000 

registros de batizado. 
8. - "Batizados - 2\1 via - 1954". - N:1 realidade, esse 

volume registra os batizados realizados em 1953 e não 
em 1954, como consta no título. 

9. - "B. 24-8-53 a 8-11-54 - I \1 via" - Contém 2.000 re
gistros de batizado. 

10. - "Batizados - 2\1 via - 1953 a 1954". 
11. - "B. 8-11-64 - 26-6-55 -< 1\1 via" - Contém 2.000 re

gistros de batizados. 
12. - "B. 8-11-54 - 6-6-555 - lI" via". 
13. - "B. 26-6-55 a 8-2-56 - p. via" - Contém 2.000 re
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14. - "B. 26-6-55 a 8-2-56 - 11(1 via". 
15. - "B. 8-2 até 28-10-1956 - lI' via - Contém 2.000 re

gistros de batizado. 
16. - "B. IH via 8-2 até 28-10-1956". 
17. - "B. 17-10-56 a 27-6-57 - lI' via" - Contém 2.000 re

gistros de batizado. 
18. - "B. 17-10-56 a 27-6-57 - 111' via". 
19. - "B. 5-2 a 23-9-1958 - lI' via" - Contém 2.000 re

gistros de batizado. 
20. - "B. 5-2-58 a 23-9-58 - 11\1 via". 
21. - "B. 25-6-5' até 5-2-58 - lI' via". Contém 2.000 re

gistros de batizado. 
22. - "B. 25-6-57 até 5-2-58 - 11\1 via - Catedral". 
23. - "B. IJll via 20-9-1958 até 26-4-1959" - Contém 2.000 re

gistros de batizado. 
24. - "Livro de Batizados - 1\1 via - 1959" - Contém 2.000 

registros de batizado. 
25. - "Livro de Batizados - 21' via - 1959. 
26. - "B. 1\1 via" - Contém 1.600 registros de batizado de 

1959 e 1960. 
27. - "B. 11\1 via". 
28. - "Livro de Batizados - lI' via - De 28/IV /1960 a 

II/X1/1960 - Paróquia da C'ltedral" - Contém 1.600 
registros de batizado. A data do último registro é 11-11-
1960 e não 2-11-1960 como consta no título do livro. 

29. - "Livro de Batizados - 2\1 via - 28/IV /1960 e VIII/ 
XI/1960 - Paróquia da Catedral". 

30. - "Livro de Batizados - lI' via - De lllXI/1960 a 4/ 
I1I/1962 - Paróquia da Catedral" - Contém 1.088 re
gistros de batizado. 

31. - "Livro de Batizado - lI' via - De 2/VJI/1961 a 3/111/ 
1962 - Paróquia da Catedral". Contém 1.036 registros 
de batizado. O livro contém apenas registros de 1961 
e não de 1961 e 1962 como consta no título. 

32. - "Livro de Batizado - 1\1 via - De 25/I1/1962 alO/ 
X/1963 - Catedral de Maringá" - Contém 1.600 re
gistros de batizado. 

33. - "Livro de Batizados - 21' via - de 25/X1/1962 alO/ 
X/1963 - Catedral de Maringá. 

34. - "Livro de Batizados - 1\1 via - De 4/JII/1962 a 25/ 
11/1962 - Paróquia da Catedral" - Contém 1.600 re
gistros de batizado. O 
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35. - "Livro de Batizado - 2'1- via - 4/111/1962 a 26/XII 
1962 - Paróquia da Catedral". 

36. - "Livro de Batizado - 1'1- via - De 10/X/1963 a 27/ 
IX/1964 - Paróquia da Catedral" - Contém 1.600 re
gistros de batizado. 

37. - "Livro de Batizados - 1'1- via - De 27 /IX/1964 a 9/ 
XII/1965 - Paróquia da Catedral" - Contém 2.000 re
gistros de batizado. 

38. - "Livro de Batizado - 1'1- via - De 6iXII/1965 a 1/ 
V /1967 _. Paróquia da Catedral" - Contém 2.000 re
gistros de batizado. 

39. - "Livro de Batizados" - 2'1- via" - De 1965/1967, na
da tem registrado na lombada. 

40. - "Livro de Batizados - 1"" via -, De 1967/1969, contém 
2 . 000 registros de batizado. 

41. - "Livro de Batizados - 1'1- via" - De 1969/1970, COTl

tém 1.809 registros de batizado e nada tem registrado na 
lombada. 

42. - "Livro de Batizados - 2'1- via" - De 1969/1970, nada 
tem registrado na lombada. 

C. - Livro de Crismas. 

Os crismas estão registrados em 66 volumes. De 1952 a 
1955 foram registrados em 52 cadernos, de 1955 a 196 estão 
contidos em 14 livros. 

1. - Livro de Crisma 
de crisma. 

15-8-1955 - Contém 120 registros 

2. - Livro de Crisma - 15-8-1955 - Contém 500 registros 
de crisma. 

3. - Livro de Crisma - 14-15-16/8/1955 -- Contém 500 re-
gistros de crismas. 

4. - Livro de Crisma - 16-8-1955 - Contém 396 registros 
de crisma. 

5. - Livro de Crisma - 16-8-1955 - Contém 344 registros 
de crisma. 

6. - Livro de Crisma - 16, 17-8-1956 - Contém 182 registros 
de crisma. 

7. - Livro de Crisma - 17-8-1955 - Contém 500 registros 
de crisma. 

8. - Livro de Crisma - 1957 - Contém 500 
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9. - Livro de Crisma - 1957/1958 - Contém 2.990 registros 
de crisma. 

10. - Livro de Crisma - 1958/1959 - Contém 3.000 registros 
de crisma. 

11. - Livro de Crisma - 1959/1960 - Contém 3.000 registros 
de crisma. 

12. - Livro de Crisma - 1960/1961 - Contém 3.000 registro~ 
de crisma. 

13. - "Livro de Crisma - 62-63" - 1961/)963 - Contém 
7 . O 16 registros de crismas. 

14. - Livro de Crisma -- 1963/1966 - Contém 6.000 registros 
de crisma. 

D. / Livros de Casamentos. 

São 14 os livros de casamentos, também esses livros têm 
duplicata, sendo que a primeira via destina-se ao arquivo da Dio· 
cese. 

Os volumes estão em bom estado de con~ervação e com
pletos. 

1. - "Casamentos - 1\1 via - 1949 a 1953". Com 1.200 ca
samentos registrados. 

2. - "Casamentos - 1\1. via - 1950 a 1954". Com 1.200 ca
samentos registrados. 

3. -- "Casamentos - 2\1 via - 1950 a 1954". Com 1.200 ca
samentos registrados. 

4. - "Casamentos - 1\1 via - 1954 a 1957". Com 1.086 ca
samentos registrados. 

5. - "Casamentos -< 2\1 via - 1954 a 1957". Com 1. 086 ca
samentos registrados. 

6. - "Casamentos - 2\1 via - 1956 a 1959". Com 1. 970 ca
samentos registrados. 

7. - "Casamentos - 1\1 via - 1957 a 1959". Com 1.199 ca
samentos registrados. 

8. - "Casamentos - 1\1. via - 1959". Com 1.004 casamen· 
tos registrados, dos anos de 1959 e 1960. 

9. - "Casamentos - 2\1 via - 1969". Com 39 casamentos 
registrados. 

10. - "Livro de Casamentos - 1962 - 1 \I via - De 5/11196 i 

a 29/11/1962 - Catedral de Maringá". O último regis
tro é de 29/11/1962, e não 29/11/1962. Contém S04 



QUADRO NO 1 

BATIZADOS CRISMAS CASAMENTOS ÓBITOS 

Livros Anos N<? de Livros Al:0S N<? de Livros Anos N<? de Livros Anos NQ de 
Registros Registros Registros Registros 

1. 1948-49 1.955 1. 1955 120 1. 1949-53 1.200 1. 1953-58 290 
2. 1950-52 2.000 2. 1955 500 2. 1950-54 1.200 2. 1955-57 553 
3. 1951-51 2.000 3. 1955 500 3. 1954-57 1.086 3. 1957-59 493 
4. 1951-52 2.000 4. 1955 396 4. 1957-59 1.199 4. 1959 Em uso 
5. 1953 2.000 S. 1955 344 5. 1959-60 1.004 
6. 1953-54 2.003 6. 1955 182 6. 1961-62 804 
7. 1953-54 2.000 7. 1955 500 7. 1962-65 1.024 
8. 195455 2.000 8. 1957 500 8. 1965-68 802 
9. 1955-56 2.000 9. 1957-58 2.990 

10. í956 2.000 10. 1958-59 3.000 
11. 1956-57 2.000 11. 1959-60 3.000 
12. 1958 2.000 12. 1960-61 3.000 
13. 1957-58 2.000 13. 1962-63 7.016 
14. 1958-59 2.000 14. 1963-66 6.000 
15. 1959 2.000 
16. 1959-60 1.600 
17. 1960 1.600 
18. 1960-62 1.088 
19. 1961 1.036 
20. 1962-63 1.600 
21. 1962 1.600 
22". 1963-64 1.600 
23. 1964·65 2.000 
24. 1965-67 2.000 
25. 1967-69 2.000 
26. 1969-70 1.809 

Total 47.888 28.048 
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11. - "Livro de Casamento - 1962 - 1~ vb - 30/11/196: 
a 11/9/1965". O primeiro registro é ele 30/11 /1962 e 
não 30/11/1962. Contém 1.024 casamentos registrados. 

12. - "Livro de Casamento - 2<1 via - 30/IJ/1962 a 13/IV / 
1964 - Catedral de Maringá". - O primeiro registro 
é de 30/11/1962 e não 30/11/1962. Contém 560 casa
mentos registrados. 

13. -- Livro de Casamento - 1965/1968 - 1 ~ via. Com 802 
casamentos registrados. 

14. - Livro de Casamento - 1965/1968 - 2<1 via. Com 802 
casamentos registrados. 

E. - Livros de Óbitos. 

Dois livros e dois cadernos registram os óbitos a partir de 
1953. 

1. - Um caderno contém os registros de óbitos de 1953 a 
1958. num total de 290. 

2. - Um caderno contém os registros de óbitos de 1965 a 
1957, num total de 553. 

:J. - Livro de Óbitos de 1957/1959. Com 493 óbitos regis
trados. 

4. - Livro de Óbitos, com regist'·os ol partir d~ 1969, que ainda 
está sendo utilizado. 

* 
• • 
4. - CONCLUSÃO. 

As peças arroladas constituem importantes documentos para 
a reconstituição da história da Catedral e Paróquia de Nossa Se· 
nhora da Glória, criação e instalação da Dioc.ese de Maringá, 
bem como para a história eclesiástica, demográfica e social do 
município. 

* 
* • 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Alfeu Domingues Lopes (FFCL-PUC. São Paulo). 
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r81? Acredita que elas são muito válidas como meio para colocar os 
alunos em contacto com a~ fontes. Mas, de outro lado, acha que po
dem dlsvirtuar a História. Indaga ainda: está sendo feito esse rela
cionamento com a História? 

* 
Do Prof. Niko Zuzek (FFCL-Santo: e FEl-São Bernardo do CampJ. 

São Paulo). 

Diz que na comunicação da Autora há referência à oposição 
dos habitantes de Maringá Velho, à criação da nova paróquia. Per
gunta: de que modo consta dos Arquivos essa resistência? 

* 
Da Profa. Nilce Apparecida Lodi (FFCL-São José do Rio Preto. São 

Paulo). 

Indaga da possibilidade de ampliação da pesquisa. Seria pos
sível? 

* 
Do Prof. Jayme Antonio Cardoso (ICH-UFP. Curitiba. Paraná). 

Inicialmente, congratula-se com a Autora pelo trabalho apresen
tado e diz que go::taria de ressaltar que se trata de um trabalho de le
vantamento e arrolamento de Arquivos desenvolvidos pela Univers:
dade Federal do Paraná e que objetiva essencialmente a localização, 
salvaguarda e publicação das fontes primárias para a História do Pa
raná e do Brasil, respondendo também a uma convocação da própria 
ANPUH desde os seus primeiros Simpósios. 

Trata-fe de trabalho sob certo aspecto humilde, mas de ine~ti
mável valia, uma vez que a despreocupação com as fontes primárias 
tem causado perdas irreparáveis para a História do Brasil. 

* 
Da Profa. Odah Regina Guimarães (ICH-UFP. Curitiba. Paraná). 

Declara que a sua intervenção prende-se, mais à oportunidade de 
cumprimentar a Profa. Márcia Elisa de Campos Graf pelo trabalho 
de arrolamento realizado no Arquivo da Catedral, e Paróquia de Nos
sa Senhora da Glória de Maringá (Paraná) e de declarar que con· 
tinua a defender a tese da necessidade e da importância do levanta
mento e do arrolamento de documentos dos arquivos em geral e, em 
especial, dos arquivos paroquiais. Este trabalho, realizado dentro de 
uma metodologia sistemática, como a que vem sendo aplicada pelo 
Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le
tras da Universidade Federal do Paraná, 
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acervo dos arquivos, que fornecem subsídios indispensávei~ para a ela
boração de trabalhos monográficos, de cunho científico, que possi
bilitam a compreensão da realidade histórica, tanto local, como re
gional e nacional. Além disso, contribui para que os alunos do curso 
de História pratiquem nos referidos arquivos, preparando-se conco
mitantemente para a sua futura carreira de historiadores e professo
res de História. 

* 
* * 

RESPOSTAS DA PROFESSORA MÁRCIA ELISA DE CAMPOS 
GRAF. 

Aos Professôres Jayme Antônio Cardoso e Odah Regina Guimarães 
Costa. 

Diz que agradece as intervenções dos referidos profe-sôres e 
com os quais está inteiramente de acordo, julgando desnecessário res
ponder, pois não houve objeções a seu trabalho e nem pedidos de es
clarecimentos. 

* 
Ao Prof. Alfeu Domingues Lopes. 

Respondendo, diz que procurou re-saltar a necessidade de se par
tir da história regional, baseada nas fontes primárias existe'1tes -
principalmente nos arquivos paroquiais, no que se refere à história 
demográfica - para que, posteriormente, seja elaborada uma His
tória mais geral. 

* 
Ao Prof. Niko Zuzek. 

Informa que, realmente, a cidade de Maringá, fundada pela Com
panhia Melhoramentos do Norte do Paraná, em 1946, teve começo 
no local que ficou conhecido como Maringá Velho, onde foi cons
truida, no início, a igreja de Santa Cruz, dirigida pelo pároco Padre 
Francisco Buttenmuller. A Paróquia da Santhima Trindade, poste
riormente, de Nossa Senhora da Glória, foi criada a 18 de abril de 
1950, no chamado Maringá Novo, e os habitantes de Maringá Velho 
eram contrários à criação da nova paróquia, porque atrairia parte dos 
seus paroquianos para a nova igreja, criando-se, assim, um clima dt: 
insatisfação. Com o tempo, realmente, os recursos da paróquia de 
Maringá Velho não foram suficientes para a manutenção do ,eu pá
roco, sendo que a 3 de outubro de 1951 a antiga paróquia de Santa 
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Cruz foi anexada à de Maringá Novo, o que veio contribuir para a 
eliminação do clima de animosidade e para a unificação da própria 
cidade. Como se pode notar, não houve motivos políticos no caso. 
Esses esclarecimentos foram obtidos em pesquisa feita nos registros 
do primeiro livro do Tombo da Catedral e Paróquia de Nos"a Senho
ra da Glória. 

* 
À Profa. Nilce Apparecida Lodi. 

A título de esclarecimento informa que, anteriormente, já foi 
feito, além do levantamento do arquivo que agora foi arrolado da 
Catedral e Paróquia de Nossa eSnhora 





ARROLAMENTO DAS FONTES PRIMÁRIAS DO 
CEMITÉRIO EVANGÉLICO DE RIO CLARO (SP) 

1866-1967 (*). 

JEANNE BERRANCE DE CASTRO 
e 

SUZANA BARTHMANN WEHMUTH 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de R'o 

Claro (SP). 

o arrolamento das fontes primárias do Cemitério Evangélico de 
Rio Claro (1), destina-se à preparação das bases iniciais de trabalhos 
mais completos sobre a comunidade alemã de Rio Claro. O Cemité
rio Evangélico localiza-se entre as avenidas 23 e 27, nas ruas 6 e 7 
desde a sua fundação e está agregado oficialmente à Igreja Luterana 
de Rio Claro a partir de 1930. 

Por volta de 1853. chegaram a Rio Claro, os primeiro:; imigran
tes evangélicos que provinham em sua maioria da Suiça, Áustria e 
Alemanha. Sendo o Brasil um país católico como determinava sua 
Constituição, os colonos na sua grande maioria, evangélicos lutera
nos, não tinham a quem recorrer quanto aos serviços religiosos. Até 
o início de 1860, não se conhece ainda nenhum caco de assistência es
piritual da Igreja Luterana aos colonos. Os evangélicos mortos, só 
podiam ser enterrados fora dos muros do Cemitério Católico "São 
João Batista", a menos que fossem rebatizados na Igreja Católica 
Apostólica Romana. 

Em vista do exposto, em junho de 1863, o Sr. Eduard Bohn to
mou a iniciativa junto aos colonos de construir um Cemitério Evan
gélico com apoio administrativo das autoridades rioclarenses. O Ce-

(*). - Comunicação apresentada na 2\1 sessão de estudos, Equipe D, no 
dia 6 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1). - CASTRO (Jeanne Berrance) e WITTER (J. S ), Arrolamento 
das Fontes Primárias de Rio Claro, in "Revista de História", N\> 58, São Pau
lo: USP 1964, pp., foi feito o primeiro arrolamento que este 
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mitério foi abençoado pelo Pastor Schneider no dia 12 de julho de 
1865. Na época, o Pastor Schneider percorria o interior do Estado 
de São Paulo visitando as colônias evangélicas sem se deter em ne
nhuma. Assim, o Sr. Eduard Bohn passou a asoistir a comunidade 
para com os serviços religiosos e administração do Cemitério. 

Em 1883, a comunidade evangélica já contava com maior nú
mero de fiéis e foi então possível a construção de uma Casa de Orações. 

Com o advento da República, foi permitido aos evangélicos a 
liberdade de culto, e os fiéis acrescentaram àquela Casa de Orações 
uma torre com três sinos, tomando a edificação o aspecto de uma 
igreja. A inauguração da torre e dos sinos foi em 11 de novembro 
ie 1900. 

O Cemitério Evangélico pertence à Igreja Evangélica Luterana 
de Rio Claro, mas atende a todos os evangélicos sem distinção de 
crença. A Sociedade do Cemitério Evangélico de Rio Claro, possi
bilita a seus sócios, os quais necessariamente devem ser luteranos, um 
desconto tanto para compra de terreno no Cemitério como na taxa 
de enterramento. 

O Cemitério Evangélico é representativo do esforço dos colonos 
evangélicos, os quais desempenharam papel importante na formação 
da cidade de Rio Claro. Uma. pesquisa mais detalhada sobre esta co
munidade, certamente levará a maiores esclarecimento~ dos proble
mas encontrados nos estudos dos emigrantes, no Brasil (2). 

DOCUMENTAÇÃO MANUSCRITA .E IMPRESSA DO CEMI
T2RIO EV ANG2LICO DE RIO CLARO, 1866-1967. 
Localização: Avenida 9 N9 625, Rio Claro (SP). 
Administrador do Cemitério Evangélico: Sr. Adalberto Wehmuth. 

1. - LIVROS DO CEMITÉRIO EVANGÉLICO DE RIO CLA· 
RO, 1866-1957 (MSS). 

1.1. Livros de Registros de 6bito do Cemitério Evangé
lico de Rio Claro, 1866-1967. 

Os Livros de Registros de 6bito, em número de quatro, ma
nuscritos em alemão, abrangem o período de 1866 a 1938, pois, 

(2). - SCARANO (Júlia M. L.), Considerações Preliminares Sobre 
Uma Cida1e de Imigração Teuto-Italiana e os Efeitos do Segundo Conflito 
\1uwlial, in "Anais do IV Simpósio Nacional dos Professô"es Universitá"'os 
de Histó-ia", Po-to Alegre, 1968. Trata-se de uma pesquisa inicial sobre toda 
cl comunidade alemií. de Rio Claro e muitos dos documentos aqui arrolados fo
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a partir desta data passam os mesmos a serem escritos em por
tuguês. Esses registros em alemão vão até parte do terceiro Livro 
de Registro de Óbito. De forma geral, os Registros de óbito for
necem as seguintes informações: nome, filiação, idade, data e lo·· 
cal do enterramento. Não há uniformidade na redação, devido 
ao grande número de administradores que redigiram tal documen
tação, havendo mesmo diversidade quanto ao tipc de informação. 

1.1.1. [Livro N9 1] 1866-1892. 
Contém este Livro 190 páginas, sendo que apenas as primei

ras 185 foram preenchidas. A data do têrmo de abertura é de 
27 de outubro de 1866 e a de encerramento 25 de julho de 1875, 
ambas assinadas pelo Sr. Eduard Bohn, que redigiu as primei
ras 119 páginas deste volume durante o período em que foi ad·· 
ministrador. O Sr. Eduard Bohn prestou também serviços reli
giosos junto à comunidade luterana, devido a falta de Pastor (3). 

Os Registros de óbito eram feitos juntamente com regis
tros de batizado, casamento e confirmação. O Livro que estava 
em poder do Sr. Eduard Bohn foi entregue ao SI'. Luiz Frederi
co Barthmann no ano de 1875, que passou a registrar exclusiva
mente os óbitos. 

Foram administradores do Livro N9 1 os senhores: 
Eduard Bohn (1866-1875) que registrou as seguintes infor

mações: nome, filiação, idade, data e local do enterramento, da
ta e local do falecimento; não manteve uma maneira uniforme 
de registro dos dados, e às vezes acrescentava o local de nasci
mento. 

Depois, os administradores Luiz Frederico B .. rthmann (1875-
1878), Adolf Kunz (1878-1881), Samuel Kleiner (1881-1886), 
Emiti Weiss (1886-1890), Luiz Frederico Barthmann (1890-1892), 
continuaram a registrar as informações: nome, filiação, idade, da
ta e local do enterramento, não variando os dados acima referi
dos, foram registrados de maneira mais ou menos uniforme. Es
te Livro termina na administração do Sr. Barthmann, o qual deu 
início ao Livro N9 2. 

1.1.2. [Livro N9 2] 1893-1930. 

Este Livro consta de 100 páginas, sendo que apenas as pri
meiras 93 estão completas. Após o último registro no ano de 
1930, 
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o conteúdo das informações. O têrmo de abertura é do ano de 
1893 e não consta a assinatura do administrador. 

Foram administradores do Livro N" 2 os seguintes senhores: 
Luiz Frederico Barthmann (1893-1893), ] oão Eichenberger (1893-
1896), Luiz Frederico Barthmann (1897-1900), Leonhard Jost 
(1901·1902), Frederico Eichenberger (1902-1904), administrador 
ignorado (1904-1920), João Pedro Eichenberger (1921-1924), ad
ministrador ignorado (1924-1930), que anotaram também as se
guintes informações: nome, filiação, idade, data e local de enter
ramento, não variando os dados acima referidos, como no caso 
do Livro N9 1. 

Não nos foi possível identificar o nome do administrador dos 
períodos' 1904-1920 e 1924-1930. Não consta sua assinatura e no
ta-se apenas uma mudança na caligrafia e estilo de redação. Poso 
sivelmente estes dois períodos correspondem ao mesmo adminis
trador. 

1.1. 3. [Livro N" 3] 1930-1966. 

Contém este Livro 100 páginas, cujo têrmo de abertura é de 
1930 e assinado pelo Sr. Ernst Fischer, atualmente Pastor Lute
rano aposentado. O têrmo de encerrame:lto é de 1966, assinado 
pelo Sr. Adalberto Wehmuth. 

Foram os administradores do Livro N" 3 o.> seguintes senho
res: Ernts Fischer (1930-1941), que registrara o seguinte: nome, 
filiação, idade, data e local de enterramento, data e local de fa
lecimento e causa mortis, que já é um dado novo, de interesse. 
A redáção é mais ou menos uniforme. 

O administrador Sr. João Hoefling (1941-1959), registrou 
os seguintes informes: nome, filiação, idade, local de nascimento. 
data da morte, data do sepultamento e causa mortis. O administra
dor seguinte, Sr. Adalberto Wehmuth 1959-1966), passou depois 
a seguir os dados fornecidos pelo formulário de atestados de 
óbitos. Registrou nome, data, hora e local do falecimento, sexo, 
cor, idade, estado civil, filiação, data, hora e local do sepulta
mento. 

1.1.4. [Livro N° 4] 1966-1967. 

Este Livro consta de 600 páginas, das quais as primeiras 
cinco estão preenchidas. O têrmo de abertura é do ano de 1966 
e foi assinado pelo Sr. Adalberto Wehmuth. O último registro 
é de 1967, estando este Livro ainda em uso. 

Todos os Livros de Registros de 6bito apresentam·se em bom 
estado de conservação, com exceção do Livro N" 
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estão rasgadas devido a açüo corrosiva da tinta usada, notando-se 
em todos eles uma certa uniformidade de redação. 

1.2. [Livros Administrativos] 1913-1967. 

Os Livros Administrativos, em número de três, estão ma
nuscritos em alemão, e abrangem o período de 1913 a 1939. A 
partir dessa data passaram os mesmos a serem redigidos em por·· 
tuguês. Estes Livros são da contabilidade e fornecem valiosos in
formes a respeito da receita e despsea do Cemitério Evangélico 
e de seus problemas econômicos. 

1.2.1. [Livro N9 1] 1913-1956. 

Este Livro contém 200 páginas todas preenchidas, não cons
tando a assinatura do administrador do Cemitério Evangélico. 
responsável por este setor. 

1.1.2. [Livro N9 2] 1967-1963. 

Este Livro contém 100 páginas, estando as primeiras em 
branco, tendo sido iniciado na altura da página 16 e terminado 
na página 31. Não existe têrmo de abertura e foi elaborado du
rante a administração do Sr. João Hüefling, que terminou sua 
gestão em 1959. A partir dessa data passou para a administra
ção do Sr. Adalberto Wehmuth, que deu continuidade às ano
tações até o ano de 1963. 

1.2.3. [Livro N9 3] 1963-2967. 

Este Livro contém 800 páginas, estando 24 preenchidas ~ 

rubricadas. O têrmo de abertura datado de 25 de agosto de 
1959 e assinado pelo Sr. Adalberto Wehmuth, contém uma trans
crição do Livro anterior a partir do ano de 1959, com o objeti
vo de separar as suas atividades das administrações anteriores 

Todos os Livros apresentam-se em bom estado de conser
vação, menos o Livro N9 2, que encontra-se em mau estado e 
com rasuras. 

1.3. [Livro Auxiliar] s.d. 

Este Livro contém 52 páginas, sendo que as primeiras 35 
foram destinadas às anotações dos nomes dos sepultados no 
Cemitério Evangélico, por ordem alfabética com a localização 
da sepu~tura. As páginas restantes estão preenchidas com esque
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quadra. O registro dos sepultamentos feitos nas quadras geraIs 
são anotados a lápis, mas os sepultamentos perpétuos a tinta, 
pois o Cemitério vende o terreno, assim, rasuras e alterações pro
vocariam problemas inclusive de ordem jurídica. É hoje regra 
geral a venda dos terrenos do Cemitério Evangé:ico, como fon
te de renda para o Cemitério. 

O Livro encontra-se em regular estado de conservação, mas, 
devido ao constante manuseio, apresenta um certo desgaste. Teo
ricamente o Livro é bastante funcional, mas da maneira como 
se encontra, bastante desorganizado, perdeu sua funcionalidade. 
porque nele não constam todos os enterramentos e também a par
te escrita a lápis está cada dia mais difícil de ser lida. 

* 
2. - PASTAS DE DOCUMENTOS DO CEMITÉRIO EVAN

GÉLICO DE RIO CLARO. 1925-1967 (MSS - I) . 

2.1. [Pasta de Atestados de Óbito] 1925-1967. 

Os Atestados de Óbito estão dispostos em quatro pastas em 
ordem cronológica quanto a data dos sepu!tamentos. Os primeiros 
Atestados de Óbito estão datados de 1926, isto porque eram en· 
tregues ao Cemitério Municipal "São João Batista" para fins es
tatísticos. Até 1928 encontram-se falhas. Só a partir dessa data 
foi possível aos administradores do Cemitério Evangélico obter 
a posse definitiva dos atestados. 

Os Atestados de Óbito anteriores a 1930 não registram pro
fissão, mas a partir desta data foram anotados esporadicamente. 
Em 1953 passou a ser constante o registro da, profissão para am
bos os sexos adultos. 

2.1.1. [Pasta N. 1] 1925-1938. 

A primeira Pasta está datada de 26 de outubro de 1952 a 
22 de dezembro de 1938, e na parte interna da mesma há a se
guinte observação manuscrita: "Observação - o presente arqui
vo foi organizado em 1967, tendo em vista registrar falhas dos 
anos de 1925 e 1926". Esta Pasta contém ao todo 229 atesta
dos, sendo: 137 atestados manuscritos; 90 escritos a máquina. 

2.1. 2. [Pasta N'l 2] 1939-1949. 

A segunda Pasta está datada de 3 de fevereiro de 1939 a 
21 de dezembro de 1949 e contém ao todo 298 atestados; 253 
manuscritos e 45 escrito!; 
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2.1.3. [Pasta N" 3] 1950-1960. 
A terceira Pasta está datada de 15 de janeiro de 1950 a 23 

de dezembro de 1960. Contém ao todo 258 atestados; 132 ma
nuscritos; 126 escritos a máquina. 

2.1.4. [Pasta N9 4] 1961-1967. 
A quarta Pasta está datada de 30 de janeiro de 1961. 011 

atestados estão sendo colocados em ordem crono~6gica decres
cente a fim de mantê-la em ordem porque está em uso. 

2.2. [Pastas com Papéis Diversos] s.d. 
Esta Pasta contém documentos referentf-s a construção de 

túmulos e enterramentos, em formulários redigidos pelo atual 
administrador, Sr. Adalberto Wehmuth e estão em uso. 

* 
3. - DOCUMENTOS AVULSOS 1932 e s.d. (I). 

A Sociedade do Cemitério Evangélico de Rio Claro pOSSUI 
um Estatuto e um Projeto do Regimento Interno do Cemitério 
Evangélico de Rio Claro. 

Os Estatutos da Sociedade do Cemitério Evangélico de Rio 
Claro (4), publicados em Rio Claro pela Tipografia Conrado. 
em 1932, consta de um folheto de 8 páginas. São ao todo 18 
parágrafos aprovados pela Assembléia Geral da Igreja Evangé
lica a 27 de março de 1932 e assinados pela diretoria da Socie
dade do Cemitério Evangélico, composta dos Srs. Germano 
Beig, Jacob Meyer, Ernesto Fischer, e Sras. Martha Meyer Stêin 
e Lydia Eichenberger Meyer. 

O Projeto do Regimento Interno do Cemitério Evangélico 
de Rio Claro, com três fôlhas datilografadas, sem data e assina
turas, composto de 22 artigos das normas seguidas atualmente 
pelo Cemitério Evangélico, segundo informação do atual admini~
trador, Sr. Adalberto Wehmuth. Estes dois documentos encon
tram-se em perfeito estado de conservação. 

A documentação referente ao Cemitério Evangélico de Rio 
Claro é um importante arquivo particular, atualmente em poder 
de um membro sócio da Igreja Luterana de Rio Claro e do Ce
mitério Evangélico, Sr. Adalberto Wehmnth, o qual presta este 
serviço à comunidade em caráter de colaboração. Não há qual
quer, dificuldade para consulta desta documentação original. 

Os Livros redigidos em alemão estão em processo final dt' 
tradução, realizada por Suzana Barthmann Wehmuth, Sra. Elisa
bcth B. Wemuth e Sr. 
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facilitar o trabalho do pesquisador, e evitar o contínuo manu
seio da documentação e serão oportunamente publicados. Tra
ta-se de um rico acervo referente em especial à comunidade evan
gélica luterana alemã de Rio Claro (5). 

Este trabalho teve início em 1967 como parte prática do cur
so de História, "Introdução aos Estudos Históricos (Metodo~o

gia)" ministrado pela Profa. Maria da Conceição Martins Ribei
ro, na Faculdade de Filosofia, Ciências c Letras de Rio Claro, 
posteriormente retomado em 1970 e completado COm pesquisas 
suplementares tais como entrevistas com membros da comu:li
dade alemã de Rio Claro. 

* 
• * 

APENDICE I. 

Livro da Igreja 
da comunidade evangélica 

em 
São João do Rio Claro . 

Organizado por mim, Eduard Bohn, durante a minha ges
tão como Pastor nessa comunidade; foi iniciada em 27 de outu
bro de 1866 e finalizado em 25 de julho de 1875 contém cen
to e dezenove páginas. 

Eduard Bohn. 

* 
APENDICE Il. 

Estatutos da Sociedade do Cemitério Evangélico de Rio Claro. 

ESTATUTOS 
DA 

SOCIEDADE DO CEMITÉRIO EVANGÉLICO 
DE 

RIO CLARO. 
§ 1. O CEMITERIO EV ANGELICO foi fundado no anno 

de 1867; foi agregado á IGREJA EVANGELICA ALLEMÃ em 
1903. Os direitos de dominio cabem á mesma igreja. 

(5). - Suzana Barthmann Wehmuth, atualmente cursando o primeiro ano 
do cuso de Pós-graduado em Antropologia Social na UEC, utilizará esta do
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§ 2. A SOCIEDADE DO CEMITERIO EVANGELICO as
sumiu, por decisão da ASSEMBLEA GERAL DA IGREJA EV AN
GELICA ALLEMÃ de 27 de Março de 1932, a administração do 
cemiterio. Esta sociedade fôra fundada pelo embellezamento do 
cemiterio, e, especialmente, pela conservação das sepulturas. 

§ 3. A sociedade compõe-se da directoria e dos socios. To
das pessôas que contribuirem com a quantia minima de Rs. 12$000 
annuaes, gozarão dos direitos de socios. Estes cessarão ao socio 
que deixar de entrar com sua contribuição durante um anno. 

§ 4. A directoria será eleita annualmente na ASSEMBLBA 
GERAL ORDINARIA a realizar-se no mez de janeiro. Todas as 
assembléas funccionarão com qualquer numero de socios presen
tes. A directoria as annunciará do modo que achar mais conve
niente. 

§ S. A directoria compõe-se de um presidente, um secre
tario e um thezoureiro, e, além destes, de duas senhoras na qua
lidade de fiscaes, podendo ser todos reeleitos. 

§ 6. Ao presidente compete representar a sociedade e di
rigir as assembléas. 

§ 7. Ao secretario compete lavrar as actas e dirigir os ser
viços da secretaria. 

§ 8. Ao thezoureiro (administrador) compete arrecadar a 
receita, quer proveniente de sepulturas, quer de contribuições; es
cripturar exactamente os livros a seu cargo e apresentar na AS
SEMBLÉA GERAL ORDINARIA o balanço da receita e despeza. 

a) Obriga-se a emitir recibos sobre todas as entradas e exi
gil-os de pagamentos extraordinarios. 

b) O balanço ser áexaminado por dois socios nomeados pe
la assembléa. 

c) Havendo mais de Rs. 200$000 em cav.a, o excedente 
será depositado em casa bancaria. 

d) As cobranças das mensalidades pódem ser effectuadas 
por um cobrador que será remunerado conforme ajuste da direc

toria. 
e) O thezoureiro terá direito a uma commissão sobre as se

pulturas que se abrirem sendo regulada pela dir ectoria . 
§ 9. Aos fiscaes compete visitar frequentemente o cemite

rio, cooperar para o embellezamento do mesmo, c.ombinando com 
a directoria os serviços necessarios. 

§ 10. E' permitido sepultar no cemiterio, pessôas de qual
quer crença; a directoria, porém, vedará a realização de algum 
culto não evangelico, e prohibirá a construcção de algum monu
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§ 11. Os enterramentos deverão ser avisados em tempo 
ao administrador, mediante certidão da autorid.Jde competente. 
O administrador escripturará um registro com as seguintes rubri
cas: 1. Numeração da sepuitura; 2. Nome do faIlecido, nacio
nalidade, idade, estado civil, causá do obito, data; 3. Classifica
ção da sepultura e outras observações. 

§ 12. Preços de sepultamentos na Quadra Geral: A. Pa
ra socios, enterros de adultos Rs. 20$000, entert os de creanças 
(até 10 annos mais ou menos) Rs. 15$000. D.Para não socios, 
adultos Rs. 30$000, menores Rs. 25$000. 

Sepulturas Perpetuas. A. Para socios, adultos Rs. 150$000, 
creanças Rs. 80$000. D. para não socios, adultos Rs. 250$000, 
creanças Rs. 150$000. 

Os preços para socios favorecem além destes, sómente as 
pessôas que dependem economicamente dos mesmos. 

§ 13. A director,ia póde isentar do pagamento, por comple
to ou em parte, destas taxas e das contribuições, pessôas de pou
cos recursos e que pertencem a Igreja Evangelica Alfemã. Não 
é .permitido sepultar um corpo sem esquife; a indigentes o mes
mo será fornecido pela sociedade. 

§ 14. Sepulturas na Quadra Geral pertencentes a não so
cios pódem ser utilizadas novamente pela directoria, decorrido 10 
annos do enterramento. Além de uma cruz ou columna na cabe
ceira, só é permitido em taes sepulturas a constrncção de cercados 
de uns 15 cmts. de altura, não podendo exceder das seguintes 
medidas: sepulturas de adultos 2 mts. por 1 mt., accrescentando-se 
em sepulturas duplas 30 cmts na largura; idem de creanças 1,40 
mts. por 80 cmts. 

Estas sepulturas s6 poderão ser occupadas novamente pelas 
famílias, se forem adquiridas, tornando-se perpetuas. 

§ 15. Monumentos em Sepulturas Perpetuas obs.ervarão 
as medidas acima (vide § 14). Para novos enterros nestas sepul
turas será cobrada a taxa da Quadra Geral. A directoria póde 
providenciar a demolição de monumentos desleixados por comple
to ou em ruinas, se os proprietarios se recusarem, ap6s uma in
timação, a restaurar os mesmos. 

§ 16. Para qualquer trabalho no cemiterio, é necessario à 
permissão do administrador. E' prohibido a construcção de qual
quer obra. se não estiver paga a sepultura. 

§ 17. A directoria p6de effectuar todas as despezas do ce
miterio concernentes ao feitio de c6vas, limpezas e ajardinamen
tos; construcções de maiorel valores serão deliberadas pela assem
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§ 18. Se por qualquer circunstancia imprevista tornar-se 
conveniente a dissolução da sociedade e a maioria dos socios con
cordar com a mesma, a Igreja Evangelica Alemã, assumirá a ad
ministração do cemiterio, passan<lo a cargo da mesma Igreja, to
do o activo e passivo da sociedade extincta. 

Approvado em sessão de ASSEMBLÉA GERAL DA IGRE
JA EVANGELICA ALLEMÃ, aos 27 de Março de 1932 e assig
nada pela directoria eleita na mesma data, da SOCIEDADE DO 
CEMITERIO EVANGELICO. 

Germano Beig. 
Jacob Meyer. 
Ernesto Fischer. 
Martra Meyer Stein. 



ARROLAMENTO DA IMPRENSA PERIÓDICA 
DE GOIÁS (*). 

DALISIA E. MARTINS DOLES 
e 

ANA LOCIA DA SILVA 
do Departamento de Geografia e História do Ins
tituto de Ciências Humanas e Letras àa Vniversidade 

Federal de Goiás. 

CONSIDERAçõES GERAIS. 

O objetivo do nosso trabalho foi proceder ao levantamento da 
Imprensa periódica de Goiás, que pode fornecer subsídios que per
mitam a reconstituição da história de Goiás. 

Realmente, o acervo por nós levantado, constitui-se em elemen· 
to importante como auxiliar na reconstituição do panorama econô
mico, financeiro, político e social de Goiás. 

No Correio Offidal, a Gazeta Offidal e Semanário Offidal, es
tão contidos Atos do Governo, Relatórios dos Presidentes e notícias 
sobre diversos aspectos da vida da Província e do Estado. 

A Tribuna Livre, o Democrata, Estado de Goiás e a Voz do Povo. 
jornais. políticos, dentro dos limites da relatividade muito bem anali
sados pela Profa. Ana Maria de Almeida Camargo na Comunicação 
A Imprensa Periódica como fonte para a História do Brasil, apresen
tada no V Simpósio de História, nos permitem visualizar o panora
ma político de Goiás no fim do período monárquico, os movimentos 
Republicano e Abolicionista, as lideranças políticas e as lutas político
partidárias que culminaram na formação da Aliança Liberal. 

O nosso levantamento é parcial, tendo-nos restringido à pes\.jui
sa nas cidades de Goiás e Goiânia. Em Goiânia arrolamos o mate-

(*). - Comunicação apresentada na 6\1 
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daI existente no Arquivo do Centro de Documentação do Estado de 
Goiás e as Coleções pertencentes ao Dr. Altamiro de Moura Pacheco. 

O jornal mais antigo do Estado, Matutina Meyapontense, edita
do em Pirenópolis (1830), não foi arrolado, pois duas coleções de 
que temos conhecimento pertencem a particulares com os quais não 
pudemos manter contacto. 

Os jornais do Arquivo Geral e as coleções particulares apresen
tam-se bem conservados, o mesmo não ocorrendo em relação a gran
de parcela dos existentes no Gabinete Literário Goiano. 

Queremos con:ignar nossos agradecimentos à direção do Ar
quivo Geral do Centro de Documentação do Estado de Goiás, ao Dr. 
Altamiro de Moura Pacheco, e ao Dr. João Nicolau (diretor do Ga
binete Literário), ao frei Simão Dorvi e ao Padre Cyri10 Talapka, a 
cuja valiosa colaboração devemos a realização deste trabalho. 

* 

* * 
1. COLEÇQES PERTENCENTES AO DR. ALTAMIRO DE 

MOURAR PACHECO. 

1.1. - A Informação Goyana - Revista mensal ilustrada (edi· 
tada no Rio de Janeiro). 
1917 a 1935 (coleção incompleta). 

1.2. - Jornal de Goiás. 
1950 - 1/8 a 2/10 (coleção completa). 

1.3. - O Liberal (Jataí). 
1931 - 7/9 a 25/12 
1932 - 3/1 a 25/12 
1933 - 1/1 a 31/12 
1934 - 28/1 a 9/ 9 

1 .4. - Revista Oeste - Revista Literária editada em Goiânia. 
1942 - julho a dezembro 
1943 - janeiro a dezembro 
1944 - janeiro a dezembro. 

2. - COLEÇÕES EXISTENTES NO ARQUIVO GERAL DO 
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DO ESTADO DE 
GOIÁS. 
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1934 - Idem 
1935 - março a dezembro 
1936 - janeiro a junho 
1937 - janeiro a dezembro 
1939 - julho a dezembro 
1942 - janeiro a junho. 

2.2. - Diário Oficial: 

1920 - janeiro a dezembro 
1944 - Idem 
1945 - Idem 
1946 - Idem 
1947 - Idem 
1948 - Idem 
1949 - Idem 
1950 - Idem 
1951 - Idem 
1952 - Idem 
1953 - janeiro a setembro 
1954 - janeiro a dezembro 
1955 - Idem 
1956 - Idem 
1957 - Idem 
1958 - Idem 
1960 - Idem 
1961 - Idem 
1962 - Idem 
1963 - Idem 
1964 - Idem 
1965 - fevereiro a dezembro 
1966 - janeiro a dezembro 
1967 - Idem 
1968 - janeiro a junho 
1968 - 1970 - 29 semestre de 1968 a 1970 ainda não 

encadernados. 

2.3. - Gazeta Oficial de Goyaz: 

1858 - março a dezembro. 

2.4. - O Tocantins: 

1855 - 1857 - 29/9/1855 a 22/10/1857. 
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2.5. - Semanário Ofticial: 

1899 - janeiro a dezembro 
1904 - Idem 
1905 - Idem 
1906 - Idem 
1907 - Idem 
1908 - Idem 
1909 - Idem. 

3. - COLEÇOES DA CÚRIA METROPOLITANA DA CI-
DADE DE GOIÁS. 

3 . 1. - Cidade de Goiás: 

1938 - 19-6 a 18-12 (Ano I) 
1939 - 1-1 a 28-5 
1940 - 14-1 a 29-12 
1941 - 5-1 a 28-12 
1942 - 4-1 a 28-12 
1943 - 26-1 a 31-12 
1944 - 16-1 a 24-12 
1945 - 7-1 a 30-12 
1946 - 20-1 a 29-12 
1947 - 5-1 a 28-12 
1948 - 4-1 a 26-12 
1949 - 9-1 a 25-12 
1950 - 1-1 a 24-12 
1951 - 21-1 a 30-12 
1952 - 3-2 a 28-12 
1953 - 11-1 a 20-12 
1954 - 10- a 26-12 
1955 - 9-1 a 25-12 
1956 - 8-4 a 10-6 
1957 - 20-1 a 29-12 
1958 - 5-1 a 28-12 
1959 - 4-1 a 27-12 
1960 - 17-1 a 26-6 
1961 - 14-10 
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4. - COLEÇõES EXISTENTES NO GABINETE LITE-
RÁRIO DA CIDADE DE GOIÁS. 

4. 1 . - O Acadêmico - Órgão do Centro Acadêmico da Fa
culdade de Direito: 
1935 - 13-5 a 13-9 
1936 - 7-5. 

4.2. - Altamir - (Planaltina): 

1931 - 2-7 a 17-9. 

4.3. - O Anápolis (fundado em 1935): 

1935 - 31-3 a 24 12 
1936 - 1-3 a 27-12 
1937 - 10-1 a 12-12 
1938 - 6-2 a 25-12 
1939 - 1-1 a 31-12 
1940 - 14-1 a 21-4 
1941 - 4-9 a 19-10 
1942 - 16-8 a 20-12 
1943 - 17-1 a 19-12 
1944 - 16-1 a 31-12 
1945 - 7-1 a 30-12 
1947 - 5-1 a 25-12 
1950 - 15-9 
1955 - 6-1 a 29-12 
1956 - H a 30-12 
1959 - 1-1 a 31-12. 

4.4. - Antenas - Semanário - cidade de Goiás. 

1934 - 15-3 a 14-12. 

4.5. - O Araguaia - (Anápolis). 

1947 - 26-8 a 28-12 
1948 - 4-1 a 20-12 
1949 - 4-1 a 25-12 
1950 - 1-1. 

A partir de 18-7-1948 passa a ser editado em 

Goiânia. 

4.6. - O Aspirante - Semanário 
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1931 -- 15-2 28-2 
15-6 15-10 
30-11. 

4.7. -- Avante -- (Ipameri): 
1957 -- 4-7 a 17-10. 

4.8. -- O Bandeirante (Piracanjuba: 
1951 -- 30-9 e 21-10. 

4.9. -- Bonfim (mensal): 
1934 -- fevereiro e abril 
1938 -- novembro e dezembro 
1938 -- fevereiro e agosto 
1940 -- janeiro e agosto. 

4.10. -- Brasil Central (órgão Católico e Diocesano fundado 
por Dom Emanuel Gomes de Oliveira): 
1949 -- 19-3 a 15-9 
1950 -- 28-2 a 18-5 
1951 -- 9-9. 

4. 11. -- Cidade de Goyaz: 
1938 -- 19-6 a 18-12 
1939 -- 1-1 a 17-12 
1940 -- 14-1 a 29-12 
1941 -- 5-1 a 28-12 
1942 -- 4-1 a 29-11 
1945 -- 2-9 
1946 -- 17-3 
1947 -- 18-3 e 9-11 
1948 -- 15-2 a 23-5 

4.12. -- Cidade de lpameri: 
1939 -- 10-9. 

4.13. -- A Coligação: 
1934 -- 1-9 a 30-12 
1935 -- 12-1 a 24-11 
1936 -- 11-12 a 18-3. 

4.14. -- O 



- 538-

4. 15. - Correio de Anápolis (órgão da municipalidade): 
1929 - 10-3 aS-S. 

4.16. - Correio Goiano: 
1938 - 6-11 a 20-11. 

4.17. - Correio Ofticial: 
1859 - janeiro a dezembro 
1878 - 9-11 a 28-12 
1879 - 4-1 a 31-12 
1880 - 7-1 a 31-12 
1882 - 7-1 a 30-12 
1883 - 5-1 a 22-12 
1884 - 12-1 a 13-12 
1913 - fevereiro a dezembro (muito danificado) 
1915 - janeiro a dezembro (danificado) 
1916 - janeiro a dezembro 
1917 - janeiro a dezembro (danificado) 
1918 - janeiro a dezembro (muito danificado) 
1921 - janeiro a dezembro (muito danificado) 
1922 - janeiro a dezembro. 

4.18. - Commbahyba - (Bi-mensal): 
1935 - 15-11 a 25-12 
1936 - 11-10. 

4.19. - O Debate (Goiânia): 
1947 - 23-10. 

4.20. - O Democrata (Órgão do Partido Democrata): 
1917 - 12-4 a 22-12 
1918 - 10-1 a 27~12 
1919 - 4-1 a 19-12 
1921 - 7-1 a 30-12 
1922 - 19-5 a 25-8 
1923 - 5-1 a 21-12 
1924 - 4-1 a 26-12 
1925 - 9-1 a 19-12 
1926 - 2-1 a 24-12 
1927 - 6-1 a 30-12 
1928 - 6-1 a 22-12 
1929 .- 5-1 a 28-12. 

4.21. - O Democrata (Anápolis): 
1950 - 30-7 
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4.22. - O Destemido (Goiás): 
1929 - 1-1 
1931 - 18 e 7-2. 

4.23. - O Estado de Goyaz (Órgão do Partido Republicanü 
Federal) : 
1891 - 13-6 a 26-12 (Ano I) 
1892 - 21-1 a 25-2 
1893 - 11-1 a 31-12 
1894 - 27-1 e 18-4 
1894 - 11-1 a 24-12 (muito danificaco) 
1895 - 11-1 a 24-12 (muito danificado) 
1911 - Números avulsos, danificados 
1912 - 25-1 a 19-12 (muito danificado) 
1913 - 4-1 a 18-12 
1914 - 5-3 a 24-12. 

4.24. - O Estado de Goyaz: 
1948 - 30-9. 

4.25. - O Estudante: 
1928 - 1-7. 

4.26. - A Flamma (Órgão da Escola de Odontologia): 
1929 - 18-6 a 27-10. 

4.27. - A Flâmula (Jataí): 
1930 - 21-9. 

4 . 28. - F ôlha Goyana (Órgão do Gabinete Literário Goiano): 
1930 - fevereiro a outubro. 

4.29. - Fôlha do Sul (Bela Vista) - Semanário: 
1905 - 20-1 a 30-12 
1906 - 10-1 a 7-2. 

4.30. - A Frente (Goiás) - Órgão da Classe Proletária: 
1932 - janeiro a julho. 

4 . 31. - Gazeta Goyana (Semanário): 
1890 - 13-9 a 25-12 
1891 - 3-1 a 30-5. 

4.32. - Goyáz: 
1890 - 31-1 a 26-12 (danificado) 
1892 - 6-2 a 30-12 
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1893 -- 7-1 a 29-12 
1894 -- 5-1 a 28-12 (danificado) 
1899 -- fevereiro a dezembro (muito danificado e in-

completo) 
1900 -- 10-2 a 24-12 (danificado) 
1902 -- 4-1 a 29-12 
1903 -- 10-1 a 30-9 (danificado) 
1904 -- 5-1 a 31-12 
1906 -- 9-1 a 29-12 
1907 -- 4-2 a 2-12 (danificados) 
1909 -- 2-1 a 25-12 
1910 -- l-I a 31-12 
1911 -- 7-1 a 30-12 (muito danificados) 
1912 -- 6-1 a 28-12 
1913 -- 4-1 a 27-12 
1914 -- 3-1 a 12-12 (muito danificados) 
1915 -- 2-1 a 25-12 
1916 -- 2-2 a 30-12 (danificados) 
1917 -- 13-1 a 29-12 (danificados) 
1918 -- 5-1 a 28-12 (danificados) 
1919 -- 8-2 a 20-12 
1920 -- 30-1 a 27-12 
1922 -- 7-1 a 27-5 
1937 -- 19-12 a 3012 
1938 -- 6-1 a 10-2 

4.33. -- GoiaI. Espírita: 
1948 -- março a dezembro 
1949 -- Idem 
1950 -- janeiro a dezembro 
1951 -- janeiro a novembro 
1955 -- julho. 

4.34. -- GoyaI. Novo (Anápolis): 
1939 -- janeiro a julho. 

4.35. -- GoyaI. Novo (Ipameri): 
1938 -- 3-10 a 9-1 L 

4.36, -- A Informação Goyana: 
1930 -- fevereiro a setembro. 

4.37. -- A Imprensa (Órgão do Partido Democrata): 
1904 -- 20-1 a 24-12 
1905 -- 18-1 a 30-12 
1906 -- 6-1 a 26-12 
1907 
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1908 - 11-12 a 19-12 
1909 - 2-1 a 13-4 
1910 - 15-2 a 31-12 
1911 - 27-5 a 5-12 
1912 - 6-1 a 26-12 
1914 - 5-1 a 30-12 
1915 - 6-1 a 30-12 
1916 - 24-2 a 5-11 
1917 - 29·5 
1922 - 2-2 a 30-12 
1923 - 6-1 a 28-7 (Coleção muito danificada). 

4.38. - Itaberahy: 
1935 - 15-8. 

4.39. - Ipameri: 
1933 - 28-6. 

4.40. - Jaraguá: 
1935 - 23-10 a 13-12. 

4.41. - Jornal de Goiânia: 
1936 - 3-10 a 27-12 
1937 - 5-2 a 30-6. 

4.42. - Jornal de Goyaz: 
1892 - 23-1 a 23-12 
1893 - 4-1 a 18-12 
1920 - 26-2 a 4-11 
1921 - 6-1 a 31-3 (Coleção muitl' danüicada). 

4. 3. - Jornlll do Povo (Goiânia). 
1946 - 16-7 

29-8 a 15-12 (danüicadas). 

4.44. - O Juvenil: 
1935 - 101 e 27-6. 

4.45. - O Lar: 
1926 - 15-8 a 15-12 
1927 - 15-3 a 1-12 
1928 - 15-1 a 30-11 
1929 - 1-1 a 15-10 
1930 - l-I a 31-10. 
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4.46. - O Lidador: 
1909 - 7-1 a 23-12 
1910 - 10-3 a 22-12 (avulsos) 
1911 - 17-3 a 30-11 (avulsos) 
1912 - 11-1 a 28-11 
1914 - 15-1 a 24-12 
1915 - 1-1 a 294 
1916 - 13-1 a 23-11 
1917 - 5-1 a 5-7. 

4.47. - A Luta: 
1931 - 15-11 a 28-12 
1932 - 3-2 a 12-11 
1933 - 22-1 a 24-2 
1934 - 30-1 a 13-10 
1935 - 6-1 a 25-5 
1936 - 21-11 a 20-12 
1937 - 6-2 a 11-7 
1938 - 20-11 a 6-12. 

4.48. - O Lyceu (mensal): 
1934 - 15-6 a 1-12 
1935 - 25-3 a 14-11 
1936 - 15-7 a 15-11 
1937 - 1-5 
1938 - 12-6 
1951 - 15-8 - 25-9 e 30-11. 

4.49. - Norte de Goyaz (Porto Nacional): 
1923 - 15-2 a 15-7 (esparsos) 

1924 - 5-1 a 15-12 
1925 - 31-5 a 30-9. 

4.50. - Nova Era: 
1915 - 24-4 a 30-12 

1916 - 13-1 a 18-11 

1918 - 21-3 a 17-10 

1919 - 21-1 a 27-11. 

4.51. - Novo Goyaz: 
1930 
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4.52. - Novo Horizonte (Catalão): 
1921 - 31-7 
1925 - 9-7 a 27-12 
1926 - 21-10 a 26-12 
1927 - 27-3 a 11-12 
1928 - 5-1 a 23-12 
1929 - 13-1 a 27-1. 

4.53. - Pirenopolis (Órgão da Prefeitura): 
1939 - 1-1. 

4.54. - Província de Goiás (Órgão Integralista fundado com o 
nome de O Sigma). 
1937 - 25-9. 

4.55. - Pyrencus (Pirenópolis): 
1931 - 31-8 a 30-12 
1932 - 30-1 a 30-6. 

4.56. - O Publicador Goyano: 
1885 - 23-2 a 26-12 
1886 - 3-1 a 20-H 
1887 - 1-1 a 31-12 (danificados). 

4.57. - A Razão: 
1936 - 5-7 
1937 - 16-1 a 31-12 
1938 - 23-1 a 15-2. 

4.58. - A Reação (alunos do Lyceu): 
1937 - 23-9. 

4.59. - O Rebate: 
1929 - 30-11. 

4.60. - A República: 
1896 - 12-10 a 31-12 
1906 - 31-7 
1907 - 2-1 a 29-11. 

4.61. - Santuário da Trindade: 
1922 - 2-9. 

4.62. - A Semana 
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4.63. - O Semanário Official: 
1889 - Janeiro a Dezembro 
1900 - Ji!neiro a Fevereiro 
1909 - Janeiro a Dezembro. 

4 . 64. - O Senso; (Goiânia): 
1952 - 19 Semestre. 

4.65. - O Sertão (Rio Verde): 
1920 - 14-11. 

4.66. - O Social: 
1933 - 14-9 a 21-12 
1934 - 4-1 a 27-12 
1935 - 17-2 a 14-4. 

4.67. - O Tocantins (Setentrião Goiano): 
1935 - Junho a Dezembro. 

4.68. - A Tribuna: 
1902 - 17-1 a 29-12 
1903 - 2-2 a 31-12 (muito danificados). 

4.69. - A Tribuna Livre (Órgão do Partido Liberal de Goiás): 
1879 - 4-1 a 13-12 
1880 - 3-1 a 31-12 
1881 - 15-1 a 31-12 
1882 - 7-1 a 30-12 
1883 - 5-1 a 20-12 
1884 - 12-1 a 20-11. 

4.70. - A Verdade (Órgão do Centro Intelectual Católico de 
Goiás): 
1933 - 4-8 a 5-11 
1934 - 6-1 a 28-10 
1935 - Janeiro a Dezembro. 

4.71. - Voz Estudantina: 
1938 - 6-6 a 30-11. 

4.72. - Voz de Goyáz: 
1937 - 23-3. 

4.73. - Voz do Povo: 
1927 - 24-6 a 16-12 
1928 - 6-1 a 28-12 
1929 - 4-1 a 20-12 
1930 
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1931 - 27-5 a 21-8 
1932 - 7-2 a 25-12 
1933 - 1-1 a 31-12 
1934 - 14-1 a 23-12 
1935 - 3-2 a 17-11. 

4.74. - Voz do Sertão (Trindade): 
1938 - 1-3. 

4.75. - Voz do Sul (Anápolis): 
1930 - 23-11 a 14-12 (Ano I) 
1931 - 3-1 a 25-12 
1933 - 17-1 a 31-12 
1934 -- 14-1 a 23-12 
1935 - 6-1 a 29-12 
1916 - 5-1 a 27-12 
1937 - 13-6 
1938 - 2-1 a 25-12 
1939 - 22-1. 

5. COLEÇÕES PERTENCENTES A FREI SIMÃO DOR
VI (dominicano residente na cidade d~ Goiás). 

5.1. o Lidador: 
1909 - 21-1 a 23-12 
1910 - 6-1 a 22-12 
1911 - 1-1 a 14-12 

1912 - 1-1 a 19-12 
1913 - 16-1 a 25-12 
1915 - 14-1 a 9-12 
1916 - 1-1 a 28-12. 

5.2. A Voz do Povo: 
1927 - 22-7 a 23-12 (Ano I) 
1928 - 6-1 a 14-12 
1929 - 11-1 a 20-12 
1930 - 1-1 a 19-12 
1931 - 6-1 alO-lO 
1932 - 7-2 a 23-10 
1933 - 1-1 a 31-12 
1934 - 7-1 a 2-12 (nQs esparsos). 
1935 - 14-4 a 27-m. 





íNDICE BÁSICO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
REFERENTE A EDUCAÇÃO EM SÃO JOSÉ DO RIO 

PRÊTO (SP) (*). 

NILCE APPARECIDA LODI 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São 

José do Rio Preto (SP). 

INTRODUÇAO. 

o presente trabalho é organizado com base na documentação 
recolhida para nossa tese de doutoramento, O Ensino Médio em Rio 
Preto (SP) - 1920-1949 - Contribuição à História das lnstituiçõe .• 
de Ensino no Brasil, e parcialmente utilizado na mesma. O material 
é rico, porém, de difícil localização, tanto porque leis, decretos, atos 
e resoluções referentes à educação surgem ao sabor dos acontecmien
tos administrativos e políticos, como também porque os arquivos mu
nicipais não estão convenientemente organizados. Foi-nos indispen
sável a tarefa preliminar da elaboração de um índice básico da legi:
lação municipal riopretense desde 1894 a 1949, que reune os do
cumentos legais que criam, subvencionam, autorizam, organizam e re
gulamentam as instituições educacionais no Município de São José 
do Rio Preto, em ordem cronológica. Nossas fontes são: o Livro de 
Leis da Câmara da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
(I 894-1937); o Livro de Ata0 e Resoluções da Câmara e Prefeitura 
Municipal de Rio Preto, volume 2.°, 1933-1942; os livros dos Decre
tos-Leis Municipais baixados pelo Poder Executivo com autorização 
do Conselho Administrativo do Estado: a) Registro n.o 1, De De
cretos. 1943-1947, b) Registro n.O 



- 548-

Cabe-nos destacar alguns dados gerais que julgamos de interesse: 

São José do Rio Preto foi elevada a Freguesia pela Lei n,o 4, de 
21 de março de 1879 e o Município criado pela Lei n.o 274, de 19 
de iulho de 1894, destacando o seu território do Município de Jabo
ticabal. Dez anos depois, foi criada a Comarca de São José do Rio 
Preto (Lei n.o, 903, de 9 de junho de 1904), e a Vila elevada à cate
goria de Cidade (Lei Municipal n. o 20, de 6 de outubro de 1904). 
Ao leitor pode parecer estranho a ausência do nome do padroeiro 
São José em seu topônimo. A Lei n.o 1.021, de 6 de novembro de 
1906, muda a denominação de diversa" Comarcas e Municípios do 
Estado, entre os quais o de São José do Rio Preto que passa a deno
mmar-se apenas Rio Preto. O retomo ao antigo n'ome só ocorreu em 
1944, pelo Decreto-Lei n.o 14.334, de 30 de novembro. 

Os documentos legais anteriores à Lei n.O 29, de 20 de janeiro 
de I!J 17 e posteriormente à de n. ° 146, de 9 de agosto de 1910, não 
fo··am encontrados. As Portarias n.o 22 e n.o 61, respectivamente 
de 1912 e 1914, 'ão indicadas no trabalho "São José do Rio Preto 
- 1895-1945 - Apontamentos para a história do grande municíp:o 
paulista", de Carlos Rodrigues Nogueira (Editora Bentivegna, São 
Paulo, 1952). 

Não esgotamos o levantamento das fontes da His~ória da Educa
ção Riopretense no nível de competência administrativa Municipal, 
porém pretendemos fazê-lo posteriormente, completando esse traba
lho com o arrolamento da documentação nos níveis Federal e Esta
dual, as·im como de sua tramitação legislativa. 

* 
íNDICE BÁSICO DA LEGISLAÇÃO Ml:NICIPAL. 

1894 - Lei n9 1, de 24 de novembro. 
Mantém em vigor o C6digo de Posturas Municipais da 
Câmara. Municipal de Jaboticabal. 1 

1895 - Lei n9 7, de 9 de agosto. 
Regulamentb Escolar. Cria a primeira escola municipal 
mista. Estabelece as diretrizes, as matérias e os venci
mentos do professor. 2 

1898 - Lei n9 17, de }9 de junho. 
Lei Orçamentária. Orça em Rs. 1.200$000 as despesas 
com a Instrução púb~ica. 3 

1898 - Lei n9 23, sldata. 
Transfere verba de "Obras Públicas" para "Instrução PÚ
blica" a fim de pagar ° aumento de ordenado do pro
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1899 - Lei nQ 27, de 17 de abril. 
Lei orçamentária. Fixa a despesa de Rs. 1.500$000 pa
ra o pagamento do ordenado do professor municipal. 5 

1899 - Lei nQ 28, de 17 de julho. 
Lei Orgânica do Município. 6 

1900 -- Lei nQ 33, de 24 de abril. 
Lei orçamentária. Fixa as despesas com a Instrução Pú
blica e específica o pagamento do professor da Vila em 
Rs; 1.440$000 e o pagamento do professor de São J e
rônimo em Rs. 840$000. 7 

1901 - Lei nQ 340, de 17 de junho. 
Lei orçamentária. Fixa as despesas com a Instrução PÚ
blica, sendo Rs. 1.800$000 para pagamento do profes
sor da Vila; Rs. 1.800$000 para o pagamento da profes
sora da Vila e Rs. 600$000 para pagamento do profes
sor de fora da Vila. 8 

1902 - Lei nQ 3, de 5 de fevereiro. 
Regulamenta a Instrução Pública Municipal. 9 

1902 - Lei nQ lO, de 25 de dezembro. 
Lei orçamentáriã para o exercício de 1903. Destina as 
seguintes verbas para a Instrução Pública: pl ordenado 
de dois professores da Vila Rs. 2.400$000; pl ordenado 
de um professor na Fartura Rs. 960$000; pl ordenado 
de um professor no J atahy Rs. 960$000 ;subvenção à 
escola particular em Ribeirão Claro Rs. 600$000; e mó
veis e utensílios escolares Rs. 400$000. 10 

1903 - Lei nQ 15, de 1Q de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1904. 
Fixa para as despesas com a Instrução Pública a mes
ma verba do ano anterior: Rs. 6.280$000. 11 

1904 - Lei nQ 19, de 4 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1905. Especifica 
as seguintes despesas com a Instrução Pública: ordena
do de dois professores na Cidade Rs. 2.400$000; ordena
do de um professor na Cachoeira Rs. 900$000; ordena
do de um professor no Jatahy Rs. 900$000 ;ordenado 
de um professor na Fartura Rs. 900$000; ordenado de 
um professor no São Jerônimo Rs. 900$000; para mate
rial escolar Rs. 500$000. 12 

1904 - Lei nQ 20, de 6 de outubro. 
Elevada a Vila de São José do Rio Preto 
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1905 - Lei nQ 25, de 6 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1906. Fixa as des
pesas com a Instrução Pública: ordenado de dois pro
fessores na Cidade, Rs. 2.400$000; ordenado dos profes
sores de São Jerônimo, Fartura, Cachoeira e Jatahy, 
Rs. 3.200$000. 14 

1906 - Lei nQ 28, de 2 de fevereiro. 
Cria uma escola ambulante e regulamenta o seu fun
cionamento. 15 

1906 - Lei nQ 36, do 20 de junho. 
Concede gratificação mensal de Rs. 64$000 à professora 
da cadeira primária, interina, desta cidade - dona Ade
laide Martins de Souza Mattos, enqu:J.nto fôr in~erina. 

16 

1906 - Lei nQ 42, de 31 de agosto. 
Transfere do bairro São Jerônimo para o de Salto, a 
Escola Municipal. 17 

1906 - Lei nQ 43, de 10 de novembro. 
Lei orçamentária para o exercício de I 907. Fixa as se
guintes despesas com a Instrução Pública: ordenado de 
dois professores na cidade, Rs. 2.400$000; ordenado de 
três professores em Santo Antonio, Salto e Jatahy e dois 
professores ambulantes, Rs. 4.000$000. 18 

1907 - Lei nQ 50, de 16 de maio. 
Regulamenta a Instrução Pública Municipal. 19 

1907 - Lei nQ 53, de 3 de dezembro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1908. Fixa as se
guintes despesas com a Instrução Pública: ordenado do 
Inspetor Escolar, Rs. 1.800$000; ordenado do profesSúr 
da cidade, Rs. 1.800$000; ordenado dos professores em 
Santo Antonio e Salto, Rs. 1.920$000; e, ordenado de 
dois professores ambulantes, Rs. 1.920$000 . 20 

1907 - Lei nQ 54, de 31 de dezembro. 
Lei Orgânica do Município. 21 

1908 - Lei nQ 69, de 14 de agosto. 
Cria escolas municipais nos bairros: São Sebastião da 
Fartura, Santo Antonio do Viradouro, Palmeiras (mas
culinas); e São João da Alegria (mista -' . 22 

1908 
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1908 - Lei n9 73, de 28 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1909. Fixa as se
guintes despesas com a Instrução Pública: ordenado do 
Inspetor Municipal, Rs. 1.800$000; ordenado do profes
sor de uma escola isolada na cidade, R!>. 1.800$000; or
denado dos professores de duas escoIa~ ambulantes, Rs. 
2.400$000; ordenado dos prof:!ssores de dez escolas iso
ladas no Município, Rs. 12.000$000; para material de 
ensino, Rs. 2.000$000. 24 

1908 - Lei n9 76, de 23 de dezembro. 

Equipara os professores aos funcionários públicos mu

nicipais para efeito de licença, e aposentadoria. 25 

1909 - Lei n\> 88, de 2 de janeiro. 

Cria uma escola mista em São Domingos do Serra di-
nho. 

1909 - Lei n9 89, de 2 de fevereiro. 

Cria uma escola masculina em Tanabv. 

1909 - Lei n9 90, de 2 de fevereiro. 

26 

27 

Cria uma escola masculina no bairro de Borá. 28 

1909 - Lei n9 91, de 2 de abril. 

Cria uma escola preliminar do sexo masculino em Mi

guel Calmon. 29 

1909 - Lei n9 93, de 3 de abril. 

Concede subvenção às escolas particulares do Municí

p~. W 
1909 - Ato n9 35, de 7 de abril. 

Aprova o programa público municipal. 

1909 - Lei n9 98, de 4 de maio. 

31 

Restaura a escola municipal de Santo Antônio de Mon
te Bello. 32 

1909 - Lei n9 106, de 5 de julho. 
Converte a escola mista em masculina, de Cerradinho. 33 

1909 - Lei n9 113, de 23 de setembro. 
Cria uma escola do sexo masculino no bairro das Ca
sinhas, deste Município. 35 

1909 .- Lei n\> 114, de 26 de novembro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1910. Fixa as des

pesas com a Instrução Pública: ordenado do Inspetor 
Municipal, Rs. 2.400$000; ordenado de professores de 
escolas já providas, Rs. 10.200$000; 
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vidas e subvenção a particulares, Rs. 5.400$000; mate
rial escolar, Rs. 2.000$000. 36 

1909 - Lei nQ 116, de 6 de dezembro. 
Cria uma escola masculina no 
das Pitangueiras. 

bairro do Ingá, córrego 
37 

1910 - Lei nQ 119, de 5 de janeiro. 
Cria uma escola masculina no bairro de Talhados. 38 

1910 - Lei nQ 125, de 21 de janeiro. 
Cria o cargo de professor de música para as escolas mu
nicipais e reger a Banda Municipal. 39 

1910 - Lei nQ 128, de 21 de janeiro. 
Cria uma escola preliminar feminina na Vila de Ibirá. 40 

1910 - Lei nQ 129, de 21 de janeiro. 
Concede subvenção ao professor estadual Luís de Cas
tro Pinto, para pagar o aluguel do prédio escolar. 41 

1910 - Lei nQ 132, de 18 de abril. 
Autoriza o Prefeito a subscrever ações da Sociedade 
Th~~. G 

1910 - Lei nQ 133, de 18 de abril. 
Autoriza o Prefeito a regulamentar o funcionamento 
das Escolas Reunidas . 43 

1910 - Lei nQ 134, de 18 de abril. 
Aprova o contrato de arrendamento 
Escolas Reunidas, desta cidade. 

1910 - Lei nQ 137, de 18 de abril. 

de prédio para as 
44 

Cria uma escola noturna, masculina, para adultos que 
seguirá o Regimento das escolas noturnas estaduais. 45 

1910 - Lei nQ 140, de 5 de agosto. 
Equipara os vencimentos do professor José Palma aos 
demais professores interinos municipais. 46 

1910 - Lei nQ 141, de 9 de agosto. 
Restabelece a escola masculina de Tanaby. 47 

1910 - Lei nQ 143, de 9 de agosto. 
Cria uma escola mista em Itapura. 48 

1910 - Lei nQ 146, de 9 de agosto. 
Cria uma escola mista na povoação do Lageado, neste 
Município. 49 

1912 - Portaria nQ 22, de 25 de fevereiro de 1912. 
Manda instalar sindicância sobre o procedimento do pro
fessor da escola de Ignácio Uchôa. 50 



- 553-

1914 - Portaria nQ 61, de 27 de abril. 
Manda abrir inquérito administrativo sobre o procedi
mento do professor da escola "Bate Panella". 51 

1917 - Lei nQ 302, de 5 de julho. 
Trata da rescinsão do contrato de aluguel do prédio on
de funcionam as Escolas Reunidas. 52 

1917 - Lei nQ 303, de 5 de julho. 
Cria as seguintes escolas municipais: mista do bairro 
da Boa Vista, nesta cidade; feminina, 110 distrito de paz 
de Vila Adolfo; mista, no Córrego Grande ou Ignácio 
Uchôa. 53 

1917 - Lei nQ 304, de 28 de setembro. 
Transfere de uma fazenda para outra. e converte em 
mista a escola masculina do Bairro de Ribeirão Claro. 54 

1917 - Lç:i nQ 309, de 22 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1918. Fixa a des
pesa com a Instrução Pública sob os seguintes itens: or
denado do Inspetor· Escolar, Rs. 2.880$000; ordenado 
de dois professores da cidade, Rs. 2.880$000; subvenção 
para pagamento do aluguel da sala da escola noturna, 
Rs. 360$000; subvenção ao Colégio Rio Branco, Rs. 
960$000; ordenado e subvenção a professores de bair
ros, Rs. 15.000$00; aluguel do prédio das Escolas Reu
nidas, Rs. 3.600$000; material escolar, Rs. 1.000$000; 
ordenado de dois professores da Vila Adolfo, Rs. . ... 
2.800$000; ordenado de três professores de Ignácio Uchôa, 
Rs. 3.600$000; subvenção à escola noturna de Ignácio 
Uchôa, Rs. 240$000; ordenado de dois professores para 
Ibirá, Rs. 2.400$000; ordenado dos professores de Ta
naby, São Jerônimo, Monte Aprazível, Itapira e Serra
dão, Rs. 6.000$000. 55 

1918 - Lei nQ 312, de 5 de junho. 
Cria uma escola masculina na Fazenda Moraes. 56 

1918 - Lei nO 313, de 6 de junho. 
Cria uma escola masculina em Cedral e converte a atual 
mista em feminina. 57 

1918 - Lei nO 328, de 10 de junho. 
Concede awu1io ao Tiro de Guerra 197, desta Cida
de. 58 

1918 - Lei nO 333, de 3 de agosto. 
Concede a gratificação de Rs. 50$000 
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fessora da escola mista municipal de Cerradão, dona Ar
gemira Cardoso Ribeiro. 59 

1918 - Lei n9 344, de 9 de setembro. 
Cria as seguintes escolas: uma masculina na. Estação de 
Schmidt; uma feminina na Vila de Monte Aprazível; e 
uma mista em Palmeiras, no Avanhandava. 60 

1918 - Lei n9 348, de 9 de setembro. 
Cria mais uma escola masculina em Ignácio Uchôa. 61 

1918 - Lei n9 349, de 9 de setembro. 
Cria uma escola masculina -em Lagoa de São Jerôni-
mo. 62 

1918 - Lei n9 352, de 30 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1919. Fixa a des
pesa total do Município em Rs. 468.660$000 e com a 
Instrução Pública na cidade em Rs. 28.040$000 e nos 
distritos em Rs. 13. 800$000 . 63 

1919 - Lei n9 368, de 7 de junho. 
Aprova a despesa feita pelo Sub-Prefeito de Ibirá, in
clusive a de construção do prédio para escola. 64 

1919 - Lei n9 372, de 7 de junho. 
Concede auxílio mensal de Rs. 80$000 à escola parti
cular do Bairro de Santo Antonio da Boa Vista. 65 

1919 - Lei nQ 379, de 7 de junho. 
Cria uma escola mista em Mirassol. 66 

1919 - Lei n9 380, de 7 de junho. 
Cria uma escola feminina na Estação de Engenheiro 
Schmidt. 67 

1919 - Lei n9 382, de 8 de junho. 
Autoriza o Prefeito doar terreno para construção do 
edifício do Grupo Escolar desta Cidade . 68 

1919 - Lei n9 387, de 13 de agosto. 
Cria uma escola feminina no Distrito de Nova Gra
nada. 69 

1919 - Lei n9 394, de 26 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1920. Fixa a re
ceita e a despesa em Rs. 660.000$000 e os gastos com 
a Instrução Pública na sede em Rs. 38.600$000; com 
a Linha de Tiro em Rs. 1. 800$00 e com os ordenados 
dos professores dos Distritos em Rs. 16.200$000. 70 
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1920 - Lei nll 399, de 8 de janeiro. 
Autoriza o Prefeito a adquirir prédio para escolas em 
Engenheiro Schmidt, no valor de Rs. 3. 500$000. 71 

1920 - Lei nll 400, de 8 de janeiro. 
Autoriza o pagamento do aluguel do prédio das escolas 
municipais de Cedral. 72 

1920 - Lei n ll 401, dé 8 de janeiro. 
Autoriza o pagamento do aluguel do prédio das escolas 
municipais de Cedral, por três meses, no total de Rs. 
189$300. 73 

1920 - Lei nll 402, de 8 de janeiro. 
Autoriza o pagamento de gratificação ao prófessor pri
mário Gustavo Silva, pelo excesso de alunos em escola 
sem adjunto . 74 

1920 - Lei nll 403, de 8 de janeiro. 
Autoriza o pagamento de gratificação :lO professor Má
rio ~erraz, pelo excesso de alunos. 75 

1920 - Lei nll 422, de 24 de março. 
Cria uma escola do 'sexo masculino em São J osé, n~) 

distrito de Monte Aprazível. 76 

1920 - Lei nll 424, de 24 de março. 
Autoriza a Prefeitura a pagar, ao diretor do Colégio São 
José, professor João Chaves, a partir de 15 de janeiro 
próximo passado, a importância de Rs. 300$000 men
sais, a título de auxílio. 77 

1921 - Lei n9 24, s]data. 
Lei orçamentária para o exerclClO de 1922. Orça a re
ceita e fixa a despesa do Município em Rs. 808.650$000 
e especifica os seguintes gastos com a Instrução Públi
ca: ordenado do professor da escola noturna, Rs ..... 
1.440$000; aluguel da sala para a eSGola noturna, R~. 
360$000; aluguel do prédio do Colégio Santo André, Rs. 
7.200$000; às corporações musiciais, Rs. 31.600$000, 
e ao Colégio Rio Branco, Rs. 960$000. 78 

1922 - Lei nll 28, de 5 de janeiro. 
Estabelece subvenção de Rs. 200$000 mensais em bene-
fício do Instituto Cesário Motta. 79 

1922 - Lei n9 34, de 8 de janeiro. 
Estabelece subvenção mensal de Rs. 80$000 à escola par
ticular mista regida pela professora Fa1!sta Athayde Lo

p~. 80 
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1922 - Lei nQ 39, de 18 de maio. 
Concede à Dinorah de Souza Teixeira subvenção de Rs. 
50$000 mensais, como auxílio à escola particular do 
bairro de Ribeirão Claro. 81 

1922 - Lei nQ 41, de 22 de maio. 
Concede à Leonina Edith de Araujo, professora parti
cular do bairro do Cemitério, subvenção mensal de Rs. 
80$000. 82 

1922 - Lei nQ 42, de 22 de maio. 
Concede subvenção mensal de Rs. 300$000 ao Liceu 
São José, desta Cidade, dirigido pelo Sr. Virgilio No
gueira Chaves. A subvenção será paga enquanto o Li
ceu funcionar obedecendo os Estatutos apresentados e 
estiver sob a imediata fiscalização do Auxiliar de Ins
peção Estadual. Fica aberto crédito de Rs. 3.300$000, 
a partir do mês de fevereiro do corr~nte ano. 83 

1922 - Lei nQ 57, de 31 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1923. Orça a re
ceita do Município em Rs. 887.145$000 e fixa as se
guintes despesas com (§ 4Q): ordenado do professor da 
escola noturna, Rs. 1.440$000; aluguel da escola ã~ 

Engenheiro Schmidt, Rs. 2.400$000; ordenado e aux!
lio a professores em bairros não provjdos de escolas es
taduais, Rs. 10.000$000; e, com (§ 10Q ) construção do 
prédio para o Colégio Rio Branco, Rs. 2.400$000. 84 

1922 - Lei nQ 61, de 4 de novembro. 
Concede gratificação mensal :10 Professor João Fran
cisco Muller que rege a escola particuiar no bairro da 
Fazenda Borá. 85 

1922 - Lei nQ 67, de 4 de novembro. 
Estabelece auxílio mensal de Rs. 100$000, ao professor 
Teodoro Rodrigues de Souza, que rege uma escola par
ticular no bairro do Piau no distrito de Nova Granada, 
deste Município. 86 

1923 - Lei nQ 78, de 5 de maio. 
Concede subvenção mensal no valor de Rs. 300$000 a 
Ângelo Mares. O beneficiado, regente da Banda União 
Operária. desiste da subvenção, no dia 5 de outubro 
deste mesmo ano. 87 

1923 - Lei nQ 79, de 5 de maio. 
Concede subvenção ao maestro.> Raphael Quaranta para 
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1923 - Lei nl> 86, de 3 de julho. 
Autoriza despesa para adaptação de um prédio 
pai onde funcionará o Colégio Santo André. 

1923 - Lei nl> 92, de 17 de julho. 
Autoriza doação ao Governo do Estado, para 
ção de prédio escolar, na Vila de Mirl!ssol. 

1923 - Lei nl> 93, de 22 de julho. 

munici-
89 

constru-
90 

Autoriza subvenção ao Externato 
calizado na povoação de Cedral. 

Anjo da Guarda 10-
91 

1923 - Lei nl> 112, de 3 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1924. Orça a re· 
ceita municipal em Rs. 1.137.323$000 e fixa as seguin
tes despesas com a Instrução Pública - § 41>, Escola e 
Instrução: ordenado de um professor da escollll noturna, 
Rs. 3.840$000; aluguel da Escola Reunida de Schmidt, 
Rs. 12.400$000; subsídios à professores municipais, Rs. 
10.800$000. 92 

1923 - Lei nl> 117, de 3 de dezembro. 
Concede subvenção mensal de Rs. 80$000 à professora 
Maria Borges de Souza. 93 

1923 - Resolução nl> 8, de 3 de dezembro. 
Concede gratificação de Rs. 600$000 J Alfredo Costa, 
pelo serviço de recenseador escolar. 94 

1924 - Lei nl> 120, de 2 de janeiro. 
Autoriza a construção do prédio 
Liceu São José. 

1924 - Lei nl> 125, de lI> de fevereiro. 

destinado ao Colégio 
95 

Autoriza a pagar, mensalmente, a imDortância de Rs. 
100$000 ao Diretor do Grupo Escolar, a título de auxí
lio enquanto Auxiliar da Inspeção da Instrução PÚ
blica. 96 

1924 - Lei nl> 128, de 21 de fevereiro. 
Autoriza o auxílio mensal de até Rs. 80$000, ao Colé
gio Sete de Setembro. 97 

1924 - Resolução.nl> 25, de 10 de julho. 
Concede subvenção de Rs. 100$000 à escola instalada 
na Fazenda de Joaquim dos Santos Ribeiro. 98 

1924 - Lei nl> 138, de 13 de outubro. 
Autoriza consertos e reparos em prédio de terceiros, ar
rendado pela Prefeitura Municipal, em favor do Colégio 
Santo 
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1924 - Resolução n9 39, de 25 de outubro. 
Difere o requerimento do Sr. Dr. Aureliano de Mendon
ça em que solicita abono da municipalidade para cons
trução de um colégio na cidade de São José do Rio 
Preto. 100 

1924 - Lei nQ 141, de 28 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1925. Orça a re
ceita do Município de Rs. 1.176.650$000 e fixa as se
guintes despesas com a Instrução Pública: ordenado de 
um professor da escola noturna, Rs. 3.840$000; aluguel 
do prédio da Escola Reunida de Engenheiro Schmidt, Rs. 
2.400$000; e subsídios a professores municipais, Rs. 
6.000$000. 101 

1925 - Lei nQ 154, de 9 de maio. 
Autoriza a aquisição de terreno que será doado à Con
gregação Religiosa dos Padres de São Bento para cons
trução de um Colégio de instrução secundária. 102 

1925 - Lei n9 175, de 10 de agosto. 
Cria uma escola municipal na povoação de Tejo, no 
distrito de Nova Granada. 103 

1925 - Resolução nQ 49, dei 17 de outubroo. 
Defere reque~imento da Sociedade Jovens Sírios con
cedendo isenção de impostos municipais durante o tem
po em que a mesma Sociedade mantiver uma escola gra
tuita e com o ensino da Língua Portuguesa. 104 

1925 - Lei nQ 196, de 29 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1925. Orça a re
ceita do Município em Rs. 1.158.000$000 e fixa as des
pesas com a Instrução Pública em Rs. 12.840$000. 105 

1926 - Lei n9 22, de 14 de outubro. 
Concede subvenção mensal ao professor José Carlos dos 
Santos, Diretor do Liceu São José. 106 

1926 - Lei n9 30, de 30 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1927. Orça a re
ceita do Município em Rs. 990.060$000 e fixa as despe
sas com 3! Instrução Pública em Rs. 7.800$000. Destina 
Rs. 2.400$000, na forma de subsídios ao professor do 
Liceu São José. 107 

1927 - Resolução n9 12, de 2 de setembro. 
Concede isenção de impostos, pedida pelo Centro Espí
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tos o prédio da sede do referido Centro e os que cons
truir no terreno do mesmo que se destinam a escolas, 
asilos ou outras instituições de caridade e não remune
radas, enquanto pertencerem ao mesmo Centro e não 
mudem de destÜ1o. 108 

1927 - Lei nQ 3, de 27 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1928. Orça a re
ceita do Município em Rs. 977.850$000 e fixa as des
pesas com a Instrução Pública em Rs. 15.000$000. En
tre outros, subsídio ao professor do Liceu São José no 
valor de Rs. 2.400$000. 109 

1928 - Lei nQ 684, de 31 de dezembro. 
Autoriza o pagamento mensal de Rs. 50$000 a dona 
Maria Duarte de Almeida~ para o aluguel do pnédio on
de funciona a escola mista de Vila Ercília. 110 

1929 - Lei nQ 687, de 4 de fevereiro. 
A Prefeitura fica autorizada a criar escolas municipais 
nas sedes dos distritos de paz e povoações onde não exis
tam escolas estaduais ou onde seu número for insufi
ciente. 111 

1929 - Lei nQ 692, de 4 de março. 
Aprova a despesa de Rs. 11.613$900 para reforma e 
adaptação do prédio onde funcionará o Segundo Gru
po Escolar da Cidade. 112 

1929 - Lei nQ 699, de 17 de abril. 
Cria verba extraordinária de Rs. 200$000 mensais em 
auxilio ao gabinete escolar de assistência dentária que 
funciona anexo ao Primeiro Grupo Escolar, desta ci
dade. 113 

1929 - Lei nQ 702, de 17 de maio. 
Autoriza auxílio ao Colélio Santo An:lré para a cons-
trução de prédio. 114 

1929 - Lei nQ 711, de 18 de junro. 
Considera o Ginásio de Rio Preto estahelecimento mu
nicipal e lhe atribui a denominação: Ginásio Municipal 
de Rio Preto. 115 

1929 - Lei nQ 714, de 11 de setembro. 
Autoriza auxílio mensal à Escola de Comércio D. Pe
dro 11, desta cidade, a partir de janeiro de 1930, no va
lor de Rs. 300$000. 
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1929 - Lei nO 719, de 25 de outubro. 
Lei orçamentária para o exercício de 1930. Orça a re
ceita do Município em Rs. 1.408.050$000 e fixa as des
pesas com a Instrução Pública em Rs. 12.000$000 e os 
Auxílios e Subvençeõs em Rs. 51.700$000. 117 
No período de 20 de setembro de 1930 It 16 de fevereiro 
de 1937 não foi registrada nenhuma lei municipal no li
vro próprio, apenas Atos e Resoluções c!a Câmara e Pre
feitura, a saber: 

1934 - Resolução nO 82, de 7 de maio. 
Orçamento para o exercício de 1934. Orça a receita 
municipal em Rs. 1.670.000$000 e fix'l as despesas com 
a Instrução Pública em Rs. 73.000$000. 118 

1934 - Resolução nO 94, de 4 de outubroo.o 
Cria um Jardim-parque de diversões (playground), des
tinado às crianças. 119 

1935 - Resolução nO 16, de 25 de abril. 
Orçamento para o exercício de 1935. Orça a receita do 
Município em Rs. 400.000$000 e fixa as despesas com a 
Instrução Pública em Rs. 76.240$000. Desta importân
cia são destinados Rs. 12.000$000 ao Ginásio São Joa
quim e Rs. 8.000$000 à Faculdade de Comércio D. Pe
dro 11. 120 

1935 - Ato nO 27, de 6 de setembro. 
Cancela os impostos que se acham lançados sobre o ter
reno em que foi edificado o Ginásio São Joaquim. 121 

1936 - Ato nO 39, de 27 de janeiro. 
Orçamento para o exercício de 1936. Orça a receita do 
Município em Rs. 1.480.000$000 e fiX:l as despesas com 
a Instrução Pública em Rs. 92.000$000. Estabelece tam
bém os seguintes auxílios: ao Ginásio São Joaquim, Rs. 
10.0000$000; à Faculdade de Comércio, Rs. 8.000$000; 
à Escola Remington, Rs. 1.8000$000; à Escola Proletá
ria, Rs. 1.200$000; às duas escolas particulares, fiscali
zadas, Rs. 2.400$000; e ã Instrução Artística do BrasIl, 
Rs. 1.200$000. 122 

1936 - Ato nO 41, de 6 de março. 
Retifica o Ato nO 27, de 6 de setembro de 1935; escla
rece que o cancelamento dos impostos ao quarteirão nQ 
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1937 - Lei n9 739, de 2 de março. 
Aprova verba para provável locação de prédio onde fun
cionará o Ginásio do Estado. 124 

1937 - Lei n9 743, de 7 de abril. 
Autoriza a despesa de quatrocentos contos de réis na 
construção do prédio em que será instalado o Ginásio 
do Estado. 125 

1937 - Lei n9 744, de 17 de abril. 
Cria escola de curso primário do tipo das escolas mu
nicipais, no bairro da .Boa Vista. 126 

1937 - Resolução n9 1, de 19 de junho. 
Regimento Interno do Município de Rio Preto. Estabe
lece, no artigo 39, entre outras coisas, a competência do 
Município, "concorrentemente com o Estado, de promo
ver: (b) o ensino primário, secundário e profissional 
observadas as diretrizes traçadas pela União e pelo Es
tado"; (i) estimular as instituições particulares de ensi
no, de caridade ou assistência existentes no município ou 
que à sua população prestem serviços"; (k) "incentivar 
as iniciativas de caráter privado que se relacionem com 
a matéria constante deste artigo (Lei Estadual n9 2.484, 
de 16-12-1935, art. 15)". O artigo 29 dispõe que "o ser
viço legislativo municipal é dividido em duas secções: 
19 - Justiça, Política, Finanças, Higiene e Saúde; 29 -
Obras Municipais, Instrução Pública o Redação". 127 

1937 - Lei n9 755, de 6 de agosto. 
Cria, no distrito e bairro da Boa Vista desta cidade, uma 
escola de curso primário e do tipo das escolas munici
pais já existentes. 128 

1937 - Lei n9 756, de 6 de agosto. 
Cria a escola primária mista municipal no distrito de No
va ltapirema, no bairro do Sapé. 129 

1937 - Lei n9 761, de 21 de agosto. 
Cria crédito especial de um conto de réis para recorrer 
às despesas com a representação da Câmara Municipal 
no I Congresso Brasileiro de Ensino Rural, a se reunir 
na Capital do Estado, a 27 do corrente mês. 130 

1937 - Lei n9 
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1937 - Lei nQ 772, de 9 de novembro. 
Autoriza abertura de crédito especial para a compra do 
prédio sito em Vila Mendonça, neste Município, até cin
co contos de réis e para a reforma do prédio, até dois 
contos, trezentos e trinta mil réis, para nele funcionarem 
as escolas estaduais deste distrito. 132 

1938 - Ato nQ 54, dQ 14 de janeiro. 
Orçamento municipal para o e'Cercício de 1938. O~ça 3 

receita geral em Rs 1.600.000$000 e fixa as ãespesas 
com a ln'ltrução Pública em Rs. 167.440$000. EnLre ou· 
tras, estão especificadas: Iluxílio 10 Ginásio do Estado, 
para pagamentc· do corpo docente, do pessoal adminis
trativo, do aluguel e compra de material. Rs. 95.000$000; 
ao Ginásio São Joaquim, Rs. 10.000$000; e à Faculda
de de Comércio D. Pedro lI, Rs. 8.000$000. 133 

1938 - Resolução nQ 62, de 31 de março. 
Converte em escola mista a escola municipal noturna Ba
rão do Rio Branco, e transfere a sua localização para a 
povoação de Monte Belo, do distrito de Neva Itapire
ma. 134 

1938 - Ato nQ 72, de 22 de novembro. 
Transefere a escola mista municipal da Vila Bom Jesus 
para o bairro da Vila Esplanada. 135 

1938 - Ato nQ 73, de 22 de novembro. 
Suprime a escola municipal mista do bairro de Talha
dos. 136 

1938 - Ato nQ 85, de 31 de dezembro. 
Orçamento para o exercício de 1939. Orça a receita ge
ral do Município em Rs. 2.100.000$000 e fixa a despe
sa com a Instrução Pública em Rs. 76.640$000. Neste 
documento, não há dotação a nenhuma escola secundá-
ria. 137 

1939 - Ato nQ 94, de 13 de maio. 
Cria três escolas municipais. 138 

1939 - Ato nQ 95, de 13 de maio. 
Incorpora ao ensino primário municipal, a escola pri . 

mária PRB-8, mantida pela Rádio Clube de Rio Pm
to. 139 

1939 - Ato nQ 105, de 3 de outubro. 
Autoriza a aquisição, por escritura pública de compra 
e venda, do edifício, 
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ex-Ginásio São Joaquim, de propriedade da Diocese de 
Rio Preto, pelo preço de quatrocentos e cinquenta con
tos de réis, para nele funcionar o Ginásio Oficial de Rio 
Preto. 140 

1939 - Decreto-lei nQ 2, de 31 de dezembro. 
Dispõe sobre a abertura de crédito especial de Rs. 
117.762$500, para acorrer ao pagamento da metade das 
despesas do Ginásio Estadual, desta cidade, no exercí
cio de 1939. 141 

1939 - Decreto-lei nQ 7, de 31 de dezembro. 
Orçamento para () exercício de 1940. Orça a receita em 
Rs. 2.300.000$000 e fixa as despesas com a Instrução 
Pública em Rs. 131.440$000. Destina-se a importância 
de Rs. 90.000$000 ao Ginásio Estadual para amortiza-
ção da aquisição do prédio. 142 

1940 - Decreto-lei nQ 12, de 19 de março. 
Transfere duas escolas municipais. 143 

1940 - Decreto-lei nQ 17, de 8 de julho. 
Refere-se ao mesmo assunto do Ato nQ 105, de 3-10-
1939. 144 

1940 - Decreto-lei nQ 23, de 27 de novembro. 
Consultar o Capo XII - Do ensino primário munici
pal. 145 

1940 - Decreto-lei n 24, de 30 de novembro. 
Orçamento da Prefeitura para o exercício de 1941. Or
ça a receita em Rs. 2.400.000$000 e fixa as despesas 
com a Instrução Pública em Rs. 147.750$000. 146 

1940 - Decreto-lei n 28, de 30 de dezembro. 
Concede às professoras primárias mUnicIpais uma gra
tificação anual correspondente ao número de alunos e 
às promoções nos exames finais. 147 

1941 - Resolução n 93, de 26 de fevereiro. 
Converte em escolas masculinas diúrnas, as atuais esco
las noturnas de Vila Maceno e Centro Operário. 148 

1941 - Resolução nQ 04, de 26 de fevereiro. 
Transfere a escola mista da Fazenda Santa Inez para o 
bairro São João, presentemente vaga, c a mista da Fa
zenda Valle, para a Fazenda Santa Inez. 149 

1941 - Resolução nQ 95, de 8 de abril. 
Denomina a escola mista do Centro Operário, Escola 
Mista de Vila Maceno. ISO 
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- Decreto-lei n9 36, de 16 de julho. 
Cria a Biblioteca Municipal anexa à 
tinada à consulta pública. 

Prefeitura e des-
151 

1941 - Decreto-lei n9 38, de 19 de outubro. 
Autoriza a aquisição de imóvel para a construção de um 
prédio onde serão instaladas as escolas primárias da Vi
la de Nova Itapirema. 152 

1941 - Decreto-lei n9 40, de 23 de outubro. 
Autoriza o crédito especial de Rs. 139.534$000, para 
construçeõs escolares. 153 

1941 - Decreto-lei n9 45, de 29 de novembro. 
Orçamento para o exerccio de 1942. Orça a receita em 
Rs. 2.650.000$000 e fixa as despesas com as escolas mu
nicipais em Rs. 46. 640$000 e os auxmos a instituições 
em Rs. 122.600$000. 154 

1942 - Resolução n9 105, de 12 de fevereiro. 
Transfere duas escolas municipais. 155 

1942 - Resolução n9 106, de 26 de fevereiro. 
Anula concorrências para a construção do prédio para 
o 49 Grupo Escolar da sede e das escolas estaduais iso
ladas de Nova Itapirema. 156 

1942 - Resolução n: 107, de 6 de março. 
Transfere a escola mista do bairro São João para d nú
cleo Piedade, com a denomInação escola mista munici
pal do Bairro da Piedade. 157 

1942 - Decreto-lei n9 58, de 12 de setembro. 
Autoriza amemos a entidades educacionais. 158 

1942 - Decreto-lei n9 61, de 13 de novembro. 
OrçamentOl para o exerccio de 1943. Orça a receita mu
nicipal em Cr$ 2.750.000,00 e fixa as despesas com as 
escolas municipais em Cr$ 69.560,00 e auxílios a entida
des educacionais em Cr$ 138.560,00. 159 

1942 - Decreto-Iei n9 62, de 13 de novembro. 
Orçamento para o exerccio de 1943. Orça a receita da 
Prefeitura em Cr$ 2.750.000,00 e fixa as seguintes "des· 
pesas diversas": escolas municipais primárias, Cr$ .... 
54.300,00; material permanente para escolas primárias, 
Cr$ 1.000,00; material de consumo para escolas primá
rias, Cr$ 2.920,00; aluguel do prédio para escolas mu
nicipais, Cr$ 3.840,00; despesas de Inspeção, Cr$ .... 
2.400,00. Os 
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sim descriminados: quota do exercício para amortização 
do pagamento do edifício e instalações do Ginásio do Es
tado, Cr$ 90.000,00; bolsa escolar, Cr$ 9.800,00; Asso
ciação Pais, Mestres e Amigos da Escola, Cr$ 600,00; 
à Delegacia Regional de Ensino para o aluguel do pré
.lio das escolas isoladas, Cr$ 4.800,00 e do prédio do 39 
Grupo Escolar, Cr$ 6.000,00; à Associação de Escotei
ros de Rio Preto, Cr$ 3.600,00; ao Conservat6rio Mu
sical de Rio Preto, Cr$ 3.600,00 e ao Colégio Santo An
dré, Cr$ 20.000,00. 160 

1942 - Decreto-lei n9 69, de 26 de dezembro. 
Concede auxílio de Cr$ 71.500,00 ao Abrigo Provisório 
de Menores Abandonados e Delinquentes a ser aplicado 
na construção de seu edifcio. 161 

1943 - Decreto-lei n9 79, de 8 de julho. 
Autoriza a concessão de auxílio a entidades educacio
nais . 162 

1943 - Decreto n9 84, de 17 de outubro. 
Dá a denominação de "Dr. Fernando Costa" à Biblio
teca Pública Municipal de Rio Preto. 163 

1943 - Decreto-lei n9 87, de 16 de novembro. 
Orça a receita e fixa a despesa geral do municpio de Rio 
Preto, para o exercício de 1944, em Cr$ 2.640.000,00. 
Entre os "serviços públicos de interesse comum com o 
Estado", estão especificados, entre outros: auxflio a ins
tituições de educação, Cr$ 134.800,00; bolsas escolares, 
Cr$ 800,00; e ao Colégio Santo André, Cr$ 10.000,00. 

164 

1943 - Decreto-lei n9 94, de 29 de dezembro. 
Abre crédito especial de Cr$ 33.500,00 para pagamento 
do aluguel do prédio ocupado pelo 39 Grupo Escolar 
local, durante o período de junho de 1937 a dezembro 
de 1942 inclusive, a razão de Cr$ 500,00 mensais. 165 

1944 - Decreto-lei n9 95, de 27 de março. 
Isenta de impostos municipais os serviços de caráter ex
clusivamente educativo organizados e dirigidos pelo Ser
viço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENA). 166 

1944 - Decreto n9 6, de 9 de maio. 
Denomina Escola mista Pandiá Cal6geras à terceira es
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1944 - Decreto-lei n9 97, de 19 de maio. 
Dá subvenções municipais a entidades assistenciais e 
culturais. 168 

1944 - Decreto-lei n9 98, de 22 de maio. 
Cria a Comissão Municipal de Biblioteca. 169 

1944 -- Decreto-lei n9 102, de 19 de junho. 
Aprova e ratifica, no seu conjunto e em cada uma de 
suas partes, o Convênio assinado na Capital do Estado 
de São Paulo, no dia 14 de setembro de 1943, entre o 
Estado e todos os seus muni~ípios tendo em vista. a am
pliação e melhoria de seu sistema escolar primário na 
forma estatuida pelo decreto-lei federal n9 5.293, de lQ 
de março de 1943. 170 

1944 - Decreto-lei n9 104, de 5 de julho. 
Concede auxílio a instituições escolares. 

1944 - D~creto-Iei nQ 109, de 30 de outubro. 

u171 

Concede auxílio de Cr$ 4.810,00 ao Colégio Estadual pa
ra as despesas com a reforma de setenta (70) carteiras 
escolares. 172 

1944 - Decreto-lei nQ 114, de 5 de novembro. 
Orçamento para o exerccio de 1945. Orça em Cr$ 
3.150.000,00 a receita efetiva do Município e fixa a des
pesa com as escolas municipais em Cr$ 135.880,00. A 
despesa efetiva, total, é de Cr$ 3.138.824,00. 173 

1944 - Decreto nÇl 15, de 24 de novembro. 
Orçamento para o exercício de 1945. Orça em Cr$ 
3.150.000,00 a receita efetiva e em Cr$ 3.138.824,00 a 
despesa efetiva. Os gasto~ previstos com a Instrução PÚ
blica são: Cr$ 81.800,00 com o ensino primário; Cr~ 
31.000,00 com material permanente; Cr$ 7.440,00 com 
ensino primário municipal; Cr$ 9.240,00 com ensino pri
mário estadual; Cr5 10.000,00 em auxílio ao Curso pri
mário da Escola Normal do Colégio Santo André; e Cr$ 
18.800,00 às Caixas Escolares. 174 

1944 - Decreto n9 46, de 21 de dezembro. 
Transefere as escolas mistas rurais dos bairros Airnoca 
e Sapé, respecetivamente, para os bairros da Fazenda São 
José e Fazenda Lagoa, deste município. 175 

1945 - Decreto nQ 21, de 17 de abril. 
Transfere as escolas municipais e escola mista municipal 
da Boa Vista para o bairro da Vila Maceno, nesta ci
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1945 - Decreto-lei n'" 124-A, de 23 de julho. 
Concede auxílios. Entre outros, ao Curso Primário da 
Escola Normal do Colégio Santo André, no valor de 
Cr$ 10.000,00. 177 

1945 - Decreto n'" 25, de 4 de setembro. 
Transfere a escola mista municipal da Fazenda Areia 
Branca para o bairro da Vila Redentora, nesta cida
de. 178 

1945 - Decreto-lei n'" 135, de 19 de dezembro. 
Orçamento para o exercício de 1946. Orça a receita efe
tiva do Municípi~ em Cr$ 3.250.000,00 e fixa a despesa 
efetiva em Cr$ 3.270.794,60. Entre os gastos, estabele
ce Cr$ 265.900,00 para as escolas municipais e Cr$ 
123.650,00 para auxílios e subvenções. 179 

1945 - Decreto n'" 28, de 26 de dezembro. 
Orçamento para o exercício de 1946. Fixa as despesas 
com as escolas municipais em Cr$ 108.600,00 e com o 
ensino primário, especifica: material permanente, Cr$ 
36.500,00; material de consumo, Cr$ 2.000,00; despesas 
diversas, Cr$ 45.660,00. 180 

1946 - Decret on'" 31, de 11 de abril. 
Transfere a escola mU'1icipal mista de Vila Re:lentora 
para o bairro da Boa Vista. 181 

1946 - Decreto-lei n'" 146, de 19 de setembro. 
Abre crédito para o pagamento do aluguel da escola 
mista Pandiá Calógeras. 182 

1946 - Decreto-lei n'" 150, de 3 de dezembro. 
Especifica subvenções a instituições do Município. 183 

1946 - Decreto-lei n'" 151, de 19 de dezembro. 
Orçamento para o exercício de 1947. Orça a receita 
efetiva do Município em Cr$ 3.535.000,00 e a despesa 
efetiva em Cr$ 3.595.170,00. As verbas destinadas às 

escolas municipais atingem a cifra de Cr$ 352.950,00. 
184 

1946 - Decreto n'" 45, de 31 de dezembro. 
Orçamento para o exercício de 1947. Fixa as despesas 
com as escolas municipais em Cr$ 149.600,00 e com 
"despesas diversas" em Cr$ 82.750,00. 185 

1947 - Decreto n'" 51, de 6 de junho. 
Transfere a escola mista da Fazenda Santa Inez, do dis
trito da sede para a Fazenda Cedro, no distrito de En
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1947 - Decreto-lei nQ 161, de 7 de junho. 
Crédito extraordinário de Cr$ 20.000,00 para 
sas com o curso de alfabetização de adultos. 

1947 - Decreto nQ 56, de 23 de agosto. 

as despe-
187 

Transfere a escola mista rural municipal da Fazenda 
Cedro, do distrito de Engenheiro Schmidt, para o distri
to de Ipiguá, transformando-a na escola mista urbana 
municipal. 188 

1947 - Lei nQ 7, de 4 de dezembro. 
Orçamento para o exercício de 1948. Orça a receita 
efetiva do Município em Cr$ 4.885.000,0 Oe fixa a des
pesa efetiva em Cr$ 4.614.612,00. Destina Cr$ ..•. 
625.900,00 para os "serviços públicos de interesse co
mum com o Estado". 189 

1947 - Lei nQ 9, de 10 de dezembro. 
Cria escola municipal no distrito de Talhados. 190 

1947 - Lei nQ 10, de 24 de dezembro. 
Concede aUX11io a instituições. 191 

1947 - Lei nQ 11, de 26 de dezembro. 
Cria escolas municipais, urbana 
sede. 

1948 - Lei nQ 26, de 28 de junho. 

e rural, no distrito da 
192 

Autoriza a concessão de auxílios previstos no orça
mento. 193 

1948 - Lei nQ 32, de 3 de outubro. 
Cria escola mista rural na Fazenda Barreiro. 194 

1948 - Lei nQ 39, de 3 de novembro. 
Cria umá escola mista municipal na Vila Esplanada. 195 

1948 - Lei nQ 40, de 30 de novembro. 
Orçamento para o exercício de 1949. Orça a receita 
efetiva do Municipio em Cr$ 7.415.000,00 e a despesa 
em Cr$ 7.068.912,00. Para Educação e Cultural são re
servados Cr$ 734.310,00. 196 

1949 - Lei nQ 62, de 25 de fevereiro. 
concede auxílio de Cr$ 5.000,00 às crianças desampa
radas da Itália em consequência da Guerra. 197 

1949 - Lei nQ 
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1949 - Lei n9 92, de 14 de outubro. 
Dispõe sobre o ensino primário do Município. 200 

1949 - Lei n5' 94, de 15 de outubro. 
Institui em todas as escolas municipais rurais e urbanas 
a Sopa Escolar. 201 

1949 - Lei n9 105, de 15 de dezembro. 
Orçamento para o exercício de 1950. Orça em Cr$ 
9.700.000,00 a receita efetiva e fixa em Cr$ 8.408.444,00 
a despesa efetiva. Destina a importância de Cr$ 
1.170.000,00 à Educação e Cultura. 22 

1949 - Lei n9 111, de 23 de dezembro. 
Concede auxI1io de seis mil cruzeiros à escola noturna 
Coelho Neto de alfabetização de adultos. 203 

* 
• • 

INTERVENÇÕES. 

Do Prof. Roberto Machado Carvalho (FFCL-Itu. São Paulo). 

Declara que sendo o trabalho da Autora um arrolamento de Leis 
e Decretos de Educação, julga oportuno levar à rede escolar de En
sino Médio de São José do Rio Preto a idéia da organização de seus 
respectivos A rquivos, no sentido de se facilitar futuras pesquisas. 

* 
Do Prof. Victor Valia (ITA-São José dos Campo,>. São Paulo). 

Pergunta: há uma tentativa de relacionar a existência ou não de 
escolas na sua cidade com o tipo de economia predominante? Poderia 
mostrar como a presença ou ausência da monocultura afetou o pro
gresso do ensino no Brasil, ou pelo menos na sua região? 

* 
• • 

RESPOSTAS D APROFESSõRA NILCE APPARECIDA LODI. 

Ao Prof. Roberto Machado de Carvalho. 

Concorda inteiramente com a sugestão apresentada, e pondera 
que os arquivos da municipalidade e das instituições escolares não es
tão convenientemente organizados. Uma 
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contra à espera de publicação. O tempo vai passando e não se faz na
da para a revelação dessas fontes de informações e de pesquisas. Não 
tem sido propiciado, com a publicação, condições necessárias para 
colocar essas fontes à mão dos interessados, que por circun tâncias 
várias, não têm tempo suficiente para permanecer longos períodos em 
arquivos, à cata, às vezes, de dados de difícil localização. Esse acer
vo, tem sido conservado até hoje graças à boa vontade, compreensão 
e esforços individuais de funcionários públicos e de particu~ares en
tusiastas. Ele deveria ser confiado à guarda e à competência de pes
soal especializado, não só para sua conservação, como também para 
sua restauração e publicação. Para isso, é indispensável, além do ma·· 
terial humano competente, especializado, a concessão de verbas. 

Cumpre assinalar, neste particular, o interesse e as providências 
tomadas pela Direção dos Estabelecimentos de Ensino estudados, em 
colaborar no levantamento do~ dados e prosseguir na organização dos 
documentos referentes à História dos mesmos. 

* 
Ao Prof. Victor Valla. 

Diz que o estudo das origens e desenvolvimento da educação 
institucionalizada em Rio Preto, compreendida como processo s.ste
mático de transmissão da cultura, não poderá esquecer a influência 
das condiçõe3 peculiares ao regime agrário patriarcalista em que vi
veu durante a sua estruturação como arraial, vila, distrito de paz, se
de de município e comarca, e que se manteve por muito tempo. E' 
provável que, no tipo de sociedade estabelecida de 1852 a 1915, não 
tenha havido e nem poderia ter havido o mínimo interesse pela cul
tura, pois esta não representava necessidade e, por isso, não encon
trava nela lugar nem função. E' duvidoso mesmo que, entre os pri
meiros moradores vindo para o oeste paulista no fim do século pas
sado, houvesse, como traço geral, o referido interesse. Se tivesse exis
tido, desapareceria aqui esmagado pelas condições do meio. Ninguém 
se ligou estreitamente à educação institucionalizada, nem se encarre
gou do ensino, no que tange ao ensino de grau médio, até a segund~. 
década do século XX. 

A criação, de-envolvimento, diversificação e o nível em que se 
colocam algumas instituições de ensino médio riopretense, a partir de 
1915, em suas manifestações históricas, traduzem, não resta dúvida. 
os imperativos das transformações da economia regional e paulista 
como um todo, com o desenvolvimento da agricultura cafeeira e o mo
vimento imigratório. Refletem, igualmente, o procesro 
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A cidade, sob o impulso da lavoura, transforma-se em ritmo mais 
acelerado, e as variações da população e a evolução da vida econô
mica, em consequênci~ do surto comercial que se verificou, depois da 
chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Araraquarense em J 912, ti
nham que apresentar um conjunto de transformações características 
de sua vida social. A estabilidade e a rotina não deviam prolongar
se por muito tempo. Tudo cresceu desmedidamente, de atropelo, sem 
qualquer planejamento ou idéia de distribuição racional. 

Na década dos anos vinte, trinta e quarenta, a vida cultural rio
pretense reflete em suas instituições de ensino de grau médio, dois 
tipos ideais de Homem, que, embora aparentemente diversos, se inte
gram harmoniosamente nos propósitos expansionistas e desenvolvi
mentistas da Região Norte-Ocidental do Estado de São Paulo: o ideal 
de Homem de Cultura e o ideal de Homem de Negócios. 

A iniciativa da organização e funcionamento de institUIções de 
ensino médio no período de 1920 a 1949, manifesta evidente prefe
rência por dois ramos de ensino: o acadêmico e o comercial. No pri
meiro, ela se justifica, pois o ensino de natureza clássica e humanís
tica atende aos reclamos daqueles que buscam a escola como via de 
ascensão mcial. No segundo, porque, especializando-se em assuntos 
comerciais, seia em cursos diurnos ou noturnos, ela responde às ex
pectativas daqueles pais menos abastados que desejam instruir seus 
filhos sem gastar muito. 

O ideal de Homem Culto satisfaz às aspirações dominantes Q(> 

meio social em geral e, especialmente, nas famílias dos fazendeiros 
como na burguesia urbana, que continuava a ver nas profissões de mé
dico, advogado e engenheiro as ocupações mais nobres e, na educação, 
uma escala de ascensão social e política. O ginásio, preparando para 
as escolas superiores, e estas, formando bacharéis e doutores, tinha 
por função, elevar o indivíduo em dignidade social, dando-lhe um tí
tulo e abrindo-lhe o acesso aos cargos públicos, às atividades políti
cas. Paralelamente, testemunhava e comprovava a ascensão da pró
pria família que aspira a elevar-se na hierarquia social. 

Não é, pois, de surpreender que, com essa mentalidade voltada 
primordialmente para as carreiras liberais, a administração e a polí
tica cuidassem da criação de estabelecimentos de ensino médiCl, 
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tos, não de renovação mas de conservação e difmão dos tipos de en
sino tradicionais. 

À medida que Rio Preto deixa de sustentar-se exclusivamente por 
economia agrícola e pastoril e passa, cumulativamente, para as ativi
dades comerciais e industriais elementares, a burguesia urbana sente 
nece~sidade de contar com a participação de jovens preparados con
venientemente para as funções de comerciário, guarda-livro, contador, 
chefe de escritório, supervisor, etc. Cuidou-,se, pois, da criação de es
cola destinada à formação desde o funcionário subalterno de escri
tório aos categorizados, indispensáveis ao bom desenvolvimento fi
nanceiro das empresas e dos grupos que acumulam riquezas indivi
duais. 

Nas condições específicas dos novos tempos, à burgue~ia não 
bastava a formação humanística. A fundação de uma Escola de Co
mércio, que se inicia a partir de modesta escola de datilografia, foi o 
meio de que lançou mão a própria burguesia local para formar o au
xiliar do comércio, o técnico em contabilidade. Para isso, empregou 
muitas vezes pessoal de seu próprio quadro. 

A mentalidade até então reinante entre muitos, de que o comér
cio e a indústria não eram ocupações apropriadas para homens de in
teligência, sensibilidade e cultura, tende a desaparecer, na, medida em 
que dão as maiores compensações econômicas e garantem prestígio 
e consideração social. Os que se dedicam ao comércio e à indústria não 
mais fe envergonham de suas atividades, muito embora a meta de suas 
ambições, ou a de seus descendentes, continui a ser a tradicional: a 
propriedade de latifúndios e as profissões liberais como advocacia. 
medicina, jornalismo ... 

Isto explica porque, apesar de ser cidade predominantemente co
mercial, Rio Preto contou apenas com uma única escola de ensino co
mercial que atendia a toda clientela e,colar que a procurava. Entre 
os riopretenses, o ensino comercial não foi tão prestigiado nem social·· 
mente valorizado como o ensino ginasial. Os trabalhos práticos, em 
geral de natureza mais manual, segundo a opinião corrente na época, 
não exigiam preparo em escolas. Por idênticas razões, não era de es
perar que o ensino comercial obtivesse desenvolvimento mais amplo, 
nem que o ensino técnico ou agrícola se institucionalizasse, pois Rio 
Preto até 1950 
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econonucos e culturais da época e da região, pois o desenvolvimen
to e a expansão de uma red~ educacional tem a sua força propulsora 
nos fatores de ordem social, que lhe permitem fácil ampliação de ~eus 





ARROLAMENTO DAS FONTES HISTÓRICAS DE 
PÔRTO NACIONAL (GO) (*). 

DINAIR ANDRADE DA SILVA 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Ciências e Letras, da Universidade Católica 

de Goiás. 

INTRODUÇÃO. 

Ao fazermos o levantamento das fontes histólicas de Porto Na
cional, tivemos a intenção exclusiva de colaborar para o desenvolvi
mento da pesquisa histórica em Goiás. A distância e a falta de re
cursos vários, sempre foram impedimentos para a realização de tal 
trabalho. Entretanto, o levantamento deveria ser feito, em virtude do 
raio de influência deste Município na Região Norte, desde a época 
colonial. 

Contamos com a colaboração de várias pessoas, dentre as quai" 
agradecemos distintamente, a Direção e o Conselho Departamental do 
Colégio de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade Fe
deral de Goiás, o jovem Prefeito Municipal~ Sr. Olegário José de OE
veira; o Senhor Bispo Diocesano, D. Alano du Noday; os fenhores 
titulares de Cartórios, cujos nomes vão na apresentação de I:ada le
vantamento a eles inerentes, e, a meu pai, que nos acompanhou a cada 
passo da pesquisa, prestando inestimável colaboração. 

* 

• • 
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DADOS GERAIS. 

1. - Localização. 
O Município de Porto Nacional situa-se à margem direita do rio 

Tocantins, norte Goiano. Sua sede é cortada pelas coordenadas geo
gráficas 10° 42'24" de latitude sul e 48° 25'11" de longitude W. Gr. 

* 
2. - Altitude. 

A quase totalidade da área territorial do Município, localiza-se 
numa altitude de 600 m em média. A sede Municipal encontra-se a 
237,19 m. 

* 
3. - Clima. 

Sua área apresenta as características de clima tropical úmido. 
Suas máximas, ultrapassam a 32°C; as mínimas, nunca são inferiores 
a 20°C. 

* 
4. - Acidentes geográficos. 

O rio Tocantins corta o Município de Sul a Norte, dividindo-o 
em duas partes. Vários cursos dágua, constitutivas da Bacia Ama
zônica, também regam a região. 

Dentre as elevações existentes, destacam-se a chamada Cordilhei
ra, que separa o Município, dos Estados do Maranhão, Piauí e Bahia. 

* 
5. - Riquezas naturais. 

Uma parte considerável da área do Município é coberta por ma
tas, fornecedoras de madeiras de lei. Além das enormes florestas de 
Babaçu, ouro e diamante, constituem importantes riquezas naturais. 

* 
6. - Vida econômica. 

Os principais produtos agrícolas cultivados, são a cana-de-açú
car e o arroz. Anápolis, Pedro Afomo são os maiores escoadouros 
destes produtos. 

No entanto, é a pecuária a maior atividade econômica do Mu
nicípio, cujo mercado exportador alcança vários Estados do Nordeste. 

A industrialização é existente e o artesanato pouco significativo. 
* 

7. - População. 
O censo de 1970 
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• 
• • 

RESUMO HISTORICO DA CIDADE. 

Na segunda metade do século XVIII, era intensa a movimenta
ção de aventureiros que foram para a região. Ali, dois povoados se 
formaram e são a égide do ouro de lavagem: Pontal e Carmo. 

Os bandeirantes paulistas, escorados no braço escravo, forçavam 
a descoberta de novas minas e con-equentcmente, a reação violenta dos 
indígenas lesados pelo intruso visitante. Surge então, um tipo de inci
dente que bem caracterizou os ccntactos do branco com o elemento 
nativo. Os índios cherentes, habitantes das' margens do Alto Tocan
tins, atacaram, durante à noite, de surpresa, o Arraial de Pontal, mas
sacrando, praticamente, toda a população. Os sobreviventes, em fu
ga, se instalaram na margem direita do Tocantins, exatamente no Por
to, por onde passavam, quando se dirigiam às minas do Carmo, que 
distavam 54 quilômetros a Leste. 

Devido à navegação, o povoado crescera rapidamente, observan
do, em parte, o Povoado de Carmo. 

Nasce assim o Arraial de Porto Real, que desde então passaria 
a liderar o Norte Goiano. 

D. João VI, em 1810, ciente do montante em ouro produzido 
na região, resolve tramferir para Porto Real, a cabeça de julgado de 
São João das Duas Barras, determinando que para ali se transferisse 
o Corregedor Joaquim Teotônio Segurado, homem que mais tarde 
lideraria um movimento separatista no Norte, fruto da expansão do 
liberalismo, após a Revolução da Cidade do Porto em Portugal (1820). 

Por essa época, Silva e Souza apresentava um recenseamento 
deste Arraial 

"Julgado do Porto Real, tem de habitantes brancos casadO!> 
18, solteiros 32; pretos casados 25, solteiros 170; pardos casados 
50, solteiros 182; brancas casadas 19, solteiras 12, pretas casa
das· 30, solteiras 204, pardas casadas 26, solteiras 255; escravos 
625 e escravas 219" (1). 

(1). - SILVA E SOUZA (Pe. Luiz Antônio da), O Descobrimento da 
Capitania de Goyaz (Governo, População e Coisas mais Notáveis). 30 de se
tembro de 1812. Goiânia. Oficinas Gráficas da Imprensa da Universidade Fe
deral de Goiás. 1968, pág. 60. 
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Dado seu de~envolvimento, em 14 de novembro de 1831, o ar
raial fôra elevado à categoria de Vila, com a denominação de Porto 
Imperial. Passados quatro anos, pela Lei Provincial de n.o 14, do dia 
23 de julho, é criada a Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. 

Recebeu foros da Cidade em 1861, sendo que por decreto-lei es
tadual n.O 21, de 7 de março de 1890, recebia a denominação de Por
to Nacional, tendo o Coronel Joaquim Aires da Silva como seu pri
meiro intendente, governando até 1895. 

A influência da Igreja fôra marcante com a chegada na última 
década do século XIX, dos dominicanos que assumiram o controle 
da cultura e edificaram a Catedral de Nos:a Senhora das Mercês. 

Em 1929, Porto Nacional recebia seu primeiro bispo, Dom Frei 
Domingos Carregot. 

* 
* * 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS ARQUIVOS 
CONSULTADOS. 

O professor Sérgio Paulo Moreyra, em seu trabalho publicado 
na revista Província de Goiás (Ano I, setembro de 1967 - n.o 1), 
às páginas 45 a 54, com o título Bibliografia Básica Para Estudos de 
História de Goiás, nos dá uma visão geral sobre a útuação das fontes 
e dos estudos históricos em Goiás até aquela época. 

Posteriormente, aumentou, e muito, a preocupação por uma to
mada de posição com relação ao problema. Muita coisa está sendo 
feita neste sentido e a instalação em Goiânia, do VI Simpósio Nacio
cional dos Professores Universitátios de História, dará maior ênfase 
a esta preocupação. 

Não sabemos até que ponto, podemos chamar de Arquivos, os 
lugares onde realizamos tais levantamentos. Há um descaso total pe
los chamadqs "papéis velhos", que geralmente estão em cômodos de
nominados "depósitos" 
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Livres desta angustiante situação, estão os documentos dos Car
tórios, Câmara Municipal e Diocese, muito embora, grande quan~i
dade deles, se achem em precaríssimas condições para a pesquisa. 

No "depósito de papéis velhos" da Prefeitura a situação mere
ce maior cuidado. Os documentos amontoados sobre o próprio piso 
do cômodo estão sendo a ollios vistos, consumidos pela umidade, tra
ças e outros insetos. A documentação atual, ali inserida, está em 
completo estado de danificação. 

Queremos, por outro lado, justificar: o arrolamento posterior a 
1930, foi feito nos arquivos onde as condições determinaram a faci
lidade de manuseio do material. No arquivo da Prefeitura, tal arrola
mento foi praticamente impossível, devido a exiguidade de nosso tem
po em contraposição ao enorme volume existente. 

Concluindo, queremos deixar claro a facilidade de acesso a es
sas fontes, mesmo fora dos dias úteis e do horário normal de funcio
namento das repartições. Geralmente tudo fazem para melhor aten
der ao visitante pesquisador. 

Porto Nacional é servido por linha aérea que parte de Goiânia 
diariamente; linha rodoviária, também diária, em dois horários, pas·· 
sando por Anápolis, Jaraguá, Ccres, Uruaçu, Porangatu, Gurupi até 
o Povoado de Fátima, onde, seguindo à direita, deixando a Rodovia 
Belém-Brasília atinge a cidade após atravessar o Rio Tocantins. O 
percurso Goiânia-Porto Nacional é de 953 quilômetros. 

* 
• • 

I. - ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO 
NACIONAL - GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Presidente: Deijayro Aires da Silva. 

Localização: A Câmara Municipal de Porto Nar.ional, Estado de 
Goiás, está instalada no prédio da Prefeitura Mu
nicipal da referida cidade. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 
1. - Livroll de Atas da Câmara Municipal: 17 volumes. 

Discriminação. 

1. 1 - NQ 1 de 13-12-1947 a 17-05-1948 Perfeito e Legível 
1. 2 - NQ 2 de 18-05-1948 a 23-06-1949" 
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1. 3 -NIl 3 de 25-06-1949 a 02-06-1951 
1. 4 -NIl 4 de 05-06-1951 a 24-10-1953 .. 
1. 5 -NIl 5 de 26-10-1953 a 29-01-1955 .. 
1. 6 - NIl 6 de 31-01-1955 a 23-04-1956 .. 
1. 7 -NIl 7 de 24-04-1956 a 15-04-1957 
1. 8 - NIl 8 de 16-04-1957 a 03-05-1958 .. 
1. 9 - NIl 9 de 05-05-1958 a 31-10-1958 .. 
1.10 - NIl 10 de 01-11-1958 a 20-02-1960 .. 
1.11 - NIl 11 de 02-02-1960 a 17-07-1961 
1.12 - NIl 12 de 18-07-1961 a 24-07-1962 
1.13 - NIl 13 de 25-07-1962 a 07-05-1963 .. 
1.14 - NIl 14 de 25-07-1963 a 20-07-1965 .. 
1.15 - NIl 15 de 21-07-1965 a 22-04-1967 .. 
1.16 - NIl 16 de 05-02-1968 a 04-05-1971 
1.17 - NIl 17 de 05-05-1971 a ? 

(em andamento). 
2. - Livros de Registro de Protocolo: 6 volumes. 

Discriminação. 

2.1 - de Autos da Câmara - de 21-01-1949 a 04-08-1970 
2.2 - (1) - de 27-04-1961 a (em andamento) 
2.3 - de Leis e Decretos - de 25-07-1955 a 11-11-1958 
2.4 - de Resoluções - de 03-09-1948 a (em andamento) 
2.5 - de Prequência dos Vereadores - de 01-09-1966 a 01-11-

1968 
2.6 - Idem, idem - de 05-03-1970 a (em andamento) . 

• 
11. - ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

NACIONAL - GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Prefeito: Sr. Olegário José de Oliveira. 
Atualmente, a Prefeitura está instalada em !lI édio recém-inau

gurado, sito à Praça Central da Cidade. Seu arquivo localiza-se 
na antigl sede do Governo Municipal, prédio construido no início 
do sécu'o XX, hoje restaurado, nas proximidades da Catedral de 
Nossa Senhora das Mercês. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 

- Juizo Municipal: Sumário de Culpa. Autoamento. 
72 maços de Processos: 

1. 1794 
1. 2 - 1805 
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1. 3 1814 
1. 4 1847 
1. 5 1848 
1. 6 1849 
1. 7 1850 
1. 8 1851 
1. 9 1856 
1.10 1859 
1.11 1865 
1.12 1868 
1.13 1869 
1.14 1871 
1.15 1874 
1.16 1875 
1.17 1876 
1.18 1877 
1.19 1878 
1.20 1879 
1.21 1880 
1.22 1881 
1.23 1882 
1.24 1883 
1.25 1884 
1.26 1885 
1.27 1886 
1.28 1887 
1.29 1888 
1.30 1889 
1.31 1890 
1.32 1894 
1.33 1895 
1.34 1900 
1.35 1901 
1.36 1904 
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1.46 1914 
1.47 1915 
1.48 1916 
1.49 1918 
1.50 1919 
1.51 1920 
1.52 1921 
1.53 1922 
1.54 1923 
1.55 1924 
1.56 1925 
1.57 1926 
1.58 1927 
1.59 1928 
1.60 1929 
1.61 1930 
1.62 1933 
1.63 1934 
1.64 1935 
1.65 1936 
1.66 1937 
1.67 1938 
1.68 1939 
1.69 1940 
1.70 1945 
1.71 1946 
1.72 1948. 

Obs. - Todos estão danificados. 

2. - Livros Diversos: 5 Volumes. 

2.1 - de Atas da Junta de Revisão do Juizo Geral- 1845 
2.2 - para Qualificação e Revisão de Jurados - 1933 a 1934 
2.3 - Diário da procuradoria Municipal 1938 a 1940 
2 . 4 -- de Registro de Documentos Proveniente· 

de Pagamentos feitos pela Prefeitura Mu-
nicipal 1938 

2. 5 - de Registro de Escrituras de Compra e 
Venda pasados pela Prefeitura - 1936 a 1943 

Ob. 
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III. - DIOCESE DE PORTO NACION.-4L - GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Sr. Bispo: Dom A/ano du Noday, que tomou posse em 1936. 
Fundada em: 1915. 

A Paróquia havia sido criada em 1835, por Lei Provincial nQ 

14, de 23 de julho. Aos 14 de janeiro de 1941, o Pe. Manuel Men
des, Secretário do Bispado, iniciou a organização do Arquivo da 
Câmara Eclesiástica do Bispado de Porto Nacional. Entretanto, 
constatamos hoje, apenas vestígios desta organização. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 

1. - Livros de Assentamentos de Batizados: 141 Volumes. 
1.1 Da Catedral de Nossa Senhora das Mercês: 7 Volumes. 
1.1.1 03-04-1951 a 09-05-1952 - Em Perfeito Estado 
1.1.2 14-07-1959 a 29-06-1960 - " 
1.1.3 12-10-1962 a 08-02-1966 -
1.1.4 12-02-1966 a 07-01-1969 -
1.1.5 10-01-1969 a 29-06-1969 -
1.1.6 05-07-1969 a 14-07-1969 -
1.1.7 12-07-1969 a (em andamento 
1.2 Da Paróquia de Porto Nacional: 28 Volumes 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 
1.2.7 
1.2.8 
1.2.9 
1.2.10 
1.2.11 
1.2.12 
1.2.13 
1.2.14 
1.2.15 
1.2.16 

Discriminação. 

Paróquia de Porto Imperial 
26-07-1875 a 04-11-1882 - Danificado 
Paróquia de Porto Nacional 
13-11-1892 a 14-07-1908 - Danificado 
03-10-1903 a 10-05-1923 - Perfeito 
19-09-1907 a 28-10-1913 -
06-12 1908 a 18-10-1913 -
06-06-1914 a 02-05-1923 - Danificado 
28-01-1920 a 08-03-1925 - Perfeito 
09-05-1923 a 09-08-1937 -
17-03-1925 a 25-04-1930 -
11-06-1930 a 13-04-1933 -
12-02-1938 a 06-08-1940 -
07-10-1938 a 05-07-1946 -
27-08-1940 a 14-09-1941 -
14-09-1941 a 26-07-1946 -
26-07-1943 a 07-09-1944 -
11-09-1944 a 12-08-1946 
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1.2.18 
1.2.19 
1.2.20 
1.2.21 
1.2.22 
1.2.23 
1.2.24 
1.2.25 
1.2.26 
1.2.27 
1.2.28 
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25-04-1946 a 25-12-1946 -
01-01-1947 a 22-07-1950 -
18-03-1948 a 28-06-1954 -
22-07-1950 a 03-07-1954 -
22-04-1953 a 31-05-1955 -
28-06-1954 a 28-04-1959 -
03-07-1954 a 09-01-1955 -
06-05-1956 a 23-05-1956 -
18-09-1956 a 05-10-1956 -
30-04-1959 a 11-10-1962 -
12-07-1965 a 26-07-1965 -
julho/1967 a 25-07-1969 -

DISCRIMINAÇÃO. 

1.2.1.0 Paróquia de Pôrto Nacional - Desobrigadas: 20 Vo 
lumes 

1.2.1.1 
1.2.1.2 
1.2.1.3 
1.2.1.4 
1.2.1.5 
1.2.1.6 
1.2.1.7 
1.2.1.8 

29-06-1960 a 21-07-1960 - Perfeito 
22-07-1960 a 04-02-1962 -
04-02-1962 a 14-07-1962 -
14-07-1962 a 01-11-1962 -
01-11-1962 a 18-12-1962 -
18-12-1962 a 05-08-1963 -
05-08-1963 a 24-10-1963 -
26-10-1963 a 24-06-1964 -

1.2.1.9 24-06-1964 a 16-07-1964 -
1.2.1.10 16-07-1964 a 14-07-1965 -
1.2.1.11 14-07-1965 a 24-10-1965 -
1.2.1.12 24-10-1965 a 11-11-1965 -
1.2.1.13 21-05-1967 a 05-08-1967 -
1.2.1.14 01-07-1967 a 15-10-1970 -
1.2.1.15 09-08-1967 a 24-10-1967 -
1.2.1.16 24-10-1967 a 29:11-1967 -
1.2.1.17 30-12-1967 a 29-11-1967 -
1.2.1.18 07-07-1968 a 27-12-1970 -
1.2.1.19 22-04-1969 a 18-07-1969 -
1.2.1.20 18-07-1969 a 20-10-1969 -

" 

1.2.2.0 Par6quia de Pôrto Nacional, do Arraial, Freguesia e 
Capela da Matriz de Nossa Senhora do Monte do Car
mo: 12 Volumes. 

1.2.2.1 1811 a 1831 - Danificado 
1.2.2.2 29-05-1836 a 21-05-1861 -
1.2.2.3 07-10-1855 a 21-05-1861 - Perfeito 
1.2.2.4 22-05-1861 a 27-07-1908 



1.2.2.5 
1.2.2.6 
1.2.2.7 
1.2.2.8 
1.2.2.9 
1.2.2.10 
1.2.2.11 
1.2.2.12 

1.2.3.0 

1.2.3.1 
1.2.3.2 
1.2.3.3 
1.2.3.4 
1.2.3.5 
1.2.3.6 
1.2.3.7 
1.2.3.8 
1.2.3.9 
1.2.3.10 

1.2.4.0 

1.2.4.1 
1.2.4.2 

1.2.5.0 

1.2.5.1 
1.2.5.2 
1.2.5.3 
1.2.5.4 
1.2.5.5 
1.2.5.6 
1.2.5.7 

1.2.6.0 
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06-07-1909 a 07-12-1919 -
11-10-1912 a 19-11-1913 -
18-07-1918 a 13-04-1937 - Perfeito 
02-02-1954 a 20-01-1959 -
20-01-1955 a 28-07-1956 -
20-01-1956 a 18-06-1958 -
20-01-1959 a 17-07-1962 -
17-07-1962 a 17-07-1965 -

DISCRIMINAÇÃO. 

Paróquia do Pôrto Nacional, Capela de Ponte Alta do 
Norte: 10 Volumes. 
10-04-1956 a 18-09-1956 - Perfeito 
25-09-1958 a 04-10-1959 -
04-10-1959 a 06-08-1960 -
06-08-1960 a 06-11-1960 -
10-02-1961 a 01-10-1961 -
01-10-1961 a 06-08-1963 -
06-08-1963 a 07-08-1965 -
06-08-1967 a 25-07-1968 -
25-12-1967 a 07-08-1969 -
07-08-1969 a 06-08-1970 -

DISCRIMINAÇÃO. 

Paróquia de Pôrto Nacional, Capela de Piáus: 2 Vo
lumes. 
16-06-1955 a 01-11-1955 - Perfeito 
19-10-1955 a 25-12-1955 -

DISCRIMINAÇÃO. 

Paróquia de Pôrto Nacional, Capela de Brejinho de 
Nazaré: 7 Volumes. 
24-01-1953 a 12-02-1957 - Perfeito 
03-08-1955 a 17-10-1956 -
01-09-1957 a 26-07-1962 -
02-01-1958 a 31-01-1959 -
31-01-1959 a 26-07-1960 -
26-07-1962 a 25-01-1966 -
25-07-1969 a 30-08-1970 -

DISCRIMINAÇÃO. 

Paróquia de Pôrto Nacional, Capeh de Novo AcÔr· 
do: 07 



1.2.6.1 
1.2.6.2 
1.2.6.3 
1.2.6.4 
1.2.6.5 
1.2.6.6 
1.2.6.7 

1.2.7.0 

1.2.7.1 
1.2.7.2 
1.2.7.3 

1.2.8.0 

1.2.8.1 
1.2.8.2 
1.2.8.3 

1.2.9.0 

1.2.9.1 
1.2.9.2 
1.2.9.3 
1.2.10.0 

1.2.10.1 

1.2.10.2 
1.2.10.3 
1.2.10.4 
1.2.10.5 

1.2.11.0 

1.2.11.1 
1.2.11.2 
1.2.11.3 
1.2.11.4 
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04-02-1956 a 06-07-1957 - Perfeito 
06-07-1957 a 08-07-1958 -
07-07-1958 a 07-10-1959 -
07-10-1959 a 23-10-1960 -
23-10-f960 a 02-10-1961 -
15-07-1968 a 22-07-1970 -
22-07-1970 a 25-07-1970 -

DISCRIMINAÇÃO. 

OI 

Paróquia de Pôrto Nacional, Freguesia de Nossa Se
nhora de Natividade: 3 Volumes. 
17-08-1886 a 12-07-1924 - Perfeito 
07-02-1910 a 26-12-1914 -
11-08-1943 a 16-08-1947 - " 

DISCRIMINAÇÃO. 

Paróquia de Pôrto Nacional, Capela de Cristalândia: 
3 Volumes. 
12-02-1954 a 14·06-1955 - Perfeito 
15-08-1954 a 10-04-1965 -
02-11-1955 a 26-12-1956 -

DISCRIMINAÇÃO. 

Paróquia de Pôrto Nacional, Capela do Canela: 3 
Volumes. 
07-07-1956 a 03-08-1957 - Perfeito 
06-01-1958 a 10-07-1962 -
10-07-1962 a 05-07-1965 -
Paróquia de Pôrto NaCional, Capela de São Sebastião 
de Piabinha: 5 Volumes. 

1826 a 1891 - Fragmentos de batizados, 
crismas e casamentos. 

28-09-1892 a 08-12-1903 - Fragmentos 
21-01-1907 a 20-06-1926 - Perfeito 
20-01-1910 a 12-03-1925 -
20-06-1921 a 02-10··1934 -

DISCRIMINAÇÃO. 

Paróquia de Pôrto Nacional, Freguesia de Pedro Afon
so: 4 Volumes. 
janeiro/1905 a novembro/1908 - Perfeito 

1908 a 1912 -
28-10-1913 a 22-07-1961 - Perfeito 
20-10-1926 a 12-02-1938 
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DISCRIMINAÇÃO. 

1.2.12.0 Paróquia de Pôrto Nacional, Capela da Chapada d~ 
Ipium: 4 Volumes. 

1. 2 .12.1 1952 a 16-07-1953 - Perfeito 
1.2.12.2 24-12-1952a21-031954-
1.2.12.3 02-01-1954 a 12-02-1954 -
1.2.12.4 15-05-1954 a 25-12-1955 -

DISCRIMINAÇÃO. 

1 .2 . 13 . O Paróquia de Pôrto Nacional, Capela e Freguesias 
Diversas: 26 Volumes. 

1. 2 . 13 . 1 Capela de São Pe-

1.2.13.2 

1.2.13.3 
1.2.13.4 
1.2.13.5 

dro da 
Capela 
dro da 
Capela 
Capela 
Capela 

Lapa - 15-07-1896 a 26-07-1924 + 
de São Pe-
Lapa - 15-07-1917 a 23-07-1938 * 
da Extrema - 23-01-1956 a 22-07-1961 * 
da Extrema - 23-07-1961 a 30-01-1966 * 
de Santa Fé 

do Vão e do Taqua-
russuzinho - 31-01-1956 a 20-10-1957 * 

1.2.13.6 Idem, Idem - 07-01-1958 a 22-10-1961 * 
1 .2 . 13 .7 Freguesia de São Mi-

guel e Almas - 29-08-1917 a 05-06-1919 * 
1.2.13.8 Idem, Idem - 02-05-1925 a 04-01-1937 * 
1. 2. 13 .9 Capela da Missão de 

São José do Duro - 05-08-1927 a\05-12-1930 * 
1.2.13.10 Idem, Idem - 12-09-1928 a 04-09-1935 '" 
1. 2 . 13 . 11 Freguesia de Nossa Se-

nhora Abadia de San-
ta Maria de Tagua-
tinga - Agosto/1913 a dez./1914 * 

1.2.13 .12 Idem, Idem - 27-08-1928 a 02-03-1939 * 
1.2.13.13 Freguesia de São João 

Batista da Palma - 29-09-1905 a 01-07-1909 + 
1.2.13 .14 Idem, Idem - 24-06-1919 a 01-03-1938 • 
1.2.13.15 Distrito de Jalapão 1910a 1914 + 
1.2.13.16 Freguesia de Jalapão - 07-11-1913 a 01-10-1924 * 
1.2.13.17 Capela da Vila de Ar-

raiais 1873 a 1875 + 
1 .2. 13 . 18 Fragmentos de várias 

capelas 1883 a 1897 * 
1.2.13.19 Freguesia do Peixe - 24-08-1902 a 25-11-1937 .. 
1.2.13.20 Capela de Boa Vista - 14-09-1928a04-10-1940 !J' 



- 588-

1 . 2 . 13 . 21 Capela São Francis-
co e outras - 03-07-1955 a 01-09-1957 • 

1.2.13.22 Capela de Ipueiros - 25-01-1956 a 25-07-1963 • 
1.2.13.23 Capela de Tocantínia - 25-03-1956 a 31-03-1956 • 
1. 2 . 13 . 24 Capela Nossa Senho-

ra de Fátima - 03-05-1961 a 13-05-1966 • 
1.2.13.25 Capela Santa Rita (38 

batiz.) - 22-05-1971 a 22-05-1971 • 
1 .2 . 13 .26 Batizados dos filhos de 

escravos desde a data 
da Lei 2.040, de 28-
09-1871, segundo dis
põe o parágrafo 5Q, do 
Artigo 80. Capela do 
Divino Espírito San-
to - 20-10-1872 a 25-07-1875 • 
• - Livros Perfeitos 
+ - Livros Danificados 

DISCRIMINAÇÃO. 

2 - Livros de Assentamento de Casamentos: 30 Vo
lumes. 

2.1. Paróquia de Pôrto Nacional: 8 Volumes. 
2 . 1 . 1 Matriz de Pôrto Imperial, 

celebrados nos dias 1,2, 3 
de setembro de 1883, por 
ocasião da visita de Sua 
Exci' Revma. D. Cláu
dio José, Bispo de Goiás 
( danificado) . 

2.1.2 da Paróquia de Pôrto Na-
cional - 03-01-1893 a 28-07-191~ 

2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2.1.8 

2.1.1.0 

Idem, Idem - 01-11-1915 a 28-10-1918 
Idem, Idem 
Idem, Idem 
Idem, Idem 
Idem, Idem 
Idem, Idem 

- 08-07-1922 a 16-01-1924 
- 08-02-1938 a 08-05-1943 
- 08-05-1946 a 12-08-1957 
- 05-04-1948 a 15-06-1962 
- 02-08-1956 a 12-12-1963 

DISCRIMINAÇÃO. 

Paróquia de Pôrto Nacional, Catedral de Nossa Se



2.1.1.1 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

2.2. 
2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 
2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 
2.2.11 
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Freguesia de Nossa Se
nhora das Mercês e Vi
da de Pôrto Imperial 
Freguesia de Nossa Se
nhora das Mercês, Pôrto 
Nacional 
Paróquia de Pôrto Na
cional, Catedral de Nos
sa Senhora das Mer
cês 
Idem, Idem 

1855 a 1879 

- 21-09-1925 a 21-08-1938 

- 23-06-1962 a 29-05-1971 
- 17-01-1971 a 10-07-1971 

DISCRIMINAÇÃO. 

De Freguesias e Capelas Diversas: 18 Volumes. 
Capela de Cristalânia e 
Piáus - 12-01-1945 a 22-04-1956 
Capela de Cristalânia e 
Piáus - 24-12-1952 a 27-12-1954 
Freguesia de Nossa Se-
nhora da Abadia de San-
ta Maria de Taguatin-
ga 
Idem, Idem 
Arraial de Nossa Se
nhora de Natividade, Co
marca de São João de 
Duas Barras, Capela de 
Santa Efigênia 
Freguesia de Nossa Se-

- 10-09-1918 a 19-08-1926 
- 30-08-í927 a 04-09-193!1 

1746 (danificado) 

nhora de Natividade - 02-06-1903 a 15-08-1938 
Freguesia de Pedro Mon-
so, Missão do Rio do 
Sono - janeiro/1905 a nov.l1934 
Freguesia de Pedro Mon-
so 
Freguesia São João Ba-
tista, na Palma 
Idem, Idem 
Capela das Almas e São 
José do Duro, Comarca 

- 25-10-1924 a 18-12-1938 

- 07-10-1905 a 26-06-1911 
- 28-06-1919 a 10-07-1931.1 

de Pôrto Imperial - 16-06-1889 a 02-08-1938 



2.2.12 

2.2.13 

2.2.14 

2.2.16 

2.2.17 

2.2.18 
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Capelas diversas - frag
mentos - Pôrto Nacio-
nal 
Freguesia do Peixe, Pa-
r6quia de Pôrto Nacio-

1905 a 1921 

nal - 03-06-1906 a 22-06-1938 
Freguesia de São Se
bastião, da Piabanha, Pa-
róquia de Pôrto Nacio
nal 
Não consta Freguesia 
Paróquia de Pôrto No-

- 20-01-1910 a 20-01-1938 

cional - 12-10-1912 a 19-11-1912 
Freguesia da Boa Vista 
Paróquia de Pôrto Na-
cional - 13-09-1928 a 07-10-1941 
Freguesia de Santa Ma-
ria do Araguaia, Paró-
quia de Pôrto Nacional - 07-10-1938 a 19-11-1946 

DISCRIMINAÇÃO. 

3 . Livros de Assento de Óbito - Freguesias Diversas: 
4 Volumes. 

3.1 dos "Mortos Falecidos 
na Freguesia 
de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo" 

3.2 de Óbitos do Arraial e 
Freguesia de Nossa Se-
nhora do Monte do Mon-
te do Carmo, Bispado 

1799 a 1810 

Goiás - 16-03-1860 a 04-08-1887 
3 . 3 de Óbitos da Paróquia 

de Pôrto Nacional - 29-01-1878 a 22-12-1885 
3.4 de Óbitos da Paróquia 

de Pôrto Nacional, Fre-
guesia de Nossa Senhora 
das Mercês - 20-06-1911 a 07-05-1936 

DISCRIMINAÇÃO. 
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4 . 1 Bula da Criação da Diocese de Pôrto Nacional, 
"que corresponde 14 paróquias" 1915 

4.2 Bula de Nomeação de Dom Domingos, Bis
po de Mirandópolis e prelado de Conceição 
do Araguaia, oI Bispo de Pôrto Nacional 1915 

4.3 Bula ao Povo e ao Clero de Pôrto Nacional, 
comunicando a nomeação de Dom Domingos, 
bispo diocesano 1915 

5 . Documentos Eclesiásticos: 31 maços. 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

DISCRIMINAÇÃO. 

Documentos da Paróquia de Pôrto Nacional: 5 ma
ços. 
Documentos da Paróquia de Pôrto Real 

1810 a 1820 
Quatro cartas sobre a criação do Bispa-
do, endereçadas a Dom Prudêncio 1915 
Documentos da Paróquia de Pôrto Im-
perial 1842 a 1880 
Documentos da Paróquia de Pôrto Im-
perial 1872 a 1890 
Documentos da Paróquia de Pôrto Na-
cional, grande número de congratulações 
diversas pela criação do Bispado 1916 

DISCRIMINAÇÃO. 

5 . 2 Documentos da Freguesia de São José do Duro: 4 

5.2.1 
5.2.2 

5.2.3 
5.2.4 

5.3 
5.3.1 

5.3.2 
5.3.3 

maços. 
Idem, Idem 
Documentos da Missão de São José do 
Duro 
Idem, Idem 
Idem, Idem 

DISCRIMINAÇÃO. 

1868 a 1880 

1917 
1918 
1921 

Documentos da Freguesia de Boa Vista: 3 maços. 
Documentos de Freguesia de Boa Vista, 
Ofícios, Circulares, Abaixo-Assinados, 
Requerimentos 1868 a 1884 
Idem, Idem, Idem 1884 a 1890 
Relativos à Paróquia e ao Pe. João 
Lima 1903 



5.4 
5.4.1 

5.4.2 
5.4.3 

5.5 

5.5.1 

5.5.2 

5.6 

5.6.1 

5.6.2 
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DISCRIMINAÇÃO. 

Documentos da Freguesia de Palmas: 3 maços. 
Ofícios, Circulares, Abaixo-Assinados, 
Requerimentos 
Idem, Idem, Idem 
Idem, Idem, Idem 

DISCRIMIN AÇAO. 

1870 a 1887 
1870 a 1894 
1910 a 1921 

Documentos da Freguesia de Nossa Senhora da Na· 
tividade: 2 maços. 
Certidões, Cartas, Declarações, Circula-
res 
Idem, Idem, Idem 

DISCRIMINAÇÃO. 

1868 a 1887 
1918 a 1920 

Documentos da Freguesia da Chapada, Bahia: 2 ma
ços. 
Certidões, Cartas, Declarações, Circula-
res 
Idem, Idem, Idem 

DISCRIMINAÇ.l.O. 

1866 a 1878 
1868 a 1887 

5.7 Documentos da Freguesia de Conceição do Norte: 
2 maços. 

5.7.1 

5.7.2 

5.8 
5.8 . .1 
5.8.2 

5.9 
5.9.1 

Certidões, Declarações, Circulares e 
outros 1854 a 1889 
Idem, Idem, Idem 1901 a 1907 

DISCRIMINAÇÃO. 

Documentos da Freguesia de São Vicente: 2 maços. 
Ofícios, Cirdulares, Cartas e outros 1884 a 1891 
Apêlo do povo do município de São Vi-
cente ao ExmQ e RevmQ Senhor D. Pru-
dêncio Gomes da Silva, Bispo de Goiás, 
e outros 

DISCRIMINAÇÃO. 



5.9.2 

5.9.3 

5.9.4 

5.9.5 
5.9.6 
5.9.7 

5.9.8 

6. 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 
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mas, Casamentos e óbitos) Século XIX 
das Freguesias e Capelas de São José do 
Duro, Cavalcante, Sant'Anna do Campo 
Largo (BA), São Domingos, Conceição 
te e outros. 
Documentos da Freguesia de Pedro 
Afonso: Cartas, Certidões, Declarações 
e outros 1868 a 1888 
Documentos da Freguesia de Santa Ma-
ria de Taguatinga: Certidões, Circula-
res e outros 1868 a 1894 
Documentos da Freguesia de São Mi-
guel: Cartas, Atas, Certidões, Circuia-
res e outros 
Idem, Ibidem de Cavalcante 
Idem, Ibidem, de Morro do Chapéu 
Documentos da Freguesia de Peixe: 
Cartas, Abaixo-Assinados, Atas, Certi
dões, Circulares 
Documentos da Freguesia de Sant' Ana 
do Chapadão, Atas, Certidões, Circula-

1876 a 1896 
1896 a 1914 
1909 a 1915 

1910 a 1920 

res, Cartas e outros 1913 a 1920 
Coleção existente no Arquivo Diocesano: 1 unidade. 

DISCRIMINAÇÃO. 

Acta Apostolicae Sedis - Roma - Itália - 1919 
- 1920 .. 1921 .. 1922 .. 1924 

1927 

" 1929 .. 1930 .. 1932 .. 1933 .. 1938 . 

7. Livros de Atas: 3 Volumes. 
7. I Das reuniões das mães cristãs da Paróquia de Nossa 

Senhora das Mercês - Porto Nacional- 11-05-1941 
a 11-05-1947 

7 .2' Sessões da Conferência de São Vicente de Paula -
10-04-1949 a 20-04-1956 
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7.3 Do Primeiro Congresso da CENOG - 18-10-1960 
a 23-10-1960 

8 . Livros Diversos: 10 Volumes. 

Discriminação. 

8 . 1 Receita e Despesa da Irmandade da Confraria de 
Sant'Ana do Arraial da Chapada, datado de Nativi
dade - 03-01-1807. 

8.2 Registro de Despesas Matrimoniais da Paróquia de 
Porto Nacional - 1909 a 1920. 

8.3 Da Tesouraria da Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosá~io dos Pretos de Porto Real - 1799 a ? 

8 . 4 Da Tesouraria da Irmandade de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo - 1808 a 1812. 

8 .5 Inventários das Alfaias e mais bens da Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do Monte do Carmo - 1809 a ? 

8 . 6 Termo de Mesa, do Arraial de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo - 1826 a 1836. 

8 .7 Contas Correntes do Convento de Porto Imperial -
1887 a 1890. 

8 . 8 Registro de Matrículas dos alunos das aulas secun
dárias avulsas de Porto Nacional - 06-02-1906 a 
20-02-1935. 

8.9 Crismas da Paróquia de Porto Nacional - 11-0-1928 
a 1957. 

8.10 Assentamentos da Confraria de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos - porto Nacional - 1929-1949. 
Obs. - Os intens 8. 1 a 8.8, estão danificados. Os 
livros dos itens 8.9 e 8. 10, estão perfeitos. 

9 . Provisão e Outros: 3 Volumes. 
Discriminaão e cronologia. 

9 . 1 Provisão do Vigário da Freguesia de Nossa Senhora 
do Monte Carmo, a favor do Revmo. Pe. José Pinto 
de Maria, como nela se declara em 171\6. 

9 .2 Regulamento Policial do Município de Porto N acio
naI em 28-03-1896. 

9 .3 Registro de um Edital expedido pelo Exmo. e Revmo. 
Senhor Francisco Ferreira de Azevedo, Bispo de 
( ... ), prelado de Goiás, como nele se declara: Ar
raial da Freguesia de Nossa Senhora dn Monte do 
Carmo, em 16-12-1834 . 

• 
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IV. - CART6RIO DO REGISTRO CIVIL - PORTO 
NACIONAL - GO. 

A. APRESENTAÇÃO. 

Titular: Argemiro Pereira Assunção. 
Local: Forum Municipal (mesmo prédio da Prefeitura). 
Fundado em: 1870. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 
1. Livro de Registro de Nascimento: 1 Vo!ume. 

Discriminação. 

1.1 Livro de Registro de Nascimento, iniciado em 1889 
e terminado em 1934, apresentando boa legibilidade 
e estado perfeito. 

2. Livro de Registro de Obitos: 1 Volume. 

Discriminação. 

2.1 Livro de Registro de Obitos, iniciado em 1889 e ter
minado em 1940, apresenta.'ído boa legibilidade e es
tado perfeito. 

3 . Livro de Registro de Casamentos: = Volumes. 

Discriminação. 

3.1 NQ 01 - Iniciado em 1870 e terminado em 1889, 
apresentando boa legibilidade e esbdo perfeito. 

3.2 NQ 02 - Iniciado em 1889 e terminado em 1925. 
apresentando boa legibilidade e estado perfeito. 

3.3 NQ 03 - Iniciado em 1925 e terminado em 1932, 
apresentando boa legibilidade e estado perfeito. 

* 
v .. - CART6RIO DO I OFICIO E REGISTRO DE IM6VEIS 

DE PORTO NACIONAL - GOIÁS. 

A. APRESENTAÇÃO. 

Titular: Bertilha Alves Leite. 
Local: Forum Municipal (mesmo prédio da Prefeitura). 
Fundado em: 1834. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 

1. - Maços de Docume:1tos: 86 Volumes. 
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Discriminação. 

Autos de Inventário. 
1. 1 1834 
1. 2 1841 
1. 3 1856 
1. 4 1862 
1. 5 1865 
1. 6 1866 
1. 7 1867 
1. 8 1869 
1. 9 1870 
1.10 1871 
1.11 1872 
1.12 1873 
1.13 1874 
1.14 1875 
1.15 1876 
1.16 1877 
1.17 1878 
1.18 1879 
1.19 1880 
1.20 1881 
1.21 1882 
1.22 1883 
1.23 1884 
1.24 1885 
1.25 1886 
1.26 1887 
1.27 1888 
1.28 1889 
1.29 1890 
1.30 1891 
1.31 1892 
1.32 1893 
1. 33 1894 
1.34 1895 
1. 35 1896 
1.36 1897 
1.37 1898 
1.38 1899 
1.39 1900 
1.40 1901 
1.41 1902 
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1.42 1903 
1.43 1904 
1.44 1905 
1.45 1906 
1.46 1907 
1.47 1909 
1.48 1910 
1.49 1911 
1.50 1912 
1.51 1914 
1.52 1915 
1.53 1916 
1.54 1917 
1.55 1918 
1.56 1919 
1.57 1920 
1.58 1923 
1.59 1924 
1.60 1925 
1.61 1926 
1.62 1927 
1.63 1929 
1.64 1930 
1.65 1931 
1.66 1933 
1.67 1934 
1.68 1935 
1.69 1936 
1.70 1937 
1.71 1938 
1.72 1939 
1. 73 1940 
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1.85 1953 
1 .86 09-07 -1866 - Auto da Instalação do Re

gistro Geral de Hipotecas da Comarca de 
Porto Imperial (1 Q Registro de Protoco
lo de hipotecas). 

2. Livros de Registros de Posses: 3 Volumes. 

2.1 

Discriminação. 

dos Serventuários da 
Justiça 11-07-1936 a 21-11-1945 

2.2 dos Funcionários J u-

2.3 
diciários 
dos Serventuários da 
Justiça 

14-04-1937 a 20-05-1945 

- 30-01-1948 a 18-08-1950 
3 . Livros de Atas: 3 Volumes. 

3.1 
3.2 
3.3 

Discriminação. 

Serviço Eleitoral 
Serviço Eleitoral 
Reuniões da Dívida 
Ativa Estadual 

10-01-1910 a 19-12-1910 
1913 

- 09-06-1936 a 26-02-1937 
4. Livros de Transcrição de Títulos Traslativos de Pro

priedades: 5 Volumes. 

Discriminação. 

4.1 - 24-01-1920 a 31-10-1921 
4.2 - 29-01-1924 a 12-12-1924 
4.3 - 29-12-1924 a 08-02-1926 
4.4 - 04-02-1927 a 14-10-1931 
4.5 - 1936 a 1939 

5. Livro de Registro de Notas do T"belião: Procura
ções, Cartas de Alforrias e outros: 6 Volumes. 

Discriminação. 

5.1 - 1862a (?) 

5.2 - 0607-1868 a 03-02-1874 
5.3 - 23-03-1874a06-U7-1875 
5.4 - 11-07-1875 a 01-05-1877 
5.5 - 16-05-1923 a 17-04-1933 
5.6 - 13-10-1938 a 23-08-1940 

6. Livro de Registro de Protocolo de Audiências: 9 Vo
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Discriminação. 

6.1 - 30-07-1885 a 21-02-1887 
6.2 - 07-12-1889 a 03-02-1892 
6.3 - 12-12-1908 a 16-11-1910 
6.4 - 23-01-1909 a 17-10-1918 
6.5 - 24-10-1918 a 16-11-1919 
6.6 - 01-05-1924 a 08-04-1925 
6.7 - 04-01-1933 a 22-06-1934 
6.8 - 28-06-1934 a 04-06-1936 
6.9 - 12-09-1940 a 16-11-1943 

7. Livro de Registros Diversos: 7 Volumes. 

Discriminação. 

7 . 1 Escrituras 1891 a 1898 
7.2 Escrituras - 18-11-1921 a 13-07-1923 
7.3 Procurações - 22-09-1876 a 21-06-1889 
7.4 Geral de Imóveis NQ 03 - 20-04-1925 a 04-09-1944 
7 .5 Inventários, Atas de Elei-

7.6 

7.7 

ções, Procurações 
Correspondências manti
das com autoridades de 
ensino 
Livro de Registro de Ter
mo de Juramento de Pos
se de Autoridades 

* 

1900 a 1918 

1919 a 7 

1876 a (7) 

VI. - CARTÓRIO DO 11 OFICIO DE PORTO NACIONAL 
- GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Titular: Pethion Pereira de Lima. 
Local: Forum Municipal (mesmo prédio da Prefeitura). 
Fundado em: 1876. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 
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VII. - CARTÓRIO DO CRIME DE PORTO NACIONAL 
-GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Titular: José Niobey Ayres da Silva. 
Local: Forum Municipal (mesmo prédio da Prefeitura). 
Fundado em: 1864. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 
1. Livro de Atas: 1 Volume. 

Discriminação. 
1.1 Tribunal do Juri, de Porto Imperial, iniciado em 14-

12-1864 6 terminado em 25-11-1942. Encontra-se em 
perfeito estado de conservação e sua legibilidade é 
boa. 
A Primeira Ata está assinada pelo Presidente do Tri
bunal, Dr. Carlos Pedro Ribeiro e pelo Promotor 
Públíco, Sr. Joaquim Theotônio Segurado. 

* 
VIII. - JORNAIS DE PORTO NACIONAL - GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Não tivemos a oportunidade de manusear tais periódicos. Os 
números existentes, estão em mãos de familiares de seus diretores 
e redatores. Entretanto, o Sr. Durval Gondinho, autor de um.1 
História de Porto Nacional (ainda inédita), nos forneceu os dados 
que abaixo discriminamos. 
B. - RELAÇÃO DOS JORNAIS. 
1. Jornais Diversos: 8 Periódicos. 

Caracterização Geral. 
1.1 FOLHA DO NORTE - 1893 a 1902 - não há co

leção completa. 
Diretor: Luís Leite Ribeiro (autor do Hino a Porto 
Nacional), e, Salvador Francisco de Azevedo. 

1 .2 O INCENTIVO - início do século XX - não há 
coleção completa. Teve pouca duração. 
Diretor: Luís Leite Ribeiro. 

1.3 JORNAL DO POVO -1920 a 1928 - não há co
leção completa. Jornal Político, antagônico ao "Nor
te de Goiás". 
Diretor: Abílio Nunes. 

1.4 NORTE DE GOIÁS - 1904 a 1970 - com inter
rupção âe 1925 a 1937. Combateu a Coluna pres
tes e 
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cisco Ayres da Silva (Médico do Presidente Washing
ton Luís). Há coleção completa com o Prof. Milton 
Ayres da Silva, filho do Redator. 

1.5 A NORMA - 1945 a 1950 - Há coleção completa. 
Redator: Dr. Oswaldo Ayres da Silva. Lutava pela 
redemocratização. 

1.6 GOIÁS CENTRAL - 1945 a 1950 -< não há cole
ção completa. Órgão do Diret6rio Municipal do en
tão PSD. 
Redator: Professor e Maestro Adelino Gonçalves. 

1.7 FOLHA DOS MOÇOS - 1920 a 1940 - Jornal 
Cat6lico, sob a direção dos alunos ia Escola Normal 
Santo Thomás de Aquino . 

1.8 PORTO NACIONAL JORNAL - Fundado em 1964. 
Diretor: Antônio Poincaret de Andrade. É quinze· 
nal e o único da cidade. 

* 

* * 
INTERVENÇÃO. 

Da Profa. Ana Lúcia da Silva (ICH-UFGo. Goiânia. Goiás). 

Diz que gostaria de informar que o Departamento de História 
da Universidade Católica de" Goiás está fazendo o levantamento das 
fontes primárias em todos os cartórios e igrejas de Goiânia. O mes
mo trabalho está sendo realizado em Anápolis e cidades circunvizi
nhas, pelo Departamento de História da Faculdade de Filosofia "Ber
nardo Sayão" da referida cidade, sob a supervisão da Profa. Maria 
França. 

* 

* * 
RESPOSTA DO PROFESSOR 
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Entrento, em seu entender, duas providências imprescindíveis de
veriam ser levadas a cabo: a primeira, se relaciona com a criação de 
um núcleo coordenador de todo o trabalho, cuja finalidade, dentre ou
tras, seria a supervisão especialmente técnica. A segunda, ligada ou 
não a esse núcleo, refere-se à preservação ou microfilmagem dessas fon
tes que, como teve o dis~abor 



ARROLAMENTO DE FONTES HIST6RICAS DE 
LUZIÁNIA (GOlAS) (*). 

DINAIR ANDRADE DA SILVA 
do Departamento de História, da Faculd:1de de Filo
sofia, Ciências e Letras, da Universidade Católica de 

Goiás. 

INTRODUÇÃO. 

Este levantamento das fontes históricas de Luziânia, tem a fina
lidade de colaborar com o desenvolvimento dos estudos históricos em 
Goiás, no arrolamento e divulgação de suas fontes. 

Agradecemos à Direção e ao Conselho Departamental do Colégio 
de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Goiás, que nos proporcionaram uma licença especial para este fim; 
ao Sr. Prefeito Municipal e Secretário, Senhores Oscar Braz de Quei
rós e Orlando Roriz, que nos colocaram à disposição, todo o material 
existente; Senhores titulares dos cartórios, cujos nomes vão na Apre
sentação de cada levantamento a eles inerentes; e, ao Sr. José Dor
nellas dai Silva, que nos prestou grande colaboração in loco. 

* 
• • 

DADOS GERAIS. 

1. -- Localização. 

O mumClplO de Luziânia tem sua sede localizada nas proximi
dades da cabeceira do Rio Vermelho, tributário do Rio São Bartolo
meu, Bacia do Paraná: isto porque, o Corumbá, rio principal da hi
drografia do município, é afluente do Paranaíba. 

(*). - Comunicação apresentada na 6\1 
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Pertence à Zona do Planalto, e sua sede é cortada pelas coorde
nadas geográficas: 16° 6' de latitude sul e 47° 56' de longitude W. 
Gr. (1). 

* 
2. - Altitude. 

Considerável área territorial, inclusive a sede do município, si
tua-se a 964 metros de alttiude. As oscilações exi~tentes variam de 
800 a 1.200 metros. 

* 
3. - Clima. 

Pode ser incluida no chamado Clima Tropical de altitude, cuias 
características assemelham-se ao tropical úmido. Suas médias máxi
mas e mínimas atingem 28° e 15°C, respectivamente. 

* 
4. - Acidentes geográficos. 

Conforme afirmamos anteriormente, é o Corumbá seu principal 
curso dágua. Sua região de planalto, propicia a existência de várias 
quedas dágua, entre elas, a Cachoeira do Paranoá, no rio do mesmo 
nome. 

* 
5. - Riquezas naturais. 

O município possui poucas reservas vegetais de importância. En
tre as riquezas de origem mineral sobressaem o amianto, cristaio: de 
rocha, ouro, ferro e pedra calcária. O reino animal proporciona à re
gião, caça bastante variada. 

* 
6. - Vida econômica. 

Sua principal atividade econômica é a pecuária. Segue em pla
no inferior, a agricultura. A indústria é praticamente inexistente, mui
to embora sua proximidade com Brasilia, poderia contribuir como 
incentivo válido neste setor. 

* 
7. - População. 

O Censo nacional de 1970, forneceu os seguintes dados: 
População do Município - 32.800 habitantes. 

(1). - E' interessante notar a preocupação de Alencastre, ao se referir 
à localização e limites do Julgado de Santa Luzia. In AnnaiS' da Provincia de 
Gl')'flZ. 
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Cidade - 9. 132 habitantes. 
População Urbana - Povoado de Santo Antonio do De:cober

to - 379 habitantes. 
População Rural - 23.289 habitantes. 

* 
* • 

RESUMO HISTÓRICO DA CIDADE. 

Nos fins da primeira metade do século XVIII, o sertanista de 
São Paulo, Antonio Bueno de Azevedo, penetrou na região, hoje cor
respondente ao atual município de Luziânia e adjacências. 

Azevedo, acompanhado por uma pequena bandeira, deixando Pa
racatu, nas Minas Gerais, rumou-se para noroeste, alcançando a!" mar
gens de um curso dágua que o denominou de São Bartolomeu. Nesta 
região fixou-se por algum tempo onde construiu ranchos e fez roças. 

Posteriormente, seguiu o rumo oeste, atingindo determinado lo
cal, denominando-o Santa Luzia. 

Como numerosas cidades goianas, Luziânia tem sua fundação li
gada à mineração do ouro. 

A febre aurífera incrementou ao arraial recém-fundado, a vinda 
de mais de 10.000 pessoas, incluidos os escravos. 

"Santa Luzia, Arraial de bem situado, freguesia colada de 
Santa que deu o nome ao arraial, descoberto :'i!1 1746, por An
tônio Bueno de Azevedo, com uma Capela de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos. Tem duas Companhias de Cavalaria do 
29 Regimento, duas de Imantaria, duas de ordenanças e uma de 
Henriques" (2). 

Santa Luzia foi elevada à categoria de Julgado, por portaria de 
30 de outubro de 1749. 

O Alvará de 21 de dezembro de 1756, criou a freguesia de na
tureza coletiva. Dois anos depois, Santa Luzia era elevada à catego-

(2). - SILVA E SOUZA (Pe. Luiz Antônio da), O Descobrimento da 
Crll'itania de Goyáz (Go.verno, população e coisas mais /lotáveis). 30 «(~. se
tembro de 1812. Goiânia. Oficinas Gráficas da Imprensa da Universidade Fe
deml 
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ria de Comarca Eclesiástica, e o Pe. Domingos Ramos, seu primeiro 
Vigário. 

"Em abril de 1758, a fim de que fossem melho~ exploradas 
as minas denominadas Cruzeiro, iniciou-se a construção do céle
bre Rêgo Sáia Velha, de 42 Km de extensão, feito por milhares 
de escravos; a sua construção durou dois anos ininterruptos. Por 
ocasião de sua inauguração registrou-se grande motim no arraial, 
culminando com a prisão, por ordem do Juiz local, de pessoas de 
grande importância, inclusive do mestre de conrtrução da obra" 
(3) . 

No final do século XVIII, com o declínio do ouro, deu-se um 
grande êxodo para a zona rural, despovoando-se o arraial. 

Por resolução do Conselho do Governo, a 1.0 de abril d~ 1833, 
o arraial fôra elevado à categoria de vila, tendo sido instalada a 7 de 
abril do ano seguinte. Temos o prazer, nesta oportunidade, de trans
crever a Ata da Instalação a que acima nos referimos: 

"Camara Munycipal da Villa de Santa Luzia". 
Primeira Reunião de 1834. 
1.a Secção, e Instalação a 7 de Abril. 
Prezidencia do Senhor Moreira e Souza. 
Reunidos os Senhores Capitão Manoel da Costa Moreira e 

Souza, Tenente Coronel M,lfioel Jozé da Costa Melrelles, Rmo. 
Vigario Antonio Joaquim de Araujo Mello, Capitão Manoel Fer
reira Ribeiro, Capitão Ignácio Lopes Zedes, Alffe~. Francisco 
Elj'as dos Reys, cada hum apprezentando a Cart~~ Official e copia 
authéntica da Acta da Elleição de Vereadores para a Camara Mu
nycipal desta Villa, achando se o Senhor Prezidente com juramento 
prestado e posse tomada na Camara Munycipal da Cidade de 
Goyaz de cujo Munycipio se separou, o desta Villa, em confor
midade do Decreto de 22 de Julho de 1833 ob~ervando-se assim 
a Resolução do Exmo. Conselho do Governo que se hade trans
crever no acto subsequente da Prezente Instalação, e tomando o 
Senhor Vereador mais votado Cadeira de Prezidente e cada hum 
dos outros Vereadores, os assentos competente~, declarou o Se
nhor Prezidente Instalada a Camara Munycipal da Villa de Santa 
Luzia, e abrio se a Sceção elogo o Prezidente recitou hum Dis
curso em que patenteou seus puros sentimento~, para o dezem· 

(3). - Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Volume XXXVI. Goiás. 
Rio de hneiro. 
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penho de seus deveres, prutestando dar decizivas provas de sua 
adhezão á Sagrada Cauza do Brazil, offerecendo novamente nas 
mãos dos Senhores Vereadores juramento de fidelidade ao nosso 
Augusto Imperador e Serenissimo Senhor Dom Pedro Segundo 
- De obediencia á Regencia que em seu nome Governa - Su
geição a Constituição do mesmo Império, respeito as Auctori
dades constituidas, e bem prestar a este munydpio o que feito, 
reprezentou, Rmo. Senhor Vigario Antonio Joaquim de Araujo 
Mello, que em conformidade com o Art. 19Q da Ley de lQ de 
Outubro de 1828, que permite seja razão bastante para a demis
são de prestação dos trabalhos da Camara, ser o Vereador im
pregado em occupações Eccleziastica, e ser constante, e notoria
mente Sabido, que o dito Rmo. Senhor Veren.dor he Parocho 
Collado nesta Freguezia, que tem a vastidão de mais de 40 leguas 
de longetude, e passante de 30 de latitude, acressendo padecer 
falta de cooperadores, que o coadjuvem, pois o unico, que pre
zen ti mente tem aqui estado, que he o Rdo .. Senhor Delphino Ma
chado de Faria, tem de sahir ja· no dia d'amanhã para o Julgado 
dos Couros, e achar-se o ( ... ) Rvmo. Senhor Vereador bastanti
mente sobcarregado de curar suas ovelhas que agora dos longes 
d'onde mo- vão vierão procurar o pasto Spiritll.':ll, e cumprir com 
os deveres da Confissão e Communhão Paschal alem de outras 
muitas ( ... ) tendentes ao seu Parochial Minystêrio em que tra
balhando dia e noite ainda lhe resta afazer sempre para o dia 
fucturo, por cujos ponderosos motivos, dava a sua demissão, e 
pedia a mesma Camara lhe acceítasse offerecendo o Prezidente 
á discussão, foi com corde mte. pelos ditos Senhores Vereadores, 
deliberado naforma representada, requerida pelo dito Rmo. Se
nhor Vereador que mesmo novamente supplicou o Supplente im
mediato em vottos, e assim se deliberou. Depois de que declarou 
o Prezidente, que havia Instalado esta CamaTa Munycipal com 
a falta de hum Vereador, que he o Capitão Tristão da Cunha 
Roriz, que não foi chamado pelo parentesco de cunhado que tem 
com o Vereador Senhor Tenente Coronel Manoel Jozé da Costa 
Meirelles, mais votado que elle e deo o ( ... ) Prezidente para 
ordem do dia, que se chamassem os dous Supplentes mais vota
dos, e izentos de parentesco com os Senhores Vereadores que se 
achão em effectivo Serviço e são os ditos Supplentes os Senhores 
Capitaens Manoel de Souza Vasques Soares e Domingos Alves da 
Costa quar;to antes para prestarem juramento, e tomarem assen
tos, afim de se prosseguir no cumprimento dos deveres da dita 
Camara. O 
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selho, que creou esta Villa, dattado em 2 de Abril de 1833, e 
que se procedesse ao Auto de Instalação, que he o seguinte. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil 
oito centos, e trinta, e quatro annos, decimo terceiro da Indepen
dencia, e do Imperio do Brazil aos 7 de Abril do dito anno, nesta 
Villa de Santa Luzia, e Santo Antonio da Boa Vista Commarca 
de Santa Cruz da Provincia de Goyáz, em os Passos do Conse
lho da dita Villa em quanto se não prepara a Caza de Camara 
com a necessaria descencia. para as Sceçoens da mesma, e for 
escolhido o dito lugar pela razão expandido, achando se reunidos 
pelas nove horas da manhã o Senhor Prezidente, e mais Verea
dores, que compoem a Camara Munycipal desta Villa, e as mais 
pessoas da Governança, e Povo, mandou o dito Senhor Preziden
te ler, e transcrever neste Auto o Art. extrahido· da Acta da Tri
gecima quarta Sceção do Exmo. Conselho do Governo da Pro
vincia de Goyaz, em data do Segundo de Abril de mil oito cen
tos, e trinta e tres, que Elevou este antigo Julgado de Santa Luzia 
a cathegorya de Villa como consta do Art. 81' cujo theor he o se
guinte: O Arrayal de Santa Luzia fica Erecto em Villa, seus li
mites com Meyapome, Bomfim, Santa Cruz e Catalão, são os 
mesmos descritos nos Art. 31', 49, 59 e 69 conservados por outros 
lados os mesmos que hóra tem em consequencia da Desposição 
do Exmo. Conselho do Governo desta Provincia, comforme o Art. 
Extrahido da Acta da trigecima quarta Sceção do mesmo da dat
ta de 19 de Abril do dito anno, declarando ficar pertensendo' esta 
Villa de Santa Luzia á Commarca de Santa Cruz, Aviso da Se
cretaria de Estado dos Negócios do Imperio, ao Exmo. Conse
lho do Governo cubrindo, em datta de 29 de Julho de 1833, o De
creto de 22 de Julho do dito anho, e Portaria do Exmo. Senhor 
Prezidente da Provincia a Camara Munycipal da Cidade de Goyaz, 
annunciando achar se esta Villa de Santa Luzia em circunstan
cias de Gozar da Graça do refferido Decreto, afim do vereador 
mais vottado prestar juramento, e tomar posse na Camara de que 
se desmembrou o Munycipio da Villa novamente creada, e de
pois de alfferir juramento e dar posse aos vereadores ( ... ) e 
Instalar a Camara Munycipal da Nova Villa, cuja Rezolução, e 
Portaria do Exmo. Conselho do Governo da Provincia, A vizo da 
Secretaria de Estado, e Decreto, forão lidos e ouvidos com aplau

zo e saptisfação geral, e para a todo tempo comtar se lavrou o 
prezente Auto de Instalação, que assignarão, Prezidente, Verea-
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dotes e eu Joaquim Alves Meirelles, Secretario Interino que o es
crevy e assigney" (4). 

Somente em 1867 a vila é elevada à categoria de cidad~. Em 
1943, por força do Decreto-Lei estadual n.O 8.305, de 31 de dezem
bro, recebe a denominação atual, ou seja, Luziânia, contrariando as
sim os espíritos passadistas ainda hoje encontrados. 

A partir do advento de Brasília, Luziânia está passando por uma 
fase de excelentes perspectivas futuras. E' intens~ a aquisição de ter
ras para a formação de chácaras e pomares, orientados para o merca
do consumidor do Distrito Federal. 

E' interessante levar em consideração de o Município contribuir 
com 48 % das terras que formaram a área territorial da nova Capi
tal da República. 

* 
• • 

CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE OS ARQUIVOS 
CONSULTADOS. 

As considerações que formulamos para Porto Nacional, em li
nhas gerais, aplicam-~e também à cidade de Luziânia. 

O que faremos aqui será apenas uma caracterização de algumas 
particularidades locais. 

O arquivo da Paróquia apresentou-nos um sério problema: a res
tauração. Aparentemente, um bom número de volumes encontram-se 
perfeitos. Porém a encadernação, embora bem feita, engloba fragmen
tos diversos e desordenados, em vários volumes. 

Uma parte do arquivo da Prefeitura está situado numa das sa
las do mercado municipal sem as mínimas condições de segurança e 
conservação. 

(4). - Livro de Atas da Camara Munycipal de Santa Luzia. Tendo sua 
abertura :1 data de 6 de abril de 1834. Obs. A ATA transcrita não foi assinada 
por nem uma das autoridades citadas pelo Senhor Secretário. 

Publicações sobre Luziânia. 
a) ......... Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. XXXVI Volume (Goiás). 

Rit. de Taneiro. 1958, páginas 268 a 271. 
b). - Almanach de Santa Luzia para 1920. Gráphicas Luzianas. Lu

ziânia. Go. 1920 (esgotado). 
d). - Genealogia Luziana. Tipografia de Obras São 
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Finalmente, há um lado a ser considerado: o acesso a qualquer 
arquivo é e"sencialmente fácil, especialmente em dias úteis, das 7,30 
horas às 11,00 horas e das 13,00 horas às 18,00 horas. 

Luziânia está distante de Goiânia cerca de 212 quilômetros (em 
rodovia não pavimentada) ou pouco mais de 250 quilômetros, em ro
dovia pavimentada, passando por Brasília. Pode-se ir por via aérea 
também. 

* 
* * 

I. - ARQUIVO DA CÀMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA 
- GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 
Localização da Câmara: Localiza-se numa das dependências 

do prédio da Prefeitura Municipal. 
B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 
1. Livros de Registros de Leis: 6 volumes. 

Discriminação. 

1.1 - N9 1 de 29-12-1947 a 19-10-1952 - 100 págs. 
1.2 - N9 2 de 20-11-1952 a 16-07-1957 - 300 págs. 
1.3 - N9 3 de 16-07-1957 a 06-11-1960 - 300 págs. 
1.4 - N9 4 de 04-12-1960 a 03-08-1963 - 100 págs. 
1.5 - N9 5 de 03-08-1963 a 28-11-1966 - 200 págs. 
1.6 - N9 6 de 28-11-1966 a em andamento ~OO págs. 

Obs. - Todos os livros estão em perfelto estado de con
servação. 

2. Livros de Atas da Câmara Municipal: 12 volumes. 

Discriminação. 

2.1 - N9 1 de 02-12-1947 a 20-12-1949 - 100 págs. 
2.2 - N9 2 de 02-01-1950 a 16-12-1951 - 100 págs. 
2.3 - N9 3 de 17-12-1951 a 18-05-1955 - 300 págs. 
2.4 - N9 4 de 19-05-1955 a 06-09-1958 - 300 págs. 
2.5 - N9 5 de 16-10-1958 a 04-01-1962 - 200 págs. 
2.6 - N9 6 de 05-01-1962 a 02-01-1963 - 100 págs. 
2.í - N9 7 de 03-01-1963 a 16-01-1964 - 100 págs. 
2.8 - N9 8 de 17-01-1964 a 20-02-1965 - 100 págs. 
2.9 - N9 9 de 16-03-1965 a 02-08-1966 - 100 págs. 
2.10 - N9 10 de 03-08-1966 a 06-05-1968 - iOO págs. 
2.11 - N9 11 de 07-05-1968 a 24-02-1970 - 100 págs. 
2.12 - N9 12 de 18-04-1970 a em andamento 100 
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Obs. - Todos os livros estão em perfeito estado de con
servação. 

3. Livros de Protocolo: 8 volumes. 

Discriminação. 

3 . 1 - de Correspondências expedidas para a Prefeitura - de 
04-02-1963 (em andamento) 100 pág'l. 

3.2 - de Correspondências expedidas de 27-0]-1967 (em and:·.
mento) 100 págs. 

3.3 - de Processos nQ 1 - de 29-12-1947 a 16-10-1964 - 100 
págs. 

3.4 - de Processos nQ 2 - de 19-03-1964 a 05-02-1969 - 100 
págs. 

3.5 - de Processos nQ 3 - de 10-02-1969 (em andamento) 100 
págs. 

3.6 - de Correspondência Recebida nQ 1 - 03-12-1947 em 
andamento - 100 págs. 

3 .7 - de Requerimentos - 15-01-1948 (em andamento) - 100 
págs. 

3.8 - das Leis nQ 1 - 20-05-1951 (em andamento) - 100 pág~. 
Obs. - Todos os livros estão em perfeito estado de con
servação. 

4. Livros de Comparecimento dos Senhores Vereadores -
5 volumes. 

Discriminação. 

4.1 - NQ 1 de 16-02-1953 a 26-04-1957 - 100 págs. 
4.2 - NQ 2 de 16-05-1957 a 02-08-1960 - 100 págs. 
4.3 - NQ 3 de 02-08-1960 a 19-07-1963 - 100 págs. 
4.4 - NQ 4 de 20-07-1963 a 11-12-1970 - 100 págs. 
4.~ - NQ 5 de 02-02-1971 (em andamento) 100 págs. 
5 . Livros Diversos: 5 volumes. 

Discriminação. 

5. I - de Lavratura de Decretos - 05-12-1962 em andamento 
- 100 págs. 

5.2 - de Transcrições de Resoluções da Câmara - 03-02-1965 
em andamento - 100 págs. 

5.3 - de Registros de Ofícios Expedidos nQ 1 - 03-12-1947 em 
andamento - 200 págs. 

5 . 4 - de Portarias e Compromissos dos Vereadores nQ 1 -
30-07-1957 em andamento - 100 págs. 

5 . 5 - de Termo de Compromisso de Posse dos Prefeitos e Vi
ces - 31-01-1966 em andamento - 100 
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* 
11. - ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIrAL DE 

LUIZÁNIA - GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Prefeito: Sr. Oscar Bráz de Queir6s. 

Secretário: Orlando Roriz. 

1. Livros de Lançamentos: 36 volumes. 

1.1 - de Taxa de Eletricidade - de 30-06-1941 a fevereiro de 
1945 - 200 págs.*oO 

1.2 - de Taxa de Eletricidade - de 03-06-1947 a 31-12-1951 
- 100 págs.* 

1.3 - de Taxa de Eletricidade - de 22-11-1949 a 30-04-1952 
- 100 págs.oO 

1.4 - de Taxa de Eletricidade - de 30-04-1952 a 05-01-1956 
- 100 págs. oOoO 

1.5 - de Taxa de Eletricidade - de 09-11-1954 a 10-01-1957 
- 100 págs.oO 

1.6 - de Taxa de Eletricidade - de abril 1954 a 12-03-1956 
- 100 págs.oO 

1.7 - de Taxa de Eletricidade - de agosto 1956 a maio 1957 
- 100 págs.oO 

1.8 - de Taxa de Eletricidade - de 06-02-1957 a 09-1i-1957 
- 20 Opágs.oO 

1.9 - de Imposto - de 12-12-1909 a 03-02-1921 - 200 págs.oO* 
1.10 - de Imposto - de 09-11-1914 a 19-02-1930 - 404 págs.oO* 
1.11 - de Imposto - de 27-03-1929 a 18-02-1930 - 200 págsoO 
1.12 - de Imposto - de 30-03-1932 a 31-12-1932 - 200 págs.* 
1.13 - de Imposto - de 1933 a 1952 - 1.200 págs.oOoO 
1.14 - de Imposto - de 18-03-1953 a 1960 - 600 págs. oOoO 
1.15 - de Imposto Predial - Século XX - Década dos 50 -

100 págs.oO 
1.16 - de Imposto Predial - maio 1921 a 12-08-1926 - 10a 

págs.** 
1.17 - de Imposto da procuradoria Municipal - de 1908 a 

01-01-1909 - 100 págs. * 
1.18 - de Imposto Municipal - 1921 - 96 págs.oO 

1.19 - de Imposto Municipal - de 31-03-1923 a 27-03-1924 -
100 págs.* 

1.20 - de Imposto Municipal - de 1927 a 31-12-1932 - 100 



- 613-

1.21 - de Imposto Municipal - 1930 a 02·01-1931 - 400 
págs.·· 

1.22 - de Taxa de Energia Elétrica - 09-05-1944 a 31-07-1946 
- 300 págs.· 

1.23 - de Taxa de Energia Elétrica - 18-04-1952 a 07-10-1959 
100 págs.·· 

1.24 - de Indústria e Profissão - de 07-03-1925 a 02-03-1930 
- 100 págs.· 

1.25 - de Compromissos de Funcionários - de 02-02-1959 il 

31-12-1966 - 100 págs.* 
1.26 - de Taxa Pessoal - de 29-04-1939 a 28-06-1949 - 50a 

págs.· 
1.27 - de Dívid:\ Ativa - de 1904 a fevereit''.> de 1927 - 200 

págs.·· 
1.28 - de Dívida Ativa e Dívidas de Contribuintes que apresen

taram requerimentos lesivos ao interesses Municipais -
de 22-10-1932 a 31-07-1934 - 400 pigs.· 

1.29 - de Dívida Ativa - de 1935 a 1943 - 400 págs.*'" 
1.30 - (1) - de 31-03-1959 a 25-01-1961 - 100 págs .• 
1.31 - (1) - de 17-01-1961 a 28-01-1961 - 100 págs· 
1 .32 - de Imposto da Procuradoria do Distrito de Santa Lu-

zia - III década/sécu'o XX (1) - 100 págs.· 
1.33 - de Brasilândia - de 27-12-1950 a 1956 - 300 págsh 

1.34 - de Brasilândia - de 1952 a 15-01-1959 - 100 págs.· 
1. 35 - de Taxa Fixa - de 1936 a 1956 - 1. 200 págs.·~ 
1.36 - de Contribuintes - de 31-12-1925 a n05-1928 - 100 

págs.· 

• - Livros Perfeitos 
•• - Livros Danificados 

2. Livros de Recibos Diversos: 44 Volumes (Obs. -- os 
recibos estão fixados nas páginas dos livros). 

Discriminação. 

2.1 - 10-05-1941 a 08-08-1949 - 100 Páginas - Perfeito 
2.2 - 20~08-1917 a 24-04-1930 - 300 
2.3 - 30-03-1933 a 19-01-1934 - 100 
2.4 - 25-01-1934 a 06·06-1936 - 100 
2.5 - 30-06-1936 a 30-06-1946 - 150 
2.6 - 31-12-1943 a 26-07-1946 - 100 
2.7 - 29-06-1946 a 31-01-1948 - 100 
2.8 - 02-02-1948 a 30-10-1948 - 100 
2.9 - 04-11-1948 a 31-12-1948 - 100 

.. 
- Danificado 

- Perfeito 



- 614-

2.10 -- 17-11-1949 a 30-12-1950 -- 200 
2.11 -- 08-01-1951 a 29-09-1951 -- 100 
2.12 -- 14-09-1951 a 31-12-1952 -- 100 
2.13 -- 20-12-1952 a 31-07-1953 -- 100 
2.14 -- 01-08-1953 a 03-12-1953 -- 100 
2.15 -- 31-12-1953 a 06-08-1954 -- 100 
2.16 -- 02-08-1954 a 28-02-1955 -- 100 
2.17 -- 01-03-1955 a 30-03-1956 -- 100 
2.18 -- 31-03-1956 a 06-09-1956 -- 100 
2.19 -- 11-09-1956 a 01-12-1956 -- 100 
2.20 -- 01-01-1957 a 03-04-1957 -- 100 
2.21 -- 02-05-1957 a 31-08-1957 -- 100 
2.22 -- 05-09-1957 a 22-02-1958 -- 100 
2.23 -- 31-03-1958 a 30-06-1958 -- 100 
2.24 -- 30-06-1958 a 23-09-1958 -- 100 
2.25 -- 03-09-1958 a 31-12-1958 -- 100 
2.26 -- 13-01-1959 a 06-05-1959 -- 100 
2.27 -- 06-05-1959 a 03-12-1959 -- 100 
2.28 -- 31-12-1959 a 30-04-1960 -- 100 
2.29 -- 30·04-1960 a 30-09-1960 -- 100 
2.30 -- 22-10-1960 a 27-12-1960 -- 100 
2.31 -- 27-12-1960 a 28-01-1961 -- 100 
2.32 -- 24-01-1961 a 05-05-1961 -- 100 
2.33 -- 07-06-1961 a 30-09-1961 -- 100 
2.34 -- 30-09-1961 a 30-12-1962 -- 100 
2.35 -- 12-10-1961 a 29-11-1961 -- 100 
2.36 -- 05-02-1962 a 28-02-1962 -- 100 
2.37 -- 28-02-1962 a 14-04-1962 -- 100 
2.38 -- 14-04-1962 a 03-05-1962 -- 100 
2.39 -- 02-06-1962 a 30-06-1962 -- 100 
2.40 -- 17-07-1962 a 31-08-1962 -- 100 
2.41 -- 31-08-1962 a 28-10-1962 -- 100 
2.42 -- 29-09-1962 a 22-11-1962 -- 100 
2.43 -- 28-11-1962 a 22-12-1962 -- 100 
2.44 -- 31-12-1962 a 31-12-1962 -- 100 

3. Livros de Diários: 23 volumes. 

Discriminação. 

.. 

" 

-- Perfeito .. 

-- Danificado 
-- Perfeito 

.. 
" 

" 
" 

" 
" 

3.1 -- das Arrecadações Municipais -- de 03-02-1915 a 02-12-
1929 -- 100 págs. 

3.2 -- das Arrecadações Municipais -- de 01-06-1991 a 18-03· 
1923 -- 200 
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3.3 - das Arrecadações Municipais - de 01-01-1925 a 05-01-
1926 - 100 págs. 

3.4 - das Arrecadações Municipais - de 01-01-1926 a 03-01-
1929 - 100 págs. 

3.5 - das Arrecadações Municipais - de 01-04-1927 a 03-09-
1928 - 100 págs. 

3.6 - das Arrecadações Municipais - de 06-01-1931 a 28-12-
1931 - 300 págs. 

3.7 - das Arrecadações Municipais - de 15-07-1938 a 17-11-
1941 - 200 págs. 

3.8 - das Arrecadações Municipais - de 17-11-1941 a 05-11-
1942 - 200 págs. 

3.9 - das Arrecadações Municipais - de 20-03-1950 a 29-03-
1954 - 300 págs. 

3.10 - das Arrecadações Municipais - de 29-03-1954 a 04-07-
1956 - 300 págs. 

3.11 - das Arrecadações Municipais - de 04-07-1956 a 31-05-
1958 - 300 págs. 

3.12 - das Arrecadações Municipais - de 31-05-1958 a 16-12-
1960 - 300 págs. 

3.13 - das Arrecadações Municipais - de 17-12-1960 a 30-03-
1963 - 300 págs. 

3.14 - das Arrecadações Municipais - de 21 02-1963 a 09-03-
1966 - 300 págs. 

3.15 - das Arrecadações Municipais - de 09-03-1966 a 30-05-
1968 - 300 págs. 

3.16 - Para a Contabilidade - de 01-01-1933 a 31-05-1934 -
300 págs. 

3.17 - de Entrada de Dinheiro na Tesouraria - de 29-09-1933 
a 31-01-1935 - 300 págs. 

3.18 - de Entrada de Dinheiro na Tesouraria - de 28-12-1932 
a 29-09-1933 - 100 págs. 

3.19 - de Entrada de Dinheiro na Tesouraria - de 31-01-1935 
a 15-06-1938 - 300 págs. 

3.20 - da Arrecadação de Impostos de Transmissão - de 03-01-
1966 a 30-05-1968 - não Consta. 

3.21 - das Receitas e Despesas - de 18-03-1923 a 31-12-1924 
- 100 págs. 

3.22 - de Entrada de Dinheiro - de 09-11-1942 a 31-08-1943 
- 200 págs. 

3 .23 -- de Lançamento das Rendas arrecadadas no Bairro dos An
gicos, deste Município - de 23-03-1921 a 30·03-1929 -
100 
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4. Livros de Registros: 20 volumes. 

Discriminação. 

4.1 - de Créditos Municipais - de 02-01-193 2a 29-04-1939 
- 200 págs. 

4.2 - de Créditos Municipais - de 07-01-1932 a 31-10-1932 
- 200 págs. 

4.3 - de Dívidas e Créditos com outrem - de 09-01-1932 a 
23-03-1932 - 100 págs. 

4.4 - Editais Municipais - de 01-12-1930 a 24-11-1931 - 200 
págs. 

4.5 - Editais Municipais - de 18-03-1954 a 06-10·1966 - 100 
págs. 

4. 6 - de Balancetes e Demonstrações de Receita e despesas -
de 31-07-1931 a 31-05-1935 - 200 págs. 

4.7 - de Balancetes e Demonstrações de Recf.;ita e despesas -
de 29-06-1935 a 31-07-1941 - 600 págs. 

4.8 - de Balancetes - de julho/1954 a 13-08-1958 - 500 págs. 
4.9 - de Automóveis e Caminhões - de 06·03-1950 a 23-11-

1959 - 100 págs. 
4.10 - de Veículos Motorizados - de 19-02-1958 a 29-12-1958 

- 100 págs. 
4.11 - de Veículos Motorizados - de 04-01-196 Oa 07-04-1970 

- 200 págs. 
4.12 - de Correspondência da Prefeitura - de 22-03·1932 a 23-

04-1935 - 400 págs. 
4.13 - de Correspondência (1) - de 23-04-1939 a 08-02-1941 

- 100 págs. 
4.14 - de Alvarás concessivos de Terrenos aforados - de 29-

12-1914 a 30-11-1951 - 204 págs. 
4.15 - de Projetos do Conselho Municipal - de 1"25 a julho 

de 1928 - 100 págs. 
4.16 - dos Contribuintes - de 31-12-1925 a 10-11-1931 - 100 

págs. 
4.17 - Geral do Tombo do Município - de 12-11·1928 a (1) 

- 600 págs. 
4.18 - de Guias - de 07-01-1944 a 30-09-1949 - 100 págs. 
4.19 - das Reso'uções do Conselho Municipal - de 01-01-1927 

a 03-04-1929 - 100 págs. 
4 .20 - dos nomes dos cadáveres que forem sepultados no ce

mitério público com os números de suas sepulturas -
de 01-01-1921 a 04-10-1933 
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S. Livros de Protocolo: 9 volumes. 

Discriminação. 

5.1 - de Entrada de Requerimentos - de 18-03-1943 a 31-
12-1957 - 100 págs. 

5.2 - de Requerimentos - de 03-01-1958 a 06-02-1961 
200 págs. 

5.3 - (1) - de 23-02-1961 a 04-09-1962 - 200 págs. 
5.4 - de Ofícios Recebidos - de 22-05-1943 a 03-08-1958 -

100 págs. 
5.5 - de Ofícios Recebidos da Câmara - de 25-03-1955 a 18-

02-1958 - 100 págs. 
5.6 - de Correspondência Recebida - de 10-05-1943 a 22-

05-1965 - 100 págs. 
5.7 - de Correspondência Recebida e Expedida - de 11-05-

1943 a 24-11-1950 - 100 págs. 
5.8 - Correspondência Expedida para a Câmara - de 16-01-

1965 a 04-11-1966 - 100 págs. 
5.9 - de Certificado de Reservista - de 08-02-1956 a 22-01-

1958 - 100 págs. 

Obs. - Todos os livros estão em perfeito estado de con
servação. 

6. Livros de Empenho: 4 vo!umes. 

Discriminação. 

6.1 - de Receita e despesa - de 1915 a junho de 1931-
300 págs. 

6.2 - de Receita e despesa - de 24-04-1944 a 31-12-1948 -
100 págs. 

6.3 - de Receita e despesa - de 31-01-1949 a 30-12-1952 -
- 600 págs. 

6.4 - de Receita e despesa - de 30-05-195 3a 31-12-1956 -
300 págs. 

Obs. - Todos os livros estão em perfeito estado de con
servação. 

7. Livros de Atas: 5 volumes. 

Discriminação. 

7.1 - do Conselho Municipal (1) - de 17·03-191 9a 28-11-
1925 - 300 págs_ 
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7.2 - do Conselho Municipal - de 11-01-1926 a 21-02-1928 
- 100 págs. 

7.3 - dos Eleitorais - de 17-02-1924 a 1924 (?) - 200 págs. 
7 .4 - de Propostas de Correspondências públicas - de 06-09-

1956 a 25-08-1957 - 200 págs. 
7.5 (?) - de 27-02-1875 a 09-08-1875 _. 200 págs. 

(1) - Ata de Instalação de Conselho Municipal Provi
sório de Santa Luzia. 

8. Livros Diversos: 25 volumes. 

Discriminação. 

8.1 - Livro Caixa - de 20-08-1917 a 01-01-1932 - 300 
págs. ** 

8.2 - Livro Caixa Tesouraria Municipal - de 01-01-1925 a 
31-101927 - 100 págs.* 

8 . 3 - de Inscrição de Dívida Ativa do Município - de 10-05-
1946 a 04-07-1946 - 100 págs. * 

E.4 - de Inscrição da Dívida Ativa do Município - de 04-07-
1946 a 12-12-1946 - 400 págs .... 

8 . 5 - do Controle de Verbas Orçamentárias e de Pagamento 
- de 20-03-1956 a 31-12-1959 - 600 págs.~* 

ti . 6 - do Controle de Verbas Orçamentárias e do Pagamento 
- de 07-08-1959 a 30-12-1961 - 400 págs.* 

8 .7 - do Controle de Verbas Orçamentárias e do Pagamento 
- de 01-06-1953 a 30-12-1964 - 400 págs.** 

8.8 - do Tombo n.Q 2 - (?) a (?) - 400 pags.~· 
li.9 - de Selo por verba - de 13-11-1928 a 02-05-1930 

400 págs.** 
ti. 10 - de fndice dos Registros de Marcos - (7) a (?) - (?) 

(?)** 
8.11 - de Caixa (?) - de 02-01-1925 a 16·12-1926 - 100 

págs.* 
8.12 - de Controle de Verbas Orçamentárias e de Pagamentos 

- de 30-06-1962 a 30-05-1963 - 200 pá!!s* 
8.13 - Ponto Diário do Pessoal - de 17-09-1952 a 25-04-1953 

- 100 págs.* 
8.14 - Alvarás para Exercício de Profissão - de 30-04-1932 

a 17-12-1947 - 200 págs.* 
8.15 - Contribuintes de Brasilândia - de 09-01-1~53 a 13-03· 

1959 - 100 págs. * 
8.16 - Contratos de Obras Públicas - de 16·04-1958 a 30·07-

1962 - 100 
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8.17 - Correspondência (?) - de 13-09-1939 a 23-02-1942 -
500 págs.** 

8.18 - Caixa para Contabilidade - de 1957 a (?) - 400 
págs.** 

8.19 - de Distribuição de Materiais Diversos - de 04-02-1933 
a 23-3-1944 - 100 págs.* 

8.20 - Razão para a Contabilidade - de 01-01-1933 a 31-05-
1934 - 300 págs. * 

8 .21 - de Contratos de Serviços com a Intendência Munici
pal - de 29-04-1921 a 06-12-1957 - 100 p&.gs. * 

8 .22 - Baixas requeridas' e despachadas favoravelmente pelo Se
nhor Prefeito - de 29-11-1965 a 22-04-1966 - 200 págs~ * 

8.23 - de Obrigações da Prefeitura: dívidas e vencimentos de 
Funcionários - de 31-12-1933 a 31-12-1934 - 200 
págs.** 

8.24 - Têrmos de compromisso dos Funcionários Municipilis -
de 01-02-1961 a 30-12-1966 - 100 págs.* 

8 .25 - Assinatura dos Senhores Eleitores da 4(1. seção eleitoral 
para Intendente, Três vices, sete consell1eiros Municipais 
- de 20-09-1927 a 20-09-1927 - 100 págs .... 

* - Livros Perfeitos 
* * - Livros Danificados 

* 
111. - ARQUIVO DA PARÓQUIA DE SANTA LUZIA - GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

O arquivo localiza-se numa das dependências da Igreja de 
Santa Luzia, sendo livre a consulta. Os livros estão guardados num 
armário de aço. O vigário atual da Par6quia, Pe. DARIO DE RO
MEDIS, explicou-nos a desorganização do arquivo motivada pe
la deficiência de pessoal técnico da Secretaria. Consta tamos o fa
to. Entre o descaso e a perda de alguns livro~, notamos certa 
preocupação com os que lá existem ora restaumdos. A finalidade 
do arquivo relaciona-se com suas necessidades locais e como fon
te de consulta hist6rica. Congrega documentos em livros manus
critos e em livros pr6prios impressos para fins específicos, de di
versos tamanhos, destinados a assentamentos de batismos, casa
mentos, 6bitos, atas, receita e despesa, conta corrente e outros. 

O levantamento realizado, evidenciou livro'l da st'gunda me
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B - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 
1 . - Livros de Assentamentos de Batizados: 37 volumes. 

Discriminação. 

1.1 - NQ 3 - 1785 a (7) - Restaurado - Legibilidade má. 
1.2 - NQ 16 - 1803 a 1812 - Legibilidade má 
1.3 - N.Q - - 11-8-1812 a 6-10-1820 - Restaurado - Legi

bilidade má 
1.4 - NQ - - 16-2-1821 a 9-10-1826 - Datado de Meia 

Ponte, legibilidade má 
1.5 - NQ 8 - 15-2-1826 a 14-9-1835 - Restaurado - Legi

bilidade má 
1.6 - NQ 12 - 1-8-1829 a 10-8-1892 - Restaurado - Da l' 

à 48' página estão lanç~dos têrmos de óbitos de 1829 a 
1834. 

1.7 - NQ 9 - 9-5-1836 a 17-12-1853 - Restaurado - Legi
bilidade má 

1.8 - NQ 10 - 18-12-1853 a 25-12-1858 - Restaurado - Legi
bilidade má 

1.9 - NQ - - 20-06-1859 a 29-06-1874 - Restaurado - Le
gibilidade má 

1.10 - NQ 14 - 1872 a 1876 - Fragmentos reunidos e restau
rados 

1.11 - NQ i6 - 31-01-1881 a 28-07-1884 - Restaurado - Le
gibilidade boa 

1.12 - NQ 17/17-A - 19-1-1885 a 15-9-1889 - Restaurado
Legibilidade boa 

1.13 - NQ 18 - 1890 a 1894 - Livro de Batizado do ilustre 
padre Zeferino d'Abreu. Consertado em 1935 

1.14 - NQ 20 - 14-05-1893 a 24-12-1901 - Danificado e in
completo. Após cada têrmo de batismo, vê-se a assinatu
ra do vigário, Pe. Domingos de Moraes Sarmento -
Legibilidade boa. 

1.15 - NQ 21 - 08-03-1901 a 02-07-190(í - Legibilidade boa 
1.16 - NQ 22 - 21-02-1906 a 24-01-1910 - Danificado e in

completo 
1.17 - NQ 23 - 23-01-1911 a 22-07-1916 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
1.18 - NQ 24 22-03-1916 a 31-05-1920 - Perfeito e completo 

- Legibilidade 6tima 
1 . 19 - NQ 25 - 24-06-192 Oa 11-06-1924 
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1.20 - NQ 26 - 11-06-1924 a 17-07-1926 - Perfeito e com
pleto, datado de Bonfim, cujo vigário estava encarregado 
da Paróquia de Santa Luzia - Legibilidade boa 

1.21 - NQ 1 - 16-07-1925 a 05-03-1939 - Perfeito e completo 
- Legibilidade boa 

1.22 - NQ 27 - 14-07-1926 a 16-02-1928 - Perfeito e completo 
- Legibilidade Regular 

1.23 - NQ 28 - 19-01-1928 a 24-09-1932 - Perfeito oe com
pleto - Legibilidade ótima 

1.24 - NQ 29 - 30-06-1930 a 16-01-1936 - Perfeito e com
pleto, datado de Formosa, legibilidade boa 

1.25 - NQ 30 - 30-03-193 6a 24-06-1938 - Perfeito e com
pleto - Legibilidade boa 

1.26 - NQ 31 - 25-06-193 8a 11-10-1940 - Perfeito e com
pleto - Legibilidade boa 

1.27 - NQ 02 - 05·03-1939 a 21-08-1947 - Perfeito e com
pleto - Legibilidade boa 

1.28 - NQ 32 - 01-11-1940 a 21-05-1942 - Pelfeito e com
pleto - Legibilidade boa 

1.29 - NQ 33 - 25-06-1942 a 13-07-1943 - Livro próprio im
presso - Legibilidade ótima 

1.30 - NQ 34 - 11-07-1943 a 16-02-1945 - Perfeito e com
pleto - Legibilidade ótima 

1.31 - NQ 35 - 20-06-1946 a 12-06-1948 - Perfeito e com
pleto - Legibilidade ótima 

1.32 - NQ 3 - 24-01-1948 a 24-06-1950 - Peneito e com
pleto ~ Legibilidade má 

1.33 - NQ 36 - 24-05-1949 a 25-06-1952 - Perfeito e com
pleto - Legibilidade boa 

1.34 - NQ 37 - 25-06-1952 a 16-01-1955 - Perfeito e com
pleto - Legibilidade boa 

1.35 - NQ 38 - 18-01-1955 a 17-05-1958 - Perfeito e com
pleto - Legibilidade boa 

1.36 - NQ 39 - 17-05-1958 a 13-12-1959 - Perfeito e com
pleto, datado de Goiânia -'- Legibilidade boa 

1.37 - NQ 40 - 15-12-1959 a 31-07-1961 - Perfeito e com
pleto, livro feito em duplicata. Datado de Brasflia -
Legibilidade boa. 

Obs. - Existem, ainda, 2 livros de Assentamentos de ba
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2. - Livros de Assento de Casamentos: 18 volume-s. 

Discriminação. 

2. 1 - NQ 3 - 1793 a 1832 - Restaurado - Legibilidade má 
2.2 - NQ 5 - 10-05-1836 a 30-05-1860 - Restaurado - Legi

bilidade má 
2.3 - NQ 6 - 09-06-1860 a 25-10-1865 - Restaurado - Legi

bilidade má 
2.4 - NQ 4 - 1869 a 1889 - Faltam os assuntos de 1873 a 

1883 - Legibilidade má 
2.5 - NQ 7 - 26-04-1873 a 02-08-1885 - Restaurado - Legi

bilidade má 
2.6 - NQ - 25-07-1875 a 11-11-1883 - Restaurado - Legi

bilidade má 
2.7 - NQ 9 - 1871 a 1913 - A restauração engiobou frag

mentos de vários tipos de assentos. 
2.8 - NQ - - 29-07-1912 a 29-06-1913 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.9 - NQ - - 20-04-1922 a 21-04-1930 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.10 - NQ - - 02-05-1929 a 28-06-1941 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.11 - NQ - - 28-06-1941 a 29-06-1949 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.12 - NQ 13 - 20-06-1949 a 07-05-1951 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.13 - NQ - - 14-04-1951 a 30-05-1955 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.14 - NQ 14 - 12-05-1951 a 12-12-1955 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.15 - NQ 15 - 12-12-1955 a 15-02-1957 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.16 - NQ 16 - 09-07-1960 a 20-06-1964 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 
2.17 - NQ - - 20-06-1964 a 20-04-1968 - Perfeito e com 

pleto - Legibilidade boa 
2.18 - N9 - - 20-06-1964 a 19-12-1970 - Perfeito e com

pleto - Legibilidade boa 

3. - Livros de Assentos de Óbitos: 
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3.2 - de óbitos - de 1814 a 1829 - Danificado 
3.3 - de óbitos - de 1836 a 1875 - Danificado 
3.4 - de óbitos NQ 3 - de 16-01-1847 a 16-01-1855 - Res· 

taurado, datado em Meia Ponte. 
3.5 - de óbitos NQ6 - de 20-05-1867 a 03-05-1873 - Per

feito e completo - Pe. Manoel Inocêncio da Costa Cam
pos. 

4. - Livros Diversos: 8 volumes. 

D-iscriminação. 

4. 1 - Receita e Despesa da Irmandade de N. S. do Rosário 
de Sta. Luzia - 1869 a (?) - Danificado - Legibili
dade boa 

4.2 - Contas Correntes da Matriz de Santa Luzia - 01-01-
1932 a 31-12-1934 - Danificado - Legibilidade boa. 

4.3 - Tombo nQ 1 - 1917 a (?) - Perfeito - Legibilidade 
boa. 

4.4 - Atas da Reconstrução da Matriz de Sta. Luzia - 15-08-
1926 a 06-01-1929 - Perfeito - Legibilidade boa. 

4.5 - das Reuniões da Juventude Católica Luziana - 15-08-
1937 a 25-09-1938 - Perfeito - Legibilidade boa. 

4.6 - da Igreja de Sta. Luzia - 05-08-1945 a 29-12-1946 -
Perfeito - Legibilidade boa. 

4.7 - Crisma (tipo caderno) - 27-06·1934 a 01-07-1934 -
Perfeito - Legibilidade boa. 

4.8 - Crisma - 300 páginas - 24-05-1941 a 1943 - Perfei
to - Legibilidade boa. 

5. _ Maço de Documentos: 1 volume. 
5. 1 - Documentos Esparsos - Século XIX: Registros de Or

dens da Junta da Real Fazenda, e outros. Perfeitos
boa legibilidade. 

* 
* • 

IV. - CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE LUZIÂNIA - GO. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Titular: Maria Alzira de Lima Aguiar 
Local: Fórum (no prédio da Prefeitura). 
Fundado em: 1875 
B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO: 
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1. - Livros de Registros de Nascimentos: 16 volumes. 

Discriminação. 

1.1 - 24-07-1878 a 20-06-1883 - 200 págs. - Legibilidade boa 
- Danificado. 

1.2 - 09-01-1889 a 04-03-1893 - 56 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.3 - 30-03-1897 a 11-12-1899 - 176 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.4 - 25-03-1900 a 02-03-1904 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.5 - 04-01-1904 a 08-07-1905 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.6 - 21-06-1905 a 19-03-1907 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.7 - 20-03-1907 a 20-06-1909 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.8 - 24-07-1909 a 22-09-1909 - 100 págs .. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.9 - 01-10-1909 a 30-031910 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.10 - 20-05-1910 a 15-07-1911 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.11 - 30-08-1911 a 09-03-1916 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.12 - 24-03-1916 a 18-03-1920 - 136 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.13 - 25-03-1920 a 28-07-1922 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.14 - 30-08-192211 17-07-1925 - 400 págs. - Legibilidade boa 
- Danificado. 

1.15 - 07-07-1925 a 08-01-1928 - 146 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

1.16 - 23-09-1932 a 31-12-1932 - 00 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

2. - Livros de Registros de Casamentos: 6 volumes. 

Discriminação. 

2.1 - 24-04-1878 a 21-01-1889 - 200 págs. - Leg~bi1idade boa 
- Perfeito. 

2.2 - 08-05-1889 a 20-08-1899 - 200 
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2.3 - 30-12-1907 a 07-03-1914 - 200 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

2.4 - 03-08-1922 a 29-01-1925 - 200 págs. - Legibilidade boa 
- Danificado. 

2.5 - 14-03-1925 a 20-02-1930 - 200 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

2.6 - índice de Casamento - feitos em autos - 2\1 metade do 
século XIX - a 1920 - 200 págs. - Legibilidade boa 
- Danificado. 

3. - Livros de Assentamento de óbitos: 12 volumes. 

Discriminação. 

3.1 - 01-01-1875 a 01-05-1875 -70 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

3.2 - 29-04-1877 a 24-04-1879 -150 págs. - Legibilidade bC'l 
- Perfeito. 

3.3 - 10-03-1878 a 15-12-1887 - 200 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

3.4 - 15-04-1899 a 12-07-1902 - 394 págs. - Legibilidade boa 
- Danificado. 

3.5 - 19-02-1903 a 24-11-1903 - 44 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

3.6 - 07-07-1905 a 11-09-1909 - 68 págs. - Legibilidade bOI! 
- Perfeito. 

3.7 - 06-09-1905 a 11-09-1909 - 70 págs. - Legihilidade boa 
- Perfeito. 

3.8 - 03-10-1909 a 04-12-1910 - 52 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

3.9 - 08-01-1911 a 01-09-1917 - 200 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

3.10 - 04-03-191 8a 27-07-1923 - 120 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

3.11 - 02-07-1924 a 04-01-1928 - 100 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

3.12 - 14-03-192 8a 08-06-1933 - 200 págs. - Legibilidade boa 
- Perfeito. 

• 
• • 

V. - CART6RIO DO 1" OFICIO E REGISTRO DE IM6VEIS 
DE LUZlÃNIA (GOlAS). 
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Titular: Joaquim Gilberto. 
Fundado em: 1805. 
B. - MATERIAL ENCONTRADO NO CARTÓRIO: 
1. - Livros de Notas: 2 Volumes. 

Discriminação. 

1.1 - Livro de Notas, iniciado em 1805 e terminado em 1808, 
com 200 páginas, danificado e legibilidade má. 

1.2 - Livro de Notas, iniciado em 12-03-1860 e terminado em 
27-07-1866, com 200 páginas, danificado e legibilidade má. 

2. - Livros de Escrituras: 69 Volumes. 

Discriminação. 

2.1 - N9 1 - 17-05 1826 a 29-10-1838 
2.2 -N9 2 - 29-10-1838 a 07-08-1847 
2.3 - N9 3 - 07-08-1847 a 09-11-1849 
2.4 - N9 4 - 09-11-1849 a 20-01-1860 
2.5 -N9 5 - 20-01-1860 a 12-03-1860 
2.6 -N9 6 - 12-03-1860 a 15-12-1866 
2.7 -N9 7 - 15-12-1866 a 10-09-1872 
2.8 -N9 8 - 10-09-1872 a 27-25-1877 
2.9 - N9 9 - 27-05-1877 a 05-05-1879 
2.10 - N9 10 - 05-05-1879 a 20-11-1879 
2.11 - N9 11 - 20-11-1879 a 20-08-1880 
2.12 - N9 12 - 20-08-1880 a 01-10-1883 
2.13 - N9 13 - 01-10-1883 a 21-03-1885 
2.14 - N9 14 - 21-03-1885 a 24-03-1888 
2.15 - N9 15 - 24-03-1888 a 15-06-1892 
2.16 - N9 16 - 15-06-1892 a 21-03-1895 
2.17 - N9 17 - 21-03-1895 a 08-06-1897 
2.18 - N9 18 - 08-06-1897 a 31-05-1902 

NÃO HÁ LIVROS DE N9s 19 a 24 

2.25 - N9 25 - 12-12-1864 a 15-04-1879 
2.26 - N9 26 - 15-04-1879 a abril/1892 
2.27 - N9 27 - abril/1892 a 30-08-1892 
2.28 - N9 28 - 30-08-1892 a 23-08-1894 
2.29 - N9 29 - 23-08-1894 a 1895 
2.30 - N9 30 -
2.31 - N9 31 -
2.32 - N9 32 -
2.33 - N9 33 -

1895 a 
1897 a 
1898 a 
1902 a 

1897 
1898 
1902 
1903 
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2.34 - N9 34 - 1903 a 1905 
2.35 - N9 35 - 1905 a 1906 
2.36 - N9 36 - 1906 a 1907 
2.37 - N9 37 - 1907 a 1907 
2.38 - N9 38 - 1907 a 1908 
2.39 - N9 39 - 1908 a 1909 
2.40 - N9 40 - 1909 a 1910 
2.41 - N9 41 - 1910 a 1911 
2.42 - N9 42 - 1911 a 1912 
2.43 - N9 43 - 1912 a 1914 
2.44 - N9 44 - 1914 a 1914 
2.45 - N9 45 - 1914 a 1916 
2.46 - N9 46 - 1916 a 1918 
2.47 - N9 47 - 1918 a 1919 
2.48 - N9 48 - 1919 a 1920 
2.49 - N.9 49 - 1920 a 1921 
2.50 - N9 50 - 1921 a 1923 
2.51 - N9 51 - 1923 a 1924 
2.52 - N9 52 - 1924 a 1926 
2.53 - N9 53 - 1925 a 1928 
2.54 - N9 54 - 1928 a 1929 
2.55 - N9 55 - 1929 a 1933 
2.56 - N9 56 - 1933 a 1937 
2.57 - N9 57 - 1937 a 1940 
2.58 - N9 58 - 1940 a 1942 
2.59 - N9 59 - 1942 a 1943 
2.60 - N9 60 - 1943 a 1943 
2.61 - N9 ~l - 1943 a 1944 
2.62 - N9 62 - 1944 a 1945 
2.63 - N9 63 - 1945 a 1946 
2.64 - N9 64 - 1946 a 1947 
2.65 - N9 65 - 1947 a 1948 
2.66 - N9 66 - 1948 a 1949 
2.67 - N9 67 - 1949 a 1950 
2.68 - N9 68 - 1950 a 1950 
2.69 - N9 69- 1950 a 1951 
2.70 - N9 70 - 1951 a 1953 
2.71 - N9 71 - 1953 a 1954 
2.72 - N9 72 - 1955 a 1955 
2.73 - N9 73 - 1955 a 1956 
2.74 - N9 74- 1956 a 1958 
2.75 - N9 27-A 1885 a 1892 

Obs. 
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3 . Livros de Procurações: 13 volumes. 

Discriminação. 

3.1 - NQ 1 - Perfeito - Legível 
3.2 -NQ 2- .. 
3.3 - NQ 3-
3.4 -NQ 4- .. 
3.5 - NQ 5- .. .. 
3.6 -NQ 6-
3.7 -NQ 7- .. 
3.8 -NQ 8- .. 
3.9 -NQ 9- .. 
3.10 - NQ 10-
3.11 - NQ 11 - .. .. 
3.12 - NQ 12 - .. 
3.13 - NQ 13 - .. .. 

o PRIMEIRO Registro do Livro nQ 1, data de 15] 1-1915, e o 
ÚLTIMO Registro do Livro nQ 13 (em andamento), data de 
16-07-1971. 

4. Livros de Registros de Imóveis: 33 Volumes. 

4.1 -NQ 1 
4.2 -NQ 2 
4.3 -NQ 3 
4.4 -NQ 4 
4.5 -NQ 5 
4.6 -NQ 6 
4.7 -NQ 7 
4.8 - NQ 8 
4.9 - NQ 9 
4.10 - NQ 10 



4.20 - N9 20 
4.21 - N9 21 
4.22 - N9 22 
4.23 - N9 23 
4.24 - N9 24 
4.25 - N9 25 
4.26 - N9 26 
4.27 - N9 27 
4.28 - N9 28 
4.29 - N9 29 
4.30 - N9 30 
4.31 - N9 31 
4.32 - N9 32 
4.33 - N9 33 
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o PRIMEIRO Registro do Livro n9 1, data de 18-05-1874, e 
o ÚLTIMO Registro do Livro n9 33 (em andamento), data de 
14-07-1971. 

Todos os livros estão em perfeito estado de conservação e boa 
legibilidade. 
5 . Livros Diversos: 4 Volumes. 

Discriminação. 

5.1 - Livro de Inscrição de Cédulas Rurais, N9 01. 
5.2 - Livro de Inscrição de Cédulas Rurais, NQ 02. 

PRIMEIRO Registro do Livro n9 01, data de 08-06-1967, 
e o ÚLTIMO, do Livro n~ 02, data de 15-07-1971 tem 
andamento) . 

5 . 3 - Livro de Sistema Torrens, N9 1. 
5.4 - Livro de Sistema Torrens, NQ 2. 

PRIMEIRO Registro do livro nQ 1, data de 28-08-1945, 
e o ÚLTIMO Registro do livro n9 2, data de 02-12-1965. 
Todos os livros do item 5. 1 ao 5.4, estão em perfeito 

estado de conservação e legibilidade. 

VI. - CARTORIO DO II OFICIO DE LUZIÂNIA - GOlAS. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Titular: Jefferson Meireles. 
Local: Forum Municipal (prédio da Prefeitura). 
Fundado em: 1918. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 
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Discriminação. 

1.1 - N() 1 - 16-06-1920 a 21-01-1926 - O. Sotter - Per
feito - Legível. 

1.2 - N: 2 - 02-03-1926 a 17-08-1928 - C. R. Esselin 
Perfeito - Legível. 

1.3 - N() 3 - 20-08-1928 a 25-03-1929 - C. R. Esselin 
Perfeito - Legível. 

1.4 - N() 4 - 23-04-1929 a 14-03-1930 - H. Campos 
Perfeito - Legível. 

1.5 - N() 5 - 21-03-1930 a 19-06-1931 - :legívt"l - Perfei
to - Legível. 

1.6 - N() 6 - 22-09-1931 a 29-08-1936 - M. Araújo 
Perfeito - Legível. 

2. Livros de Escrituras: 10 Volumes. 

Discriminação. 

2.1 - N() 1 - 29-08-1919 a 11-11-1920 - O. Sotter - Per
feito - Legível. 

2.2 - N() 2 - 20-12-1920 a 19-12-1923 - O. Sotter - Per
feito - Legível. 

2.3 - N() 3 - 13-01-1924 a 09-09-1924 - O. Sotter - Per
feito - Legível. 

2.4 - N() 4 - 16-10-1924 a 25-04-1925 - H. Itibirê 
Perfeito - Legível. 

2.5 - N() 5 - 25-04-1925 a 15-11-1926 - H. Campos 
Perf~ito - Legível. 

2.6 - N() 6 - 22-11-1926 a 20-04-1928 - Esselin Per-
feito - Legível. 

2.7 - N() 7 - 26-04-1928 a 30-11-1928 - Esselin Per· 
feito - Legível. 

2.8 - N() 8 - 03-12-1928 a 29-04-1929 - Esselin Per-
feito - Legível. 

2.9 - N() 9 - 02-05-1929 a 14-06-1930 - H. Campos 
Perfeito - Legível. 

2.10 - N() 10 - 24-06-1930 a 16-05-1933 - M. Araújo 
Perfeito - Legível. 

3. Livros de Registros Diversos: 7 Volumes. 

Discriminação. 

3.1 - Sentenças - N() 1 - 14-06-1921 a 08-03-1929 - H. 
Itibirê. 

3.2 - Sentenças - N() 2 - 15-06-1929 a 22-08-1935 
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3 . 3 - Comércio - NQ 1 - 2-09-1908 a 07-02-1911 - Cor
riola. 

3.4 - Comércio - NQ 2 - 25-06-1921 a 08-01-1948 - G. 
Reis. 

3.5 - Protesto - ... - 28-08-1930 a 09-08-1946 - M. 
Araújo. 

3.6 - Sociedades Civis - 24-03-1924 a 10-0~-1958 - H. Iti
birê. 

3.7 - Títulos e Documentos - 11-04-1924 a 1929 - H. Iti
birê. 

4. Livros de Protocolo das Audiências de Juizes: 6 Volu
mes. 

Discriminação. 

4.1 - N 1 -06-11-1919 a 06-12-1923 - O. Sottcr - Perfei
to - Legível. 

4.2 - NQ 2 - 04-05-1927 a 07-11-1933 - D. Meireles -
Perfeito - Legível. 

4.3 - NQ 3 - 13-12-1923 a 05-08-1926 - H. Itibirê _ Per
feito o- Legível. 

4.4 - NQ 4 - 12-08-1926 a 20-04-1928 - Esselin - Perfei. 
to - Legfvel. 

4.5 - NQ 5 - 13-02-1930 a 09-03-1933 - M. Ao aújo - Per
feito - Legível. 

4.6 - Títulos e Documentos - 24-03-1924 a 14-05-1932 - H. 
Itibirê _. Perfeito - Legível. 

5. Livros Diversos: 1 Volume. 
5.1 - Livro Tombo - Inventários, Divisões e Ações Julgadas 

- 21-10-1919 a 15-10-1957 - M. Araújo - Perfeito -
Legível. 

• 
• • 

VII. - CARTÓRIO DO CRIME DE LUZIÂNIA - GOIÁS. 

A. - APRESENTAÇÃO. 

Titular: Jairo Augusto Rocha. 

Local: (Forum Musicipal (no prédio da Prefeitura) . 

Fundado em: 1874. 

B. - RELAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO. 
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Discriminação. 

1. Livros de Revisões e Sorteio de Jurados: 5 V"lumes. 
1.1 - 20-10-1908 a 13-06-1923 - C. Aguiar - Perfeito 

Legível. 
1.2 - 23-02-1923 a 26-06-1927 - H. ltibirê - Perfeito 

Legível. 
1. 3 - 25-07-1927 a 25-07-1930 -- Ilegível- Perfeito - Le

gível. 
1.4 - 27-07-1931 a 26-03-1940 - M. Araúj<, - Perfeito -

Legível. 
1.5 - 30-03-1940 a 22-12-1959 - Ilegível - Perfeito - Le

gível. 

2 . Livros Diversos: 4 Volumes. 

Discriminação. 

2.1 - Rol de Culpados - 02-07-1924 a 13-10-1965 - H. Iti
birê. 

2.2 - Protocolo das Audiências Crimes - 19-10-1874 a 11· 
03-1878 - A. Roriz. 

2.3 - Registro de Atas de Apurações de Eleições - 03-12··1945 
a 07-10-1954 - Arione. 

2.4 - Registro de Sentenças Criminais - 07-06-1943 a 10-10-
1956 - Ilegível. 
Obs. 



ARROLAMENTO DE FONTES PRIMÁRIAS DO 
ARQUIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (*). 

DULCE HELENA ALVARES PESSOA RAMOS 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

Tendo o Setor de Documentação Histórica da Faculdade de Fi
losofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo si
do informado da importância do Arquivo da Secretaria da Fazenda, 
decidimos proceder ao levantamento das fontes primárias encontradas 
neste Arquivo (1). 

O arrolamento de fontes primárias foi feito com o objetivo de 
preservação de documentos de interesse para a pesquisa histórica, de 
acordo com a linha de trabalho que tem sido desenvolvida por este 
Setor. 

O que nos levou com urgência a realizar esta tarefa foi o conhe
cimento de que grande parte do Arquivo havia sido destruida, por 
não mais interessar às finalidades daquela Secretaria. 

Na verdade, devido à falta de espaço para arquivar documentos, 
com que lutava esta Secretaria, criou-se, em 1961, uma comissão es
pecial para resolver o problema. Do estudo desta comiscão resultou 
a O. S. 58, de 1962, que dispôs um prazo de permanência de .cinco 
(5) anos para a documentação referente aos tributos, com eXCeção de: 

("'). _. Comunicação apresentada na 6.a sessão de estudos, Equipe B, no 
dia 9 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(1) - Agradecemos a colaboração das alunas de Pós-Graduação Ana Ma
ria Vilela e Isabel Aparecida Senise, que nos ajudaram na coleta de material. 
Agradecemos, também, pelo alto sentido de colaboração e compreensão man!
festado à responsável pelo Arquivo, Dona Páscoa 
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causa mortis, inter-vivos, dívida ativa e executivo. Assim, seriam ex
purgados os impostos - territorial, predial, I. V. C. (Imposto de Ven
das e Consignações), I.C.M. (Imposto de Circulação de Mercado
rias), isto é, todos aquêles que deixaram de pertencer à arrecadação 
do Estado. Quanto ao I. V . C. e I. C . M .• apesar de pertencerem ao 
Estado, seriam expurgados por caducarem depois de cinco (5) anos. 

Em 1967 e 1969 duas novas comissões de expurgo foram forma
das para resolver ainda o problema de falta de espaço, que se tornava 
crítico. Faziam parte de~ta comissão representantes das áreas Tribu
tárias, Financeira e do Arquivo. 

Em consequência, os documentos sobre Imposto Predial, Fôlha 
de Pagamento de Deputados Provinciais, Imposto de Tranmissão In
ter vivos, Causa-mortis, Siza de Escravos, uns foram totalmente des
truidos e outros, em sua grande parte inutilizados. 

O arrolamento da documentação que permaneceu na Secretaria, 
depois de sucessivos expurgos, acha-se, ainda, no começo. Entretan
to, apresentamos, desde já, uma amostra do que está sendo feito, por
que ela permite chamar a atenção dos pesquisadores, para os peri
gos que rodeiam as fontes primárias brasileiras, no caso presente de 
caráter econômico. O exemplo que estamos apresentando é signifi
cativo, não de negligência por parte da Secretaria da Fazenda do Es
tado de São Paulo, à qual na verdade, a documentação deixara de in
teressar, e que não dispunha de espaço para a sua conservação, mas 
dos limites da nossa infra-estrutura de pesquisa histórica. 

O~ documentos destruídos a que fazemos referência são um sím
bolo da falta de intercâmbio entre os centros de pesquisa histórica e 
os arquivos oficiais que obviamente representam um manancial de fon
tes de pesquisa. 

Apresentamos, pois, a seguir, o arrolamento dos documentos, que, 
pela sua antiguidade, ou por não constituirem mais documento útil 
da Secretaria da Fazenda, fazem parte, na sua maioria, do chamado 
"arquivo morto", sujeito a qualquer momento à destruição . 

• 
* * 

IMPOSTO DE INDÚSTRIAS E PROFISSOES. 
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o Impôsto de Indústria e Profissões apareceu pela primeira vel.: 
na Constituição de 1891 - Artigo 9.° - § 4 - impôsto de compe
tência exclusiva do Estado. 

Na Constituição de 1934 foi mantida a competência privativa dos 
Estados para sua decretação, sendo arrecadado por estes e pelos mu
nicípios em partes iguais (artigo 8.° - § 2). 

A Carta Constitucional de 1937, manteve este sistema, o qual 
veio a ser modificado pela vigente Constituição, promulgada a 18 de 
fetembro de 1946, que atribuiu o impôsto integral e privativo aos mu
nicípios (Artigo 2.° - § IH). 

Porém, na justificativa que acompanhou a proposta de orçamen
to do Estado para o exercício financeiro de 1936, encontramos o se
guinte impôsto: 

"O Estado arrecadará o Imposto de Indústrias e Profissões, 
no qual se fundiram as taxas do atual imposte desse nome, co
brado pelos municípios com os estaduais de comércio, de indús
tria e de consumo de bebidas alcoólicas" (2). 

Assim, chegamos à conclusão que entre a sua criação e 1934, es
se impôsto saiu do Estado e foi arrecadado pelos municípios, poste
riormente para o Estado. 

Encontramos na Secretaria da Fazenda para o período de 1912 
a 1934 esse impôsto com o nome de Impôsto de Comércio e Indús
tria e Taxa sobre Consumo de Aguardente (3). 

Depois de 1934, o encontramos com o nome de Indústrias e 
Profissões, até 1947, quando pela Constituição promulgada em 18 
de setembro de 1946 esse impôsto é atribui do integral e privativamen
te aos municípios. 

Até 1934 a cobrança de impostos é registrada em livros separa
dos por ano e por bairros. Depois de 1934 funciona através de de
clarações de cadastros de contribuintes, estando organizado em pas
tas por ordem alfabética de cndcrêços dos contribuintes. De 1912 a 
1934 encontramos 130 volumes e de 1935 a 1947 2.722 pastas. 

(2). - A Reforma dos Systemas Tributário e Orçamentário de São Paulo. 
1936, pág. 11. 

(3). - Antes de 1912, nada encontramos na Secretaria da Fazenda do 
Estado de São 
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Esse impôsto recaía sobre todas as profissões independentes: fei
rantes, mascateiros, médicos, dentistas etc., bem como estabelecimen
tos comerciais e industriais. 

A dificuldade que tivemos para coletar informações sob:.-e esse 
impôsto foi grande, pois como diz o próprio redator do livro, A Re
forma dos Systemas Tributário e Orçamentário do Estado de São 
Paulo, 

"Tão vasta é a nossa legislação tributária, qua~e toda frag
mentária, confusa e caótica e tão complexo e difícil é o proble
ma de remodelá-Ia em bases racionais, que impossível é realizar 
esse trabalho de uma só vez" (4). 

De qualquer forma, através do estudo desse impôsto teremos o le
vantamento de uma parte importante da História da evolução econô
mica de São Paulo. 

* 
IMPOSTO PREDIAL. 

Este impôsto foi criado no Brasil pelo Alvará de 27 de junho de 
1809, sob a denominação de Décimo Urbana, isto é, 10% sobre o 
rendimento líquido dos prédios (4). 

Passou para a renda provincial em virtude do Artigo 31, da Lei 
Geral de 8 de outubro de 1833. Teve a denominação de Impôsto so
bre Prédios, pela Lei n.O 91, de 25 de abril de 1873, sendo cobrado na 
base de 1$000 por 1 .000$000. 

Pela Lei de 25 de junho de 1881, esse impôsto passou a denomi
nar-se Impôsto Predial, cobrando-se 6% sobre o valor locativo do 
prédio. 

Em 1901, já na República, com uma nova regulamentação de lei 
feita pelo Estado (govêrno do Dr. Rodrigues Alves), cobrava-se mais 
4 % de taxa de esgôto sobre os prédios que o possuíssem. 

Apesar de a documentação sobre o impôsto predial, no século XIX 
ser falha, devido aos expurgos acima mencionados, a sua quantida-

(4). - Op. cit., pág. 12. 
(5). - Instruções - Exactores da Fazenda do Estado de São Paulo. Or

ganizado pe'o Inspetor do Tezouro do mesmo Estado - Coronel Luiz Gonzaga 
de Azevedo. 3.a Edição. São 
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de (1881 - 1930, 424 volumes) ju:tüica plenamente uma pesquisa 
histórica (6). 

* 
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS. 

O Impôsto de Transmissão Inter-vivos (sisa) correspondia ao im
pôsto sobre a transação de bens. 

Este impôsto foi criado pelo Alvará de 3 de junho de 1809 -
10% sobre o preço de compra, e 5% sobre o preço de escravo la
dino - com o título de Siza de Bens de Raiz. E~se impôsto perten
cia à Fazenda Real e passou para o Estado com a Constituição de 24 
de fevereiro de 1891. 

Sabemos que, a 31 de dezembro de 1910, a sisa era estipulada 
em 6% sobre o Impôsto de Transmissão. A variação da sisa atra
vés dos tempos tem sido grande: hoje, o ImpôHo de Transmissão é 
de 1%. 

O impâsto de Transmissão vai de 1893-1930 (último ano por nós 
coletado), correspondendo a um volume de 718 talões e 122 pacotes. 

* 
IMPOSTO LANÇADO. 

:E: um impôsto que se lança com base em elementos fixados em 
leis. O lançamento é feito através da Declaração do contribuinte. 

U~amos esse título Impôsto Lançado, no arrolamento de fontes 
porque os dois únicos livros que encontramos - 1874-1875 e 1877-
1878 - eram, assim, intitulados. 

Aqui termina a parte da documentação relativa à arrecadação 
do Estado. Vejamos agora a parte das despesas. 

Várias Secretarias, Secretaria da Educação (instrução pública), 
Fôlha de Pagamento, Deputados Provinciais e As~untos Vários) fazem 
parte dos gastos da Secretaria da Fazenda . 

• 

(6). - 1930 foi a última data por nós fixada par.l 
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VÁRIAS SECRETARIAS. 

o têrmo V árias Secretarias refere-se, geralmente, a todas as se
cretarias, menos a da Educação e a da Justiça. 

Para melhor compreensão do têrmo Assentamento e Vencimen
tos de Diversas Secretarias, transcrevemos o livro de abertura cor
respondente ao ano de 1835. 

"Este livro servirá para o assentamento de todos os empre
gados, cujos vencimentos pertencem à Despesa Provincial ... ". 

Nas Fôlhas de Assentamento e Vencimento era averbada a vi
da do funcionário, colocando-se na própria folha o têrmo de posse 
e o recibo de vencimento. 

V árias Secretarias, vai do ano de 1825 a 1910 (com um total 
de 121 volumes). 

Até por volta de 1920, as Fôlhas de Assentamento e Vencimen
to vinham juntas. Depois, passou a haver dois livros separados, um 
de assento e outro de vencimento. Isto aconteceu quando a Secre
taria da Fazenda passou a expedir a Ordem de Pagamento às Coleto
rias do Interior. 

A sua documentação vai de 1861 a 1924, com o montante de 
121 volumes. 

* 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. 

Chamada primeiramente de Secretaria da Instrução Pública, 
apresenta o maior número de documentos: 440 volumes, que "ão dos 
anos de 1861 a 1924. 

Não é neccs-ário sublinhar que essa documentação levantada se 
constitui em riquíssimo material para a pesquisa histórica. 

* 
SECRETARIA DA SAÚDE. 

Encontra-se deslocada na apresentação desse arrolamento, deven
do fazer parte de V 
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ASSUNTOS V ARIOS. 

Foi a denominação que demos provisoriamente aos documentos 
existentes numa estante onde vários assuntos se encontravam reuni
dos, sem preocupação de qualquer classificação. Corresponde esse 
material a 39 volumes. 

* 
• • 

INDÚSTRIA E PROFISSõES. 

1912 - 3 volumes 
1913 - 3 
1914 - 3 
1915 - 4 
1916 - 3 
1917 - 2 
1918 - 2 
1919 - 3 
1920 - 5 
1921 - 6 
1922 - 7 
1923 - 6 
1924 - 3 
1925 - 6 
1926 - 3 
1927 - 6 
1928 - 7 
1929 - 10 
1930 - 15 
1931 - 11 
1932 - 12 
1933 - 10 

.. 

.. 

.. 

.. 

1934 a 1939 - 810 pastas (a partir do nQ i!6). 
1940 a 1947 - 1.912 pastas (a partir do n.';> 60). 

* 
IMPOSTO 
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1889 3 
1891 4 
1892 1 
1893 5 " 
1895 3 " 
1896 2 
1897 2 " 
1898 2 
1899 4 " 
1900 3 
1901 4 " 
1902 4 
1903 4 " 
1904 5 " 
1905 3 " 
1906 2 " 
1907 2 
1908 5 
1909 - 22 
1910 - 6 " 
1911 - 24 
1912 8 lO 

1913 - 9 " 
1914 - 7 " 
1915 -11 " 
1916 - 12 " 
1917 - 14 
1918 - 8 
1919 - 16 " 
1920 - 13 " 
1921 - 17 
1922 - 21 
1923 - 18 .. 
19~4 - 18 " 
1925 - 20 " 
1926 - 22 " 
1927 - 21 .. 
1928 - 30 
1929 - 23 .. 
1930 - 17 .. 

* 
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IMPOSTOS LANÇADOS - CAPITAL. 

1874-1875 - 01 volume 
1877-1878 - 01 volume 

* 
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. 

1893 - 36 talões 
1894 - 36 talões 
1895 - 44 talões 
1896 - 01 talão 
1896 - 55 talões imóveis 
1897 - 58 talões 
1898 - 39 talões 
1899 - 40 talões 
1900 - 29 talões 
1902 - 33 talões 
1901 - 29 talões 
1902 - 33 talões 
1903 - 39 talões 
1904 - 45 talões 
1905 - 41 talões 
1906 - 46 talões 
1907 - 01 pacote com 57 talões e 1 pacote ,om 8 talõe~ 
1908 - 59 talões 
1911 - 17 talões 
1912 - 04 pacotes de 10 talões 
1914 - 04 talões 
1915 - 02 pacotes 
1916 - 04 pacotes 
1917 - 08 pacotes 
1919 - 04 pacotes 
1920 - 08 pacotes 
1921 - 09 pacotes 
1922 - 10 pacotes 
1923 - 13 pacotes 
1924 - 12 pacotes 
1925 - 02 pacotes 
1926 - 13 pacotes 
1927 - 13 pacotes 
1927 - 15 pacotes 
1928 - 14 pacotes 
1929 - 11 pacotes 
1930 - 09 



- 642-

DEPUTADOS PROVINCIAIS. 

1862-1863 - 01 volume 
1862-1863 - 01 volume 
1864-1865 - 01 volume 
1865-1866 - 01 volume 
1967-1868 - 02 volumes 
1868-1869 - 01 volume 
1869-1870 - 01 volume 
1879-1880 - 01 volume. 

* 
VARIAS SECRETARIAS. ASSENTAMENTOS E 

VENCIMENTOS. 

1825-1835 - assentamentos de empregados - I livro 
1835-1878 - "1 
1860-1861 - coadjutores - 1 livro 
1860-1861 - diversas repartições - 1 livro 
1861-1862 - coadjutores - 1 livro 
1861-1862 - guizamentos - folha de pagamento de' empregados 

e eclesiásticos - 1 livro 
1861-1862 - diversas repartições - 1 livro 
1862-1863 - 1 coadjutores - 1 livro 
1862-1863 - folha de eclesiásticos - 1 livro 
1862-1863 - diversas repartições - 1 livro 
1863-1864 - coadjutores - 1 livro 
1863-1864 - guizamentos 
1864-1865 - guizamentos 
1864-1865 - diversas repartições 
1864-1865 - coadjutores 
1865-1866 - coadjutores 
1865-1898 - Coletoria da cidade de Santos 
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1869-1870 - coadjutores - 1 
1869-1870 - diversas repartições (pagamento) 
1869-1870 - guizamentos 
1870-1871 - coadjutores 
1870-1871 - guizamentos 
1870-1871 - diversas províncias 
1871-1872 - diversas repartições 
1871-1872 - coadjutores 
1871-1872 -:- guizamentos 
1872-1873 - congruas (assuntos eclesiásticos) 
1872-1873 - guizamentos 
1872-1873 - diversas repartições 
1873-1874 - coadjutores 
1873-1874 - guizamentos 
1873-1874 - diversas repartições 

1874 - livro de assentamento 
1874-1875 - guizamentos 
1875-1876 - coadjutores 
1875-1876 - diversas repartições 
1876-1877 - coadjutores 
1876-1877 - guizamentos 
1876-1877 - diversas repartições 
1876-1877 - diversas repartições 
1876-1880 - assentamento de empregados 
1877-1878 - diversas repartições - 2 livros 
1877-1878 - coadjutores 
1877-1878 - guizamentos 
1878-1879 - coadjutores 
1879-1880 - guizamentos 
1877-1890 - termo de transferência de apólice 
1879-1880 - coadjutores 
1880-1881 - clero 
1880-1881 - coadjutores 
1880-1881 
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1884-1885 - guizamentos 
1885-1886 - guizamentos 
1885-1886 - diversas repartições 
1886-1887 - coadjutores - 2 livros 
1887-1888 - guizamentos 
1888-1889 - guizamentos 
1889-1890 - diversas repartições 
1889-1890 - folha do depto. legislativo 
1889-1890 - guizamento 
1890-1891 - diversas repartições - 2 livros 
1891-1892 - diversas repartições 
1892 - terras e colonização 
1892 - Secretaria da Agriculiura - 2 livros 
1893 - diversas repartições - Secretarb do Interior 
1893 - Secretaria da Agricultura 
1893 - Presidência do Estado e Secretaria 
1893 - Terra e colonização 
1894 - Secretaria da Agricultura 
1894 - Terra, colonização e Imigração 
1895 
1896 

1896 - Inspetoria de Estrada de Ferro e Nav('gação 
1896 - Comissão Geográfica e Instituto Agronómico 
1897 
1897 
1897 
1897 
1897 
1898 
1898 
1898 
1898 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1901 

- Estrada de Ferro e Navegação 
- Terra e Colonização e Imigração 
- Secretaria Agronômica 
- Comissão Geográfica e Instituto Agronômico 

" 
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1901 

1901 
1902 
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- Hospedaria de Imigrantes - Núc~eos Co'oniais e 
Telegráficos 

-- Inspetoria de Estrada de Ferro e Navegação - 2 
livros 

- Comissão Geográfica e Instituto Agf0,ômico .. 
1902 - Secretaria da Agricultura e Inspetoria Ag"onômica 
1902-1910 - Assentamentos e registros de títu!os de, empregados 

da Recebedoria. 

* 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Instrução Pública). 

ASSENTAMENTOS E VENCIMENTOS. 

1861-1862 - Instrução Pública 
1863-1864 - " 
1863-1864 - Diversas Repartições 
1864-1865 - Instrução Pública 
1866-1867 - Diversas Repartições 
1867-1868 - Secretaria da Educação 
1867-1868 - - Diversas repartições 
1874-1875 -
1878-1879 - Assembléia do Palácio do Govêrno 
1884-1885 - Diversas Repartições 
1885-1886 - Diretor Geral da Instrução Pública 
1887-1888 - Diversas Repartições 
1887-1888 - Secretaria da Educação 
1887-1888 - Professores e Professoras da Capital - Diretoria 

Geral da Instrução l'ública - 2 livros 
1887-1888 - Secretaria da Educação - Professores e Professoras 

da Capital 
1888-1889 - Instrução Pública - Escola Normal 
1889 - Secretaria da Capital - Professores da Capital 
1889 - Secretaria da Educação - Professores da Capital 
1890-1891 - Secretaria da Educação - Professores e Professo-

ras da Capital 
1892 - Secretaria do Interior 
1892 - Diversas Repartições 
1892 - Diretoria da Instrução Pública 
1892 - Secretaria da Educação - Professores e Professoras 
1892 - Secretaria da Educação - Professores e Professoras 

- Curso Noturno -
1893 - Diretoria da Instrução Pública 
1893 - Secretaria do Interior - Escola. 
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1893-1907 - Encarregados extra-numerários da Secretaria do In-
terior 

1894 - Secretaria do Interior 
1894 - Inspetoria de Distritos 
1894 - Hospício de Alienados - Seminário de Educação 

- Diário Oficial - Escola Politécnica 
1895 - Instrução Pública e Conselho Superior 
1896 - Secretaria da Educação 
1895 - Inspetor de Distrito 
1895 - Secretaria do Interior 
1896 - Diretoria do Conselho Superior - Inspetoria da 

Instrução Pública 
1897 - Secretaria da Educação - Mestre de Vilas 
1897 - Secretaria do Interior 
1897 - Secretaria da Capital - Professores da Capital 
1897 -- Instrução Pública - Conselho Superior 
1898 - Instr. públ. Cons. Superior 
1898 - Instr. públ. - Educação .- Prof. e Mestres Ad-

juntas 
1898 - Inspetoria de literários 
1898 - Instrução Geral do Ensino 
1899 - Secretaria do Interior 
1899 - Secretaria da Educação - Mestras da Capital 
1899 - Professores e Professoras - Mestras Adjuntos 
1900 - Secretaria da Educação - Professores e Mestras 
1900 - Secretaria da Educação - Professores Adjuntos 
1900 - Secretaria do Interior 
1900 - Inspeção Geral do Ensino 
1901 - Secretaria do Interior 
1901 - Inspetoria Geral do Ensino 
1902 - Secretaria do Interior - Inspeção do Ensino 
1903 
1904 
1904 
1905 
1905 
1906 

- Diretoria do Interior 

" 
- Inspeção do Interior 
- Diretoria do Interior 
- Inspeção de Ensino 

1906 - Diretoria do Interior 
1907 
1907 
1908 
1908 
1909 

- Inspetoria do Ensino 

" 
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1909 - Diretoria do Interior 
1910 - Secretaria do Interior - lnsp. do Ensino 
1911 - Diretoria do Interior - Insp do Ensino 
1912 - Secretaria do Interior - Diretoria de Instrução Pú-

blica 
1914 - Diretoria do Interior - In~peção do Ensino 
1915 - Diretoria do Interior - In~peção do Ensino 
1916 - Almoxarifado - Diret0-

ria da Instrução Pública 
1918 - Diretoria do Interior - Inspetoria do E:sir:o 
1918 - Almoxarifado - Instru-

ção Pública - Inspeção Médica Escolar 
1919 - Diretoria do Interior - Almoxarifado - Direto-

ria Geral da Instrução Pública e Inspeção Médica 
Escolar 

1920 - Diretoria do Interior - Almoxarifado - Direto-
ria Geral da Inst:-ução Pública e Inspeção Médica 
Escolar 

1921 - Diretoria Geral da Instrução Pública e Inspeção 
Médica Escolar 

1922 - Diretoria do Interior - Almoxarifado - Direto-
ria Geral da Instrução Pública - Delegacias Re
gionais do Ensino - Inspeção Médica Escolar 

1923 - Diretoria do Interior - Almoxarifado - Direto-
ria Geral da Instr. Pública - Deleg. Regionais do 
Ensino e Inspeção Médica Escolar 

1924 - Diretoria do Interior - Almoxarifado - Direto-
ria da Instrução Pública 

1895-1924 - Escola Politécnica - 30 volumes 
1883-1884 - Escola Normal 
1885-1886 -
1886-1887 - Pagamento dos empregados da Secretaria do Go-

vêrno - Instrução Pública e Escola Normal 
1889-1890 - Escola Normal e Instrução Pública 
1890-1891 - Escola Normal 
1891-1892 - Repartição de Instrução Pública 
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1898 
1898 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 

- Escola Modêlo 

1902 
1902 
1902 
1903 
1903 
1903 
1904 
1904 
1905 
1905 
1906 
1907-1909 -
1910 
1910 
1911 
1911 
1912 
1913 
1913 
1913 

.. 

.. 
lO 

" 

.. 
lO 

.. 

Normal 
de Itapetininga e Piracicaba 
Normal e Anexa 
Modêlo .. 
de Itapetininga e Piracicaba 
Normal e Anexas 
de Itapetininga e Piracicaba 
Modêlo 
de Itapetininga e Piracicaba 
Normal e Anexa 
de Itapetininga e Piracicaba 
Normal e Anexas 
Modêlo 
Normal e Anexas 
Modêlo 
de Itapetininga e Piracicaba 
Normal e Anexas 

Normal e Anexa 

" 
" " 

" " 
" da Capital 

e Primária 

" e Anexa .. e Primária da Capital 

" do Brás 
1913 e Normais Primárias da Capital 
1913 " de Itapetininga 
1913 Complementar de Itapetininga 
1914 - Escolas Normais do Interior e Anexas 
1914 
1914 

" .. Primárias e do Interior .. 
1914 - Escola Normal Primária do Brás 
1914 da Capital e Anexas 
1915 da Capital e Anexas 

1915 
1915 " 



1916 
1916 

649 

" Primária do Interior e Anexa 
do Interior e Anexas 

1916 Primária do Interior e Anexa 
1916 Primária do Interior e Anexa - Bo-

tucatu - Campinas - Casa Branca 
1916 - Escola Normal Primária do Brás e Anexas 
1916 da Capital e Anexas 
1917 Primária do Brás e Anexas 
1917 do Interior e Anexas - Itapetinin-

ga e São Carlos 
1917 - Esc. Normais Primárias do Interior e Anexas 

Guaratinguetá, Piratininga c Pirassununga 
1917 - Esc. Normais da Capital ~ Anexas 
1918 Normais da Capital e Anexas 
1918 - Esc. Normal do Interior e Anexa - Guaratingur-

tá - Piracicaba e Pirassununga 
1918 - Esc. Normal do Interior '! Anexa - Itapetininga 

e São Carlos 
1918 - Esc. Noromal primária do Brás e Anexas 
1918 " Campinas e Casa Branca 
1919 - Escolas Normais da Capital e Anexas e Jardim da 

Infância. 
1919 -- Esc. Normal Primária e Anexa - Guaratinguetá-

Piracicaba, Pirassununga e Grupos Esc. Modelos 
1919 - Esc. Normal Primária e Anexas de Botucatu, Cam-

pinas, Casa Branca e Grupos Esc. Modêlo 
1919 - Idem, Idem Idem. 
1919 - Esc. Normal Primária do Brás e Grupo Esc. Mo-

dêlo 
1919 - Esc. Normal Secundárias e Anexas do Interior 
1920 - Esc. Normal da Capital e Anexas e Jardim da In-

fância 
1920 - Esc. Normal Primária Anexa de Botucatu, Cam-

pinas, Casa Branca e Grupo,> Escolares Modelos. 
1920 - Esc. Normal Secundária e Anexa do Interior 
1920 " Primária e Anexa - Guaratingueti, 

Piracicaba, Pirassununga e Grupos Esc. Modelos 
1920 - Esc. Normal Primária 
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1921 - Esc. Normais de Guaratinguetá, Piracicaba, Piras-
sununga e Grupos Esc. Modelos 

1921 - Esc. Normais Primárias e Anexas - Botucatu, 
Campinas, Casa Branca e Grupos Escolares Mo
delos 

1921 - Esc. Normais Primárias do Brás e Anexas 
1922 - Esc. Normais da Capital e Anexas e Faculdade de 

Educação 
1922 Esc. Normais do Interior e Anexas - Itapetininga, Pi-

racicaba 
1922 - Esc. Normais do Interior e Anexas - Pirassunun-

ga e São Carlos 
1922 - Esc. Normal do Interior e Anexas - Botucatu e 

Campinas 
1922 - Esc. Normal do Interior e Anexas - Casa Branca 

e Guaratinguetá 
ln3 de Botucatu e Camoinas 
1922 - Esc. Normal do Brás e Anexas 
1923 do Interior e Anexas - Casa Bran-

ca e Guaratinguetá 
1923 - Esc. Normal do Interior e Anexas - Itapetininp 

e Piracicaba 
1923 - Esc. Normal e Anexas - Pirassununga e São Car-

1923 
1924 

1924 

1924 
1924 

los 
- Esc. Normal do Brás e Anexa 

" da Capital e Anexas e Faculdade de 
Educação 

- Secretaria da Educação - Esc. Normal do Interior 
- Itapetininga, Piracicaba - volume 3 -

- Esc. Normal de Casa Branca e Guaratinguetá 
- Escola Normal do Interior e Anexas - Pirassunun-

Ra e São Carlos 
1924 - Esc. Normal Primária do Brás e Anexas 
1884-1885 - Professores de Bairros 
1893 - Professores de Cursos Noturno 
1894 - Professores de Cursos Noturno 
1896 - Professores e Mestres de Cursos Noturno 
1897 - Professores e Mestres de Curws Noturno 
1898 - Professores e Mestres de Cursos Noturno 
1901 - Professores e Mestres de Cl'rsos Noturno 
1902 - Professores e Mestres de CUi'SOS 
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1905 - Escolas Noturnas 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 da Capital 
1917 do Interior 
1918 do Interior 
1918 da Capital 
1919 da Capital 
1920 do Interior 
1923 e Cursos Noturnos de Alfabeti-

zação do Interior 
1921 - Escola Noturna do Interior 
1922 - Escola Noturna - Cursos Noturnos de Alfabetiza-

ção do Interior 
1920 - Escolas Noturnas da Capital 
1921 - Escolas Noturnas da Capital 
1922 - Escolas Noturnas e Cursos Noturnos de Alfabeti-

zação da Capital 
1923 - Escolas Noturnas e Curso~ 
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1918 - Escolas Profissionais e Lyceu de Artes e Ofícios de 
Amparo 

1921 - Escolas Profissionais 
1920 - Escolas Profissionais da Capital e Lyceu de Artes 

e Ofícios de Amparo 
1919 - Escolas Profissionais da Capital e Lyceu de Artes 

e Ofícios de Amparo 
1922 - Escolas Profissionais 
1923 
1924 
1907 - Escola Complementar do Interior 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1900 - Mestra da Cidade 
1900 - Mestra da Capital 
1900 - Mestra da Vila 
1900 - Mestra de Bairro - 2 volumes 
1901 - Adjuntos e Adjuntas de escolas isoladas 
1901 - Mestre de Cidade 
1901 da Capital 
1901 de Bairro 
1901 da Freguesia 
1901 de Vila 
1902 da Capital 
1902 da CAdade 
1902 de Bairro 
1902 da Freguesia 
1902 da Vila 
1903 da Cidade 
1903 de Vila - 2 volumes 
1903 de Bairro 
1903 de Freguesia 
1904 de Capital 
1904 de Cidade 
1904 de Bairro 
1904 de Freguesia 
1905 de Capital 
1905 de Cidade 
1905 de Ba:irro 
1905 



1905 
1906 
1906 
1906 
1907 
1907 
1908 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1910 
1910 

1910 

1910 
1911 
1911 
1911 
1912 
1912 
1912 
1912 
1913 
1913 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1916 
1916 
1916 
1916 
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Mestre de Vila 
- Mestres de Distrito da paz 

da Cidade 
de Bairro 
de Bairro - 3 volumes 
de Município - 3 volumes 
de Bairro 
de Município - 2 volumes 
de Bairro 

_o Secretaria da Educação - Mestras de Município 

" 
Bairros .. 

.. 
Município 

19s municípios 
Município 

19s municípios 
- Secretaria da Educação Mestras de Bairros 

Município .. Bairros 

Município 
Bairros 

" 
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1916 Secretaria da Educação - Mestra do Município 
1916 Bairros 
1917 
1917 Município 
1917 Bairros 
1917 Município 
1917 Bairros 
1917 .. 
1918 
1918 Município 
1918 Bairros 
1918 " 
1918 " 
1918 Professores 
1918 Mestres de Bairros 
1919 .. 
1919 
1919 
1919 Município 
1919 Bairros 
1919 Município 
1919 
1920 " 
1920 " 
1920 Bairros 
1920 
1920 .. 
1920 
1921 Mestras de Esc. Rurais 
1920 .. 
1921 
1921 Bairros 
1921 " 
1921 " 
1921 
1921 Município 
1921 
1921 Professores de Município 
1922 Mestres de Bairros 
1922 " 
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1922 - Sec.etaria de Educação Mestras de Esc. Ru-ais 
1922 
1922 .. 
1922 
1923 
1923 Secretaria Educação Mestras de Município 
1923 " 
1923 .. 

" Bairros 
1923 - Escolas Rurais 
1923 " 
1923 Mestras de Escolas Rurai~ 
1923 " " 
1924 Distritais 
1924-1925 de Escolas Rurais 
1924 Urbanas 
1924 de Escolas Rurai~ 
1924 .. .. 
1924 .. " 
1924 " 
1924 .. 
1900 - Professores da Capital 
1901 
1902 " Mestres e Ad-

juntas 
1902 da Capital 
1903 " Adjuntos 
1903 da Capital 
1904 da Capital da Cidade 
1904 .. e Professoras 

adjuntas 
1904 .. da Cidade 
1905 da Capital 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 " " 
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1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

- Secretaria de Educação - Professores da Capital 

" 
" 
" " " 
" " 
" " 
" .. 

" 

* 
VARIAS SECRETARIAS - ASSENTAMENTOS E 

VENCIMENTOS. 

(SECRETARIA DA SAÚDE) 

1904 - 01 volume 
1905 - 03 volumes 
1906 - 03 
1907 - 05 
1908 - 06 
1909 - 02 
1910 - 04 
1911 - 03 
1912 - 04 
1913 - 06 
1914 - 04 " 
1915 - 03 
1916 - 03 
1917 - 03 
1918 - 02 
1919 - 03 
1920 - 02 " 
1921 - 02 
1922 - 02 
1923 - 02 
1924 - 02 

* 
ASSUNTOS VARIOS. 

1879-1880 
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1896 - Repartição Estat. - Biblioteca Pública 
1896 - Seminário - Hospício - Museu do Estado 
1897 
1897 
1897 
1898 
1898 
1898 
1899 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1900 
1901 
1902 

1903 

1904 

1905 
1905 

1906 

.. .. 
- Diário Oficial 
- Repartição de Estatística - Biblioteca Pública .. 
- Seminário - Hospício - Museu 
- Diário Oficial 
- Repartição Estatística - Biblioteca 
- Seminário - Hospício - Museu 
- Diário Oficial 
- Almoxarifado da Fôrça Pública 
- Seminário - Hospício - Museu 
- Repartição Estatística - Biblioteca Pública 
- Repartição Estatística - Biblioteca Pública 
- Diário Oficial 
- Seminário - Hospício - Museu 

.. - Diário Oficial 
Biblioteca - Estatística - Arquivo 

- Seminário - Hospício - Museu - Diário Oficial 
- Biblioteca Pública - Departamento Estatística 

- Seminário - Hospício ~ Museu - Diário Oficial 
- Biblioteca Pública - Departamento Estatística 

- Seminário - Hospício - Museu 
- Diário Oficial Estatística - BIblioteca - Ar-

quivo 
- Diário Oficial Estatística - Biblioteca - Ar-

quivo 
1907 - Seminário - Diário Oficial - Estatística - Hos-

pício - Museu 
1908 - Seminário - Hospício - Diário Oficial - Biblio-

teca - Estatística - Arquivo 
1911 - Instituto Bacteriol6gico-Vadnogênico Laborat6-

1912 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

rios 
- Instituto Bacterio!6gico-Vacinogênico Laborat6-

rios 
- Instituto Laborat6rios .. 

" " 
" 

" " 
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* 
• * 

Da Prof. a Dalisia Elizabeth Martins Doles (ICLH/UFGo. Goiânia. 
Goiás) . 

Diz que sua intervenção é complementar àquela feita pela ProU 
Paula Beigelman (*) relativa à necessidade de formação de arqui
vistas. Chamou atenção do plenário para a urgência de uma melnor 
integração entre as Universidades e os Arquivos. 

* 
• • 

RE3POST A DA PROFESSÕRA DULCE HELENA ALVARES 
PESSOA RAMOS. 

À P:oP Dalísia Elizabeth Martins Doles. 

(*). 



FONTES PRIMÁRIAS DE CAMPOS. 
(Câmara Municipal) (*). 

MARIA NILZA GONÇALVES PATRÃO DIAS 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cam

pos (RJ). 

INTRODUÇÃO. 

A inexistência, na Cidade, de um Arquivo Histórico e o fato 
de estarem esgotadas todas as fontes histórico-bibliográficas, não per
mitiram que a Faculdade de Filosofia de Campos incluísse no currí
culo do seu Curso de História, implantado em 1965, a disciplina -
História Regional. Aceitando sugestão do Professor Eurípedes Si
mões de Paula, Diretor da Faculdade de Letras e Ciências HumallflS 
da Univeddade de São Paulo, quando de sua visita a Campos, em 
março de 1971, realizamos esta pesquisa que pretende dar início ao 
levantamento das fontes primárias de nossa Cidade. Assim, a pre
sente Comunicação se constitui no inventário dos livros manuscri
tos encontrados na Câmara Municipal, abrangendo o períodu entre 
1659 a 1900. 

Este arrolamento foi po"sível, em grande parte, graças fi ajuda 
eficiente da Professôra Nélia Peçanha Carvalhido, à colaboração dos 
alunos do Curso de História, Ana Maria Vieira e Aristides Arthur 
Soffiati Netto, e ao incentivo da Professôra Maria Thereza da Silva 
Venâ'lcio, na época Diretora da Facu1dadf> de Filosofia. Nos~o agra
decimento se faz, também, extensivo à Prefeitura, ao IBGE, ao MEC 
pela presteza no fornecimento dos dados neces"ários, à Professàra Iza
bel Maria de Freitas Sodré pela revisão do texto e, finalmente, à Câ
mara Municipal por ter publicado esta Comunicação de pesqu'sa. 

(*). - Comunicação apresentada na 6\1 
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* 
* * 

METODOLOGIA. 

Esta Comunicação contém duas partes: 1. - apresentação da 
história e da geologia do Município de Campos dos Goitacazes; 2. -
relação e estudo dos livros manu-critos da Câmara Municipal de Cam
pos dos séculos XVII a XIX. 

No que se refere à história, focalizamos primeiro o presente, e, 
para explicá-lo, apresentamos depois o passado. 

Quanto ao levantamento dos livros, fizemos a sua claosificação 
por séculos. Alguns, entrefanto, têm o seu término ultrapassado em 
que foram classificados. Como cada livro traz na lombada duas in
dicações, uma de nome e datas do livro - impresso ou a tinta -
e outra do número, este colocado numa etiqueta e sempre a tinta, rer
vimo-nos delas para enumerá-los. Assim. usamos o nome da lomba
da em ordem alfabética e cronológica, ou a etiqueta numerada, quan
do da ausência do nome. 

Dos códices arrolados foram feitas apreciações sobre o local on
de se encontram, verificações sobre o estado de conservação, a legibi
lidade, o número de páginas, as rubricas, os têrmos de abertura e en
cerramento, o tipo de documento e o conteúdo. 

* 
• • 

1. - CAMPOS - APRESENTAÇÃO. 

Para a apresentação mais fácil da História de Campos, faremos, 
de modo sucinto, um resumo de seu presente e de seu passado. 

1.1. - PRESENTE. 

Há no momento um grande empênho das autoridades em pro
mover o progresso do Norte-Fluminense. Foi escolhido como ponto 
de partida o Município de Campos, graças a uma multiplicidade de 
fotores favoráveis. 

* 
1.1.1. - Localização, Area e Vias de Acesso. 

Localizado ao norte do Estado do Rio de Janeiro, a 303 km de 
Niterói, a 770 km de São Paulo e aI. 
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des centros do País por ferrovias (Estrada de Ferro Leopoldina), por 
rodovias (BR-I01, BR-40, RJ-29), por táxias aéreos (Líder), estando 
em instalação um sistema de telefonia (o sistema DDD - discagem 
direta à distância). 

* 
1 .1 .2. - Topografia e Formação Geológica. 

O município de Campos tem o seu território cortado pelo rio 
Paraíba do Sul e afluentes. Sua topografia é formada por baixada (al
titude de 5 a 10m), por tabuleiros bem ondulados (30 a 70 m), cor
respondendo a 31 % da área do município, e por uma região serrana 
(pico mais alto, São Mateus - 1.605 m de altitude), corresponden
te à metade da área da região. 

Num esbôço muito ligeiro da formação geológica do município 
podemos dizer que a nossa região serrana, no período azóico, era 
cortada pelo rio Paraíba e banhada pelo mar. 

No período terciário, fronteiro à região serrana formaram-se ta
buleiros. 

A costa quase reta de nordeste para sudoeste, vinha de Man
guinhos ao local da cidade de Campos. Daí às vizinhanças de 
Itaoca, abria-se uma enseada de vários qllilômetros de profun
didade, onde alguns rios desembocavam, destacando-se entre to
dos o Muriaé. Do Itaoca, o litoral seguia para o sul, até o pon
tal de Qui8samã, de onde infIetia novamente para sudoeste, ru 
mo Macaé. 

Desta linha para leste, o Atlântico ilhava restos de eleva· 
ções de tabuleiros destruídos, espalhados até dezenas de quilô 
metros (1). 

Assim, já no período terciário, a nossa região serrana deixou de 
ser marítima. 

"tudo o que é hoje planície era ocupado pelo mar" (2) 

onde o Parru'ba desaguava. 

No período quaternário foi-se formando a planície, através da 
sobreposição multimilenar de ricos e abundantísimos detritos trazidos 
pelo rio que, elevando o solo, condenav~ a enseada de Campos a de-

(1). - LAMEGO (Alberto Ribeiro), O Homem f! o Brejo. Rio de Ja
neiro, I.B.G.E., 1945. Págs. 
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saparecer. O Paraíba passou a desembocar na nova costa, em forma 
deltaica, na região onde hoje é Santo Amaro de Campos. Toda a 
aba continental, aos poucos, vai mergulhando no mar. Paralelamen
te, à formação da planície, graças à presença de tabuleiros dentro do 
mar - baixios de São Tomé - e da própria foz do Paraíba pene
trando no oceano, as correntes marinhas perdem velocidade, deposi
tam areia e estruturam uma restinga. A incessante chegada de alu
viões faz solidificar uma ampla planície, entrecortada de lagoas e de 
brejos. O Paraíba, que contornava a ponta do tabuleiro, muda de 
rumo, passa a cortá-lo e a desaguar em Atafona. 

Quem visitar Campos verá que as ruas que partem do "Alto do 
Liceu" e da Praça São Salvador estão em declive. As cabeceiras da 
Ponte General Dutra e terras circunvizinha" são altas. Esta foi a par
te do tabuleiro separada pelo Paraíba e lugar onde se localizaria Cam
pos, terreno alto, livre de inundações e próximo a férteis terras da 
planície. 

* 
1.1.3. - Clima e Temperatura. 

O clima do município é quente e úmido. As chuvas são de ve
rão e a região é varrida, principalmente de dezembro a março, não só 
pelos ventos do Nordeste, que dão à Cidade uma agradável tempera
tura, mas também pelos temidos SO - frios e úmidos. A tempe
ratura média 22,7°C. 

* 
1.1.4. - O Homem, a Terra e o Rio. 

Na baixada, tão cheia de lagoas e brejos, foi importante a ação 
do homem que dominou o meio, adaptando-se a ele. Hoje, essa bai
xada é uma das áreas mais drenadas do mundo (mais de 800km de 
canais). 40 km de diques já foram construídos para controTar o rio. 

* 
1.1.4.1. - Economia. 

A planície aluvional ó muito povoada, e bem dividida. 

Planície fértil, é fonte de principais e seculares riquezas do mu
nicípio: a gro-indústria do açúcar, a pecuária de corte e de leite. O 
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A zona dos tabuleiros, com solos menos férteis que os da planí
cie, foi explorada no século XVIII, como zona extrativa de madeira. 
Mais tarde, aproveitaram-na para a cultura canavieira, para as la
vouras de mandioca e abacaxi, e para a pecuária. 

A região serrana é utilizada pelas mini-lavouras de mandioca, 
abacaxi, cereais e também para a pecuâria. Seus recursos minerais: 
granito, mármore, calcita, águas minerais. 

Ao lado das atividades agro-industriais e extrativas, o município 
possui mais de 2.000 casas comerciais, 2. 150 estabelecimentos que 
são oficinas mecânicas ou de consertos, 522 pequenas e médias in
dústrias, 16 Bancos. Em fase de implantação encontra-se o 1.0 Dis
trito Industrial do Estado do Rio, sediado em Guarus, 1.0 Distrito 
do Município, a 5 km da Cidade. 

* 
1. 1. 4.2. - Saúde e população. 

9 estabelecimentos hospitalares, 10 ambula'"órios, 3 postos de 
saúde, 1.407 leitos, 125 médicos, 39 dentistas, 34 farmacêuticos, 80 
enfermeiras, 163 auxiliares de saúde cuidam dos 321.370 habitantes 
do município de Campos, dos quais 197.946 residem na Cidade. 
Desse modo, 44% da população do Norte-Fluminense e 7% da po
pulação do Estado do Rio são constituídos pelos hab:tantes do mu
nicípio. A densidade média é baixa (71,41 habitante, por km2) e 
se tem observado nos últimos anos o despovoamento de Campos e do 
Norte-Fluminense. São responsáveis, em parte, por este esvaziamen
to populacional a irradiação do café do Norte-Fluminense que mar
ginalizou a região, uma vez que a topografia acidentada dificulta a 
adoção dd uma lavoura mecanizada, e o fato de, no período de entre
safra da atividade canavieira, o meio urbano não ter cond:ções de 
absorver a mão-de-obra rural que fica desocupada. 

* 
1.1.4.3. - Educação. 

A educação, através de 410 ercolas, é proporcionada a (i4. 000 
alunos dos diversos níveis. Incluem-se neste total os 40 estabeleci
mentos secundários de formação técnica e humanística, com 21 .207 
alunos, e as Escolas Superiores: Faculdade de Medicina, mantida pe
la Fundação Benedito Pereira Nunes, e ac; de Filosofia e Direito, man
tidas pela Fundação Cultural de Campos, e a Escola de Serviço So
cial, setor Norte-Fluminense, que faz parte da Universidade Federa1 
Fluminense, com um total de 1. 320 
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colas, exercendo influência na educação, existem varros Grêmios e 
Associações Culturais, Conservatório de Música, Clube de Oratória, 
Grupos Teatrais, Museu (Silva Arcos), Bibliotecas, Jornais, entre ele,> 
o Monitor Campista, o 3.0 em antiguidade do Brasil, Igrejas e Sola
res dos séculos XVIII e XIX. 

* 
1 . 1 .4.4. - Eletricidade e Paisagem Urbanística. 

Apesar de Campos ter sido a primeira cidade a receber ilumi
nação elétrica na América do Sul - 1883 - chegamos aos meados 
do século XX com um grande deficit energético. Esta situação é res
ponsável, em parte, pela preferência de 190. 000 pessoas por habi
tações de um ou apenas dois pavimentos - com jardins, quintal com 
fruteiras - e a quase ausência de arranha-céus. Com a conrtrução 
de uma Termo-Elétrica a situação se normalizou. Hoje o sistema 
Celf-Light-Furnas abastece de energia elétrica a cidade, que conta com 
seis cinemas, entre eles um Drive-in, 1 Teatro, Boites, Hipódromo, 
Clubes Sociais e Centros Esportivos. 

1.2. - PASSADO. 

1.2.1. - Os Sete Capitães. 

* 
* * 

O pacsado campista é de luta. Luta 
contra prepotências e contra o rio. 

A História de Camnos se inicia em 1627, quando os sete capi
tães - MIGUEL AIRES MA LDONA DO, MIGUEL DA SILVA 
RISCADO, ANTONIO PINTO PEREIRA. JOÃO DE CASTILHO, 
GONrALO CORREIA DE SÁ. MANUEL CORREIA e DUARTE 
CORREIA - obtiveram de Martim de Sá, governador do Rio de 
Janeiro, sesmarias das abandonadas terras da capitania de São To
mé (de Pero de Goes). As terras foram divididas entre elec; que as 
ocuparam lutando contra os valentes goitacases. Adotaram como ati
vidade básica a criação de gado, que era enviado ao Rio de .T aneiro. 
Com o gado, chegava também ao Rio a fama da fertilidade da planí
cie. Grupos interessados em apoderar-se delas se articularam. Assim, 
em 1648, apesar da doação de 1627, a terra goitacá foi ob:eto de no
va redistribuição. Agora, através da Escritura de Composição, ao la
do dos capitães e de seus herdeiros estavam novos donos, os Benedi
tinos, os Jesuítas e Salvador Correia de Sá 
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da Capitania do Rio de Janeiro. A este último devemos o levanta
mento do primeiro engenho e a con~trução da primeira igreja, no lo
cal onde hoje se ergue a Igreja de São Francisco, na rua 13 de Maio. 

Em 1652, havia em Campos mais de 70 "vizinhos", igreja, cria
ção de gado e um engenho. Tudo isso dava aos moradores ânimo de 
solicitar e conseguir do Ouvidor do Rio de Janeiro a elevação do po
voado à vila. A experiência administrativa, iniciada em 1653, fracas
sou - os novos donos das terras não viram com bons olhos esta con
quista e conseguiram a cassação do status de vila. 

* 
1 .2.2. - Os Viscondes de Assecas. 

Com o as"assinato de advogado da causa campista - Capitão
mor André Martins da Palma - a esperança do povoado em se tor
nar vila vai-se desvanecendo. Em 1674, o todo-poderoso Salvador 
Correia de Sá e Benevides obtém para dois de seus filhos, entre eles 
o Visconde de Asseca, a doação dessas terras como capitania heredi
tária, ape~ar dos protestos dos lesados. O donatário, cumprindo de
terminações da carta de doação, elevou o "velho" povoado, com 150 
"vizinhos", igreja e casas de barro e sapé, em 29 de maio de 1677, 
à categoria de vila - Vila de São Salvador da Paraíba do Sul - e 
instituiu o Senado da Câmara. 

Os tempos passaram. Os Assecas e seus prepostos se sucederam 
na donataria que fundamentava a ma estrutura econômica: 1.° na 
pecuária para abastecer um centro semi-estagnado, o Rio de Janeiro; 
2.° na agro-indústria do açúcar, numa fase em que Portugal já per
dera a maior parte do seu mercado europeu, consumidor desse pro
duto. 

* 
1 .2 .2 . 1. - Lutas contra Prepotências. 

Em 1709, a capitania foi vendida ao prior de Chaves - Duar
te Teixeira Chaves - pelo Visconde de Asseca, sem a assinatura da 
espôsa e ~em licença do rei. O prior, no ano seguinte, diante do Se
nado da Câmara na Vila de São Salvador da Paraíba do Sul, assume 
o govêrno. Governou a capitania por pouco tempo, mas o suÇicien
te para anarquizá-la, apressando a já notória decadência. Acabou 
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De 1713 a 1753, quando se dá a compra da capitania pelo Rei, 
verificou-~e o período conturbado da história de Campos, em que ca
da um dos ex-donos diligenciavam o levantamento do sequestro da 
capitania e o reconhecimento dos seus "direitos". Nesta fase, os mo
radores-foreiros ou proprietários livres - têm que tomar partido entre 
os dois contendores: os Assecas, com maior influência na Côrte de 
Lisboa, e o Prior de Chaves, que tinha ao seu lado seu sobrinho, o 
governador do Rio de Janeiro, Luiz Vahia Monteiro, cognominado 
"O Onça", inimigo acérrimo do Visconde. Esta fase é de lutas e 
prepotências dos fortes sobre os fracos. Prepotências do Visconde, do 
Prior em seu curto govêrno, do governador Vahia, dos religiosos -
beneditinos, jesuítas -, ou prepotências dos fracos - foreiros -
contra os mais fracos ainda, os negros e os índios. 

* 
1.2.3. - Campos - 1753-1900. O Homem, a Terra, o Rio e o 

Açúcar. 

A compra da capitania faz com que a terra se subdividisse com 
maior facilidade. Surgem, ao lado da pecuária, engenhos, engenho
cas, alambiques e atividades de subsistência. Com o tempo, os cana
viais se expandem de tal modo que a agro-indústria açucareira tende 
a tornar-se, pouco a pouco, atividade monopolizadora. Aqui na pla
nície, entretanto, a atividade açucareira teve, desde a sua origem, ca
racterí~ticas bem diferentes da agro-indústria do Nordeste, pois a tôo 
nica sempre foi uma multiplicidade de propriedades, de propríetários, 
de engenhocas, trabalhadas pelos seus donos, familiares e, até a exaus
tão, pelos escravos. 

De 1753 a 1832, a Capitania Paraíba do Sul foi incorporada à 
Capitania do Espírito Santo, reincorporando-se à Província do Rio de 
Janeiro em 1832. No ano seguinte, foi criada a Comarca de Cam
pos e em 28 de março de 1835 a vila foi elevada à categoria de cidade 
com o nome de Campos dos Goitacazes. 

O aparecimento da máquina em Campos, em meados do século 
XIX, modifica a paisagem social e econômica da planície. Agora há 
engenhos a vapor, grandes propriedades e uma orgulhosa aristocracia 
rural que, com os seus barões e viscondes, recebem quatro visitas do 
Imperador Pedro II e uma dos príncipes imperiais. Essas visitas, in
contestavelmente, testemunham a importância da região no contexto do 
Império Brasileiro. 

Como a evolução técnica não parou, as usinas, o trabalho livre 
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rio. Aliás, é interessante a explicação que Alberto Ribeiro Lamego 
dá dessas mudanças, no seu livro O Homem o Brejo: 

A nosso ver, nas regiões açucareiras nâo foi a Abolição nem 
o descontentamento do Exército que derrubaram o Império. Foi 
a máquina. Pelo menos, em regiões de intensa economia agríco
la industrializada, como Campos, o declínic da nobreza adventí
cia do senhor de engenho periclitante com o advento das usinas, 
debilitou o poder imperial. As 17 usina:! e os 6 grandes eng~· 
nhos de 1885, mastigando em suas moendas quase toda a ca
na meia dúzia de anos antes distribuída por cerca de 350 fábri· 
cas, desprestigiaram para sempre o cobiçado e honroso utulo de 
senhor de engenho, aluindo a base econômica de todo o seu pres
tígio moral. 

Foi a República, fenômeno essencialmente de revolta e de 
inveja citadina contra a autoridade e a jurisdição rurais, na,> 
quais se firmava todo o poder econômico do Império (3). 

Ape"ar de ter sofrido um grande impacto com a liberação de 
seus 35.000 escravos, Campos consegue adaptar-se às novas condi
ções e estruturar um parque açucareiro fundamentado na pequena 
propriedade, no trabalho livre, no arado, nas estradas de ferro e nas 
usinas. Estrutura excelente até bem pouco tempo e que já agora, com 
a acelerada evolução da técnica, está a exigir novas reformulações. 

* 
• * 

2. - CAMPOS - FONTES PRIMÁRIAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL. 

2. 1. - Apresentação. 

A Câmara Municipal de Campos, juntamente com a Biblioteca 
e alguns órgãos arrecadadores da Prefeitura, está localizada na Praça 
São Salvador, no velho Solar do Visconde de Araruama, que, com
prado no século passado, sofreu várias adaptações e reformas. 

O atual presidente e secretário da Câmara, respectivamente Mon
senhor Antônio Ribeiro do Rosário e Sr. George Dias Farah, têm 
demonstrado grande empenho em resguardar os 
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encontram, em quatro estantes de madeira, num corredor, entre a 
sala dos funcionários e as das sessões da Câmara. Segundo tudo in
dica, foram encadernados, possivelmente, no início do século XIX. 
Alguns manuscritos dos códices estão em posição invertida e fora de 
ordem cronológica. Outros, apesar de datarem dos sécu'os XVII e 
XVIII, encontram-se em livros com os têrmos de abertura e encer
ramento datados de 1816, com fôlhas duplamente rubricadas, sendo 
que uma delas por funcionários do século XIX. É certo que já no fi
nal do século XIX os livros deviam ter um dos atuais registros - no· 
me e datas na lombada - pois Júlio Feydit, no seu livro Sub~ídios pa
ra a História de Campos (4), publicado em 1900, refere-se a ele inú
meras vezes. 

A consulta aos códices pode ser feita, diariamente, das 12 às 18 
horas, de segunda a sexta-feira, gratuitamente, desde que se solicite 
licença à Câmara. 

* 
2.2. Século XVII. 

Foram encontrados apenas 2 livros do sécu'o XVII. 

2 . 2 . 1 . Estado de Conservação. 

Estes dois livros se encontram rendados pelas traças e cupins. 
A tinta, desbotada pela infiltração de água. As páginas, quebra
diças e amarelecidas pelo tempo, estão rubricadas e numeradas 
a mão. A legibilidade, difícil. Cada códice possui têrmos de aber
tura e encerramento. As excessões são apresentadas quando da 
enumeração dos livros. 

2.2.2. Relação dos Códices. 

1 - ESCRITURAS (1659-1963), etiquêta 17,59. Nome e 
datas praticamente ilegíveis. Foi o livro mais antigo que encon
tramos na Câmara. Apesar de conter manuscritos do século XVII 
nas suas 180 páginas duplamente rubricadas, tem os seus têr
mos de abertura e encerramento datados de 1816. Um detalhe 
que nos chamou a atenção, por ser único, foi o fato de um dos 
interessados, no lugar da assinatura, usar um carimbo, aliás mui
to bem feito. Contém entre outros registros o de procurações e 
de escrituras de aforamentos. 

2 - VEREANÇAS (ThRMOS DE) (1689-1713), etiquêta 
17,1. Têrmo de abertura ilegível e sem o de encerramento. 330 págs. 

(4). - FEYDIT (Júlio), Subsídios para a história dos Campos dos Goi
tacazes. Campos, J. Alvarenga, 1900. 
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Este volume contém os têrmos de vereanças registrando atos da 
Câmara, entre os quais questões entre os moradores, beneditinos 
e o Senado da Câmara quanto ao pagamento de fôro; marcação 
do rocio da vila; abandono em que se encontrava a capitania no 
final do século XVII e início de XVIII; construção da segunda 
matriz, da cadeia e da Casa da Câmara; abertura de caminhos e 
estradas; construção de pontes; aterros; correições; juramentos; 
cartas do rei, do vice-rei, do governador, do donatário; posse da 
Capitania· pelo novo donatário - o prior de Chaves; sequestro 
da Capitania. 

* 
2.3. Século XVIII. 

Encontram-se, com data deste século, 50 livros de vários as
suntos. 

2.3. 1 . Estado de Conservação. 
O estado de conservação desses códices é idêntico ao que se 

constatou em relação aos dois do século XVII. 

2.3.2. Relação dos Códices. 
1 - ACTAS (1730-1736), etiqueta 17,2. Têrmo de aber

tura datado de 1816, sem o têrmo de encerramento. 250 páginas. 
2 - ACTAS (1746-1756), etiqueta 17,3. Têrmos de aber

tura e encerramento datados de 1816. 248 páginas. 
3 - ACTAS (1756-1774), etiqueta 17,4. 227 páginas, 3 

em branco. 
4 - ACTAS (1785-1796), etiqueta 17,5. Com 3 têrmos de 

abertura e encerramento. 250 páginas, 6 em branco. 
5 - ACTAS (1797-1803), etiqueta 17,6. 200 páginas, 3 

em branco. 
Estes códices contêm as atas do Senado da Câmara regis

trando resoluções dos "homens bons"; determinações das autorida
des como: sequestros da Capitania à Corol! através da compra; 
incorporação da Capitania da Paraíba do Sul na área de ação do 
ouvidor da Capitania do Espírito Santo. 

Dois códices de ARREMATAÇõES. 
6 - Livro com etiqueta 17,41. 95 páginas. Não traz na 

lombada o nome do códice nem as datas. Trata-se de um livro 
de Autos de Arrematações de Contrato. As datas (1752-1783) fo
ram levantadas através do 1 Q e último regi~tros. 

7 - ARREMATAÇõES (1784-1802), etiqueta 17,42. 200 
páginas, de 20 
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Estes códices contêm arrematações de contrato, entre eles, 
o do contrato ode aguardente, de balanças· grande e de açougue, 
do curral, de subsídio, de aferições, de obras. 

Dois códices de ARROUBAÇÕES. 
8 - ARROUBAçõES DE CARNE VERDE (TERMOS 

DE) (1774-1785), etiqueta 17,154. 300 páginas. 
9 - ARROUBAÇõES (1796-1801), etiqueta 17,155. 300 

páginas, utilizadas 115, em branco da página 82 a 102. 
Os têrmos de aberturas destes códkes dizem trata-se de li

vros de arrobação ou de entrega de carne verde aos açougues e 
os respectivos valores. Os funcionários, no entanto, quando fize
ram os registros, usaram, indistintamente, as palavras arrobação 
e arroubação. 

Um códice de COFRE. 
10 - COFRE (T~RMO DE ENTRADA E SAHIDA DE) 

(1756-1773), etiqueta 17,159. Sem têrmo de abertura. 170 pá
ginas. Contém registro de entrada e saída de verbas. 

Quatro códices de COlMAS. 
11 - COlMAS (1753-1775), etiqueta 17,53. 297 páginas. 
12 - COlMAS (1775-1793), etiqueta 17,54. 250 páginas. 
13 - COlMAS (1793- o outro regi~tro está destruído), eti-

queta 17,65. 200 páginas, utilizada 28. Pelo levantamento dos re
gistros, a última coima foi de 1824. 

14 - COlMAS (1793-1824), etiqueta 17,56. 200 páginas. 
utilizadas 48. 

Estes códices contêm multas e sumários de multas. 
Quatro códices de CONTAS. 
15 - CONTAS DO PROCURADOR DA CÂMARA (1746-

1759), etiqueta 17,47. Sem têrmo de encerramento. 100 pági
nas, faltam algumas. 

16 - CONTAS (TERMOS DE TOMADAS DE) (1749-
1768), etiqueta 17,48. Sem têrmos de abet tura e de encerramen
to. 115 páginas, faltam fôlhas no início e no fim. 

17 - CONTAS DE RENDIMENTO (AUTOS DE) (1769-
1784), etiqueta 17,49. 200 páginas. 

18 - CONTAS DE PROCURADOR E TESOUREIRO DE 
JUIZ PROVEDOR E OFICIAIS DA CÂMARA (TOMADA DE) 
1789-1810), etiqueta 17,50. 205 páginas. 

Estes códices contêm registros de compras e tomadas de con-
tas. 

Um códice de EMPRÉSTIMO. 
19 - EMPRÉSTIMO POPULAR (LANÇAMENTO DA 

RECEITA DO) 
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agradecimento. 250 páginas, utilizadas 185. Conservação e le
gibilidade boas. Este códice registra o lançamento do recebimen
to do empréstimo de 1797. A média dos empréstimos recebidos 
foi de 250 mil réis. Alguns atingiram 60 a 800 mil réis. Ape
nas um senhor de engenho contribuiu com 2 contos de réis. A 
soma foi feita até a quantia de trinta e um contos de réis, mas 
o total da contribuição atingiu, mais ou menos, a cinquenta e 
dois contos. 

Um códice sobre a FORÇA ARMADA. 

20 - FORÇA ARMADA (REGISIRO NOMINAL DA) 
(1783), etiqueta 17,125. 204 páginas. Este códice contém a re
lação dos membros da força armada; nomes, idades e ocupação 
dos soldados e oficiais das Companhias do Terço de Ordenanças. 

Quatro códices sobre FOROS E AFORAMENTO. 

21 - FOROS (1748-175"8), etiqueta i 7,60. Sem têrmos de 
abertura e encerramento. 150 páginas. 

22 - FOROS (1759-1801), etiqueta 17,61. 238 páginas, 34 
em branco. 

23 - FOROS (ESCRITURAS DE) (1781-1795), etiqueta 
17,62. Sem têrmos de abertura e encerramento. 400 páginas, uti
lizadas 200. 

24 - AFORAMENTO (REGISTRO DE) (1796-1807), eti
queta 17,63. 393 páginas, utilizadas 54. O nome e a 1 \I data da 
lombada não estão certos. Segundo o têrmo de abertura, o livro 
é de Moramento. O 19 registro data de 1803. 

Estes códices contêm escrituras de afllTamento, pagamer.tos 
de foros, procurações. 

Dois códices sobre JURAMENTOS. 

25 - JURAMENTOS (T~RMOS DE) (1743·1785), etique
ta 17,162. Sem têrmos de abertura e de en,'erramento. 51 páginas, 
4 em branco, faltam algumas. 

26 - JURAMENTOS (T~RMOS DE) (1765-1801), etique
ta 17,163. 97 páginas, utilizadas 78. 

Estes códices contêm têrmos de juramento, entre eles, os ju
ramentos dos capitães e ordenanças. 

Dois códices sobre MARCAS. 

27 - MARCAS (REGISTRO DE) (1731-1801), etiqueta 
17,118. 93 páginas. Conservação boa, legibilidade regular. Ape
sar do têrmo de abertura estar datado de 1739, o 19 registro é 
de 1731. 

28 - MARCAS (REGISTRO DE) (1784-1810), etiqueta 
17,119. 201 
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Estes códices registram as diversas marcas com que se iden
tificava a propriedade dos animais. 

Um códice sobre NEGÓCIOS. 

29 - NEGóCIOS (TtRMOS DE LICENÇA PARA) (1738-
1755), etiqueta 17,168. Têrmo de abertura ilegível. 214 páginas. 
Este cédice contém petições de licenças p'ua negócios e ofícios. 

Um códice sobre PATENTE DE OFICIAIS E FORO DE 
FIDALGO. 

30 - OFICIAIS (PATENTE DE) e FIDALGO (FORO 
DE), etiqueta 17,73. 250 páginas, utilizadas 185. Conservação e 
legibilidade boas. As datas (1796-1833), não legíveis na lomba
da, foram levantadas do 1 Q e último registros. Este códice regis
tra as patentes de oficiais e auxiliares de ordenanças. 

Dois códices sobre PRISÕES. 

31 - PRISõES (T:BRMOS DE) (1760-1766), etiqueta 
17,169. Sem têrmos de abertura e encerramento. Encadernação 
boa. 155 páginas. 

32 - PRISÕES (TtRMOS DE) (1788-1796), etiqueta 
17,170. 285 páginas. 

Estes códices registram a libertação de presos, entre eles, a 
de escravos. 

Dois c6dices sobre RECEBIMENTOS. 

33 - RECEBIMENTOS (1752-1794), etiqueta 17,75. Sem 
têrmos de abertura e encerramento. 150 páginas, utilizadas 130. 

34 - RECEBIMENTOS DE IMPOSTOS (REGISTRO DE) 
(1714-1806), etiqueta 17,76. 400 páginas. utilizadas 300. 

Estes c6dices contêm registros, entre eles, de recebimentos 
de impostos. 

Treze códices de REGISTRO. 

35 - REGISTRO GERAL (1728-1735), etiqueta 17,94. 
Têrmos de abertura e encerramento datados de 1816. 250 pági
nas, utilizadas 88_ As demais foram ocupadas espaçadamente. 

36 -- REGISTRO GERAL (1736-1739), etiqueta 17,95. 114 
páginas. 

37 - REGISTRO GERAL (1740-1749), etiqueta 17,96. Sem 
têrmo de abertura, 234 páginas. 

38 - REGISTRO GERAL (1755-1769), etiqueta 17,97.242 
páginas. 

39 - REGISTRO GERAL (1768-1719), etiqueta 17,98.272 
páginas. 

40 - REGISTRO GERAL (1772-1803), etiqueta 17,99.300 
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41 - REGISTRO GERAL (1779-1783), sem etiqueta. 302 
páginas. Na contra-capa o número 17,100. 

42 - REGISTRO GERAL (1783-1791), etiqueta 17,101. 300 
páginas. 

43 - REGISTRO GERAL (1787-1794), etiqueta 17,103. 
Sem têrmo de abertura e com dois de encerramento. 399 páginas. 
Duas rubricas. 

44 - REGISTRO GERAL (1796-1800, etiqueta 17,104. 
255 páginas. Conservação boa. 

45 - REGISTRO GERAL (1796-1804), etiqueta 17,105. 
245 páginas. Conservação regular. 

46 - REGISTRO GERAL (1798-1801), etiqu~ta 17,106. 
396 páginas. 

Estes códices são de registros, contêm, entre outros, registros 
de leis, cartas, portarias, ordens, provisões, petições de sesmarias, 
de datas de aforamento; cartas de exame e <Iprovação do ofício de 
carpinteiro, de tecelão; editais; ordens vindas do vice-rei, dos cor
regedores da Câmara. 

47 - REGISTRO GERAL (1785-1809), ~tiqueta 17,102. 
Sem têrmos de abertura e encerramento 241 páginas, faltam al
gumas. Este códice contém o rol dos livros que estão no cartório 
pertencente ao juiz privativo da extinta :dueia de índios Guaru
lhos; registra portarias, ordens e provisõe~ do juiz. 

Três códices de ALVARÁ DE SOLTURA 
48 - Livro com etiqueta 17,38. Sem tê~mo de encerramen

to. 110 páginas. Sem nome e datas na lombada. Segundo o têrmo 
de abertura trata-se de um livro de Alvará de Soltura. As datas 
(1759-1765) foram levantadas através do lQ e ú'timo registros. 

49 - SOLTURA (T~RMOS DE ALVARÁ DE) 1768-1782), 
etiqueta 17,39. 125 páginas sem rúbricas. 

50 - SOLTURA (T~RMOS DE ALVARÁ DE) (1794-
1805), etiqueta 17,40. 300 páginas, 4 em branco. 

Estes códices contêm registros de libertação de presos, entre 
eles escravos. 

* 
2.4. Século XIX. 

Foram encontrados na Câmara Municipal 111 livros de 1801 
a 1900. 

2.4. 1 . Estado de Conservação. 

Bem conservados, com uma encaderna;iío de regular para bOll, 
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possui têrmos de abertura e encerramento. Páginas rubricadas e 
numeradas a mão. As exceções são apresentadas quando da enu
meração dos livros. 

2 .4 . 1 . Relação dos c6:lices. 

26 códices de ATAS. 
1 - ACTAS (1803-1815), etiqueta 17,7. Sem têrmo de aber

tura. 243 páginas, faltam 8, 3 estão em branco. Legibilidade di
fícÜ. 

2 - ACTAS (1815-1824), etiqueta 17,8. 245 páginas, 9 em 
branco. 

3 - ACTAS (1829-1830), etiqueta 17,9. 150 páginas. 
4 - ACTAS (1830-1833), etiqueta 17,10. 450 páginas. Con

servação regular. As fôlhas estão manchadas e bem amarelecidas 
pelo tempo. 

5 - ACTAS (1833-1835), etiqueta 17,11. 240 páginas, uma 
em branco. 

6 - ACTAS - (1833-1835), etiqueta 17,11. 240 páginas, 
uma em branco 

7 - ACTAS (1838-1841), etiqueta 17,13. 390 páginas. 
8 - ACTAS (1841-1843), etiqueta 17,14. 197 páginas. 
9 - ACTAS 1842-1845), etiqueta li,15. 298 páginas. 
10 - ACTAS (1845-1846), etiqueta 16,16. 246 páginas. 
11 - ATAS (1852-1857). etiqueta 17,18. 434 páginas. 
12 - ATAS (1857-1866), etiqueta 17,19. 450 páginas. 
13 - Sem indicação na lombada. Este livro, por seu têrmo 

de abertura, se denomina de Atas. As datas (1865-1870) foram le
vantadas através do 1 Q é último registros. A etiqueta 17,20 está na 
contra-capa. 200 páginas, 12 em branco. 

14 - Livro de etiqueta 17,21. 346 páginas. Sem indicaç1ío 
na lombada, por seu têrmo se denomina Atas. As datas (1870-
1878) foram levantadas através do 1 Q e último registros. 

15 - Livro de etiqueta 17,22. 300 páginas, numeração im
pressa. Sem indicação do nome e das datas na lombada. Por seu 
têrmo de abertura se denomina Atas. As datas (1882-1885) fo
ram levantadas através do 1 Q e último registros. 

16 - Livro de etiqueta 17,22-A. Sem têrmos de abertura e 
encerramento. 150 páginas sem numeração e rúbricas. Sem in
dicação do nome e das datas na lombada. Pelos registros feitos, 
sabe-se que o livro é de Atas. As datas (1884-1885) foram le
vantadas através do 1 Q e último registros. 

17 - Livro de etiqueta 17,23. 188 páginas. Encadernação 
regular, fôlhas soltas. Numeração impress<1. Segundo 
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abertura o livro é de Atas. As datas (1885-1887) foram levan
tadas através do 19 e último registros. 

18 - ATAS (1887-1889), etiqueta 17,24. 199 páginas. 
19 - ATAS (1889-1891), etiqueta 17,26. 200 páginas. 
20 - ATAS (1891-1895), etiqueta ]7,27. 300 páginas. 
21 - Livro de etiqueta 17,27-A. 300 páginas, ocupadas 9·1. 

Sem indicação de nome e das datas na lombada. Por seu têrmo 
de abertura se denomina de Atas. As datas (1895-1898) foram 
levantadas através do 19 e último registros. 

22 - ATAS (1897-1898), etiqueta 17,29. 50 páginas. Este 
códice registra as atas da Câmara instalada num prédio da praça 
das Verduras. Neste período, Campos teve duas Câmaras fun
cionando ao mesmo tempo. 

23 - ATAS (1898-1901), etiqueta 17.31. 304 páginas, uma 
em branco. 

24 - ATAS (1894-1901), etiqueta 17,28. 50 páginas, 11 
ocupadas. Sem rubricas. Este livro contém as atas das sessões pre
paratórias e verificação de poderes dos "ereadQres e juízes de 
paz, com a relação dos candidatos e respectivos votos. 

25 - Livro de etiqueta 17,30. 50 páginas," ocupadas 26. 
Numeração impressa. Sem indicação do p.ome e das datas na 
lombada do c6dice. ~abe-se pelo têrmo de abertura que é livro 
de Atas da Comissão Municipal que tinha a função de completar 
e número de eleitores do município e fazer uma- revisão do alis
tamento eleitoral. As datas (1897-1898) foram levantadas atra
vés do 19 e último registros. 

Estes códices contêm as atas da Câm:'\ra e tais como os li
vros de atas dos séculos }"'VII e XVIII, também representam pre
ciosíssimas fontes política, administrativa. social, econômica e 
eleitoral, para a história da região. 

26 - ESBoçOS, etiqueta 17,25. 98 páginas, ocupadas 36. 
As datas (1888-1893) foram levantadas ,través <to 19 e último 
registros. Este livro contém o esboço das atas das sessões ordiná
rias da Câmara. 

Quatro códices sobre AFORAMENTO E FORO. 
27 - AFORAMENTO (ESCRITURA DE) (1806-1840), 

etiqueta 17,64. 243 páginas, encimadas por um escudo da Causa 
Pública, ocupadas 54. O nome da lombada está trocado, pelo seu 
têrmo de abertura se denomina Aforamento. 

28 - FOREIRO (1830-1845), etiqueta 17,65. 296 páginas, 
ocupadas 87. 

29 - Livro de etiqueta 17,66. 90 páginas sem. rubricas. Sem 
indicação do nome e das datas na lomba(\a. Sabe-se 
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de abertura que é um livro de Foros. As datas (1836-1850) fo
ram levantadas através do lQ e último registros. 

30 - FOREIRO (1836-1858), etiqueia 17,67. 118 páginas, 
ocupadas 98. Estes códices contêm escrituras de aforamento, lis
tas de foreiros, pagamentos de foros. 

Um códice sobre ANIMAIS. 
31 - ANIMAIS DE RAÇA, etiqueta 71,93. 200 pagmas, 

utilizadas da 4\1 à 18\1. Sem indicação das datas (1892-1918) na 
lombada, estas foram levantadas através do 1 Q e último regis
tros. Este códice contém os registros da fecundação e nascimen
to de animais de raça (cavalos). 

Cinco códices de ARREMATAÇõES E CONTRATOS. 
32 - ARREMATAÇõES (1803-1819), etiqueta 17,43. 100 

páginas. 
33 - ARREMATAÇÕES E MAIS CONTRATOS (ESCRI

TURAS DAS) (1803-1823), etiqueta 17,44. 200 páginas, ocupa
das 58. Apesar da última data na lombada ser 1823, o último re
gistro é de 1824. 

34 - ARREMATAÇõES -(1819-1854), etiqueta 17,45. 
196 páginas. Conservação, encadernação e legibilidade precárias. 

35 - Livro de etiqueta 17,46. 152 páginas, 6 em branco. 
Sem nome na lombada. Sabe-se pelo têrmo de abertura que o li
vro é de Arrematações e Contratos. As datas (1855-1881) foram 
levantada~ através do lQ e último registros. 

36 - CONTRATOS (1881-1888), etiqueta 17,71. 150 pá
ginas com numeração impressa. 

Estes c6dices contêm registros de contratos e arrematações de 
contratos, entre eles, contratos para construir as linhas de ferro
carril por tração animal; para limpeza da cidade; calçamento de 
ruas a paralelepípedos; o da Iluminação Pública por meio de ele
tricidade pelo sistema Brusch 9-7-1882. Ao tinal de cada contrato 
os interessados assinam sobre selos. 

Um c6dice de ATESTADOS. 
37 - ATESTADOS (1898-1904), etiqueta 17,77. 200 pá

ginas, ocupadas 43. Este códice contém atestados comprovando 
o exercício de trabalho, entre outros, do cargo de Promotor. de 
Delegado de Polícia, de Juiz de Direito, de Juiz Municipal. 

Um c6dice de BEM VIVER. 
38 - BEM VIVER (T~RMO DE) (1829-1842), etiquetu 

17,156. 85 páginas. Encadernação precária. Legibilidade regulaI. 
Sem 
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Um códice de COMPROMISSOS. 
39 - Livro de etiqueta 17,157. 150 páginas, ocupadas 56. 

Numeração impressa. Sem indicação do nome e das datas na lom
bada. Sabe-se, pelo têrmo de abertura, que o livro é de Compro
missos dos Juízes de Paz e dos Empregados da Câmara. As da
tas (1899-1913) foram levantadas através do 10 e último regis
tros. Este livro contém compromissos dos juízes de paz e dos em
pregados da Câmara. 

Dois códices de CAIXA. 
40 - CAIXA (1880-1883), etiqueta 17,51-A. 250 páginas, 

ocupadas 136. Sem rubricas, mas numerac,:ão impressa. 
41 - CAIXA (1893-1895), etiqueta 17,52. Sem numeração 

e rúbricas. 
Estes são livros de registro de despesas e receitas, entre os 

quaiS\ se contam: relação dos expedientes da Câmara e Juri; repa
ros de pontes; custeio de cemitério, curral, matadou"o; talho e 
polícia; eleições; gratificações e alistamentos; asseio da cidade; 
iluminação; multas; impostos. 

Dois códices sobre COFRE. 
42 - Livro de etiqueta 17,160. 86 pagmas, utilizadas 42. 

Sem nome. e datas na lombada do códice. Sabe-se, pelo têrmo de 
abertura, que o livro é de Contrôle de Cofre. As datas (1808-
1809) foram levantadas através do 10 e llltimo registros. 

43 - COFRE (T~RMOS DE DEPóS:ITO NO) (1813-1826), 
etiqueta 17,161. 96 páginas, ocupadas 4. Encadernação regular. 

Estes códices contêm registros de entrada e saída de verbas, 
entre elas, as de multas impostas pela jmtiça do Distrito. 

Um códice sobre CONTAS_ 
44 - CONTAS (AUTO DE) (1811-1829), etiqueta 17,51. 

250 páginas, ocupadas 105. Este c6dice -:ontém autos de toma
das de contas, entre eles, os tomados ao tesoureiro da Câmara. 

Um códice de CORREIÇõES. 
45 - CORREÇõES DOS ALMOTACÉIS (1804-1826), eti

queta 17,57. 195 páginas. Este códice registra têrmos de audiên
cias, audiências e correições dadas pelo Juiz de Almotacéis. 

Um códice sobre CORRESPONDÊNCIA. 
46 - CORRESPOND~NCIA EXPEDIDA PELA CÂMA

RA, etiqueta 17,80. 400 páginas, ocupadas 340. Numeração im
pressa. As datas (1883-1891) foram levantadas através do 10 e 
último registros. Este livro registra a correspondência expedida 
pela Câmara, como por exemplo: a enviada 
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mudanças de nomes de ruas e praças da cidade; a dos nomes es
trangeiros alistados como eleitores nesse município, 1890, num 
total de 166: 128 portugueses, 8 franceses, 6 alemães, 12 italia
nos, 4 austríacos, 4 ingleses, 2 espanh6is e 2 argentinos. 

Um c6dice de DECRETOS . 
47 - DECRETOS (REGISTRO DE) (1821-1823), etique

ta 17,82. 302 páginas. Este códice rl!gistra decretos, entre eles, 
os de setembro de 1822, ordenando Iillldanças de tope e escudo 
nacionais; o da aclamação de D. Pedro I. 

Dois c6dices de DIPLOMAS . 
48 - DIPLOMAS (REGISTRO DOS), etiqueta 17,83. 98 

páginas, 3 em branco. Sem indicação das datas, que foram levan
tadas através do lQ e último registros (1844-1886). 

49 - DIPLOMAS (REGISTRO GERAL DE) (1887 - o 
outro registro está destruído), etiqueta 17,84. 198 páginas, utili
zadas 8. A última data (1903) foi levantada através do exan!e 
dos registros. 

Estes códices registram diplomas ~presentados à Câmara, en
tre outros, o de farmacêuticos. 

Dois c6dices de EDITAIS. 
50 - EDITAES, etiqueta 17,90. 200 páginas. Sem indica

ção das datas, que foram levantadas através do 1 Q e último Ir.
gistros 1891-1900). 

51 - Livro de etiqueta 17,91. 150 páginas, ocupadas 73. 
Sem indicação de nbme e das datas na lombada. Este livro, por 
seu têrmo d eabertura, se denomina de Edital. As datas (1900-
1904) foram levantadas através do 1 Q e último registros. 

Estes códices registram editais, entre eles, alguns sobre im
postos; venda de bilhetes da Loteria; vacinação; eleição da Cons
tituinte do Estado do Rio de Janeiro; número e nomes de Distri
tos e as respectivas seções para os eleitores votarem. 

Quatro c6dices de JURAMENTOS. 
52 - JURAMENTOS (1813), etiqueta 17,164. 150 pági

nas, ocupadas 3. 
53 - JURAMENTOS DA CONSTITUIÇÃO (T~RMOS), 

etiqueta 17,165. 200 páginas, utilizadas 10. A data (1830) foi 
levantada através dos registros. 

54 - Livro de etiqueta 17,166. 100 páginas. Sabe-se, pelo 
têrmo de abertura, que o livro é de Juramentos. As datas (1861-
1887) foram levantadas através do lQ e ültimo registros. 

65 - JURAMENTOS (T~RMOS DE), etiqueta 17,167. 100 
páginas, utilizadas 94. As datas (1887-1R98) 
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Estes c6dices registram juramentos, entre eles, os de capi
tães-mores, os dos empregados da Câmara e daqueles que jura
ram a Constituição de 1824. 

Um c6dice de INFRAÇÃO. 
56 - INFRACÇÃO (AUTOS DE), etiqueta 17,70. 150 pá

ginas/ utilizadas 28. As datas (1853-1858) foram levantadas atra
vés do 1 Q e último registros. Este c6dice registra autos de in
fração que o Procurador da Comarca envia aos Fiscais das Fre
guesias. Possui a relação dos multados. 

Um c6dice sobre o JUIZ. 
57 - Livro de etiqueta 17,58. 50 páginas. Sem indicação 

de nome e das datas na lombada. Este livro, por seu têrmo de 
abertura, se denomina de Juiz de Paz e Conciliação. As datas 
(1870-1871) foram foram levantadas através do lQ e último re
gistros. Este livro registra as audiências do Juiz de Paz e Con
ciliação da Freguesia. 

Cinco c6dices sobre LEIS. 
58 - LEIS (REGISTRO DE) (1806·J820), etiqueta 17,85. 

344 páginas. 
59 - LEIS E DECRETOS (REGISTRO DE) (1822-1828), 

etiqueta 17,86. 144 páginas. Encadernação precária. 
60 - LEIS 1828 (REGISTRO DE), etiqueta 17,87. 191 

páginas, ocupadas 25. Duas rubricas. 
61 - LEIS (REGISTRO DE) (1828-1829), etiqueta 17,88. 

294 páginas, ocupadas 85. 
62 - LEIS (REGISTRO DE) (1828-1842), etiqueta 17,89. 

236 páginas, ocupadas 64. 
Estes c6dices registram leis, entre elas, apresentação da no

va organização das Câmaras em 1828; decretos de logo ap6s a 
Independência; tabelas de organização dos corpos de Infantaria, 
Artilharia, Cavalaria; têrmos dos Tratados entre Brasil-Inglater
ra, entre Brasil-Prússia. entre Brasil-Áustria; Convenção entre 
Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata (27-8-1828); Fa

la do Trono. 
Quatro livros de MANDADOS. 
63 - MANDADOS (1803-1811), etiqueta 17,144. 200 pá

ginas. Conservação regular. 
64 - MANDADOS (1811-1818), etiqueta 17,195. 194 pá

ginas; conservação péssima. 
66 - MANDADOS (1818-1826), etiqueta 17,116. 196 pá

ginas. Conservação regular. 
66 - MANDADOS (1826-1838), etiqueta 17,117. 350 pá· 
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Estes c6dices contê mordens de pagamento dos serviços pres
tados à Câmara. Alguns com recibos. No fim, a relação dos 
empregados da Câmara com daía de admiss50 e ordenados anuais. 

Um c6dice sobre MARCAS. 

67 - MARCAS (REGISTRO DE) (1813-1832), etiqueta 
17,120. 200 páginas, ocupadas 32. Conservação ruim. Encader
nação precária. Este livro registra as diversas marcas com que 
se identificava a propriedade dos animais. 

Um c6dice de MINUTAS. 

68 - MINUTAS (1899-1901), etiqueta 17,121. 150 pági
nas, ocupadas 104. Este livro registra os ofícios e portarias ex
pedidas pela Câmara. 

Um c6dice de MULTADOS. 

69 - MULTADOS (1831-1850), etiqueta 17,122. 300 pá
ginas, ocupadas 76 .Este livro contém multas, entre elas, as im
postas pela mesa eleitoral de 1833 e pela mesa de par6quia de 
1836. 

Dois livros sobre NATURALIZAÇÃO. 

70 - NATURALIZAÇÃO (REGISTRO DE), etiqueta 
17,124. 19 páginas, 5 em branco. As dalas (1884-1889) foram 
levantadas através di 1 Q e último registros. 

71 - NATURALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS (1833-
1889), etiqueta 17,123. 147 páginas. 

Estes c6dices registram cartas de naturalização e juramentos, 
entre os naturalizamos encontramos holandeses, franceses, por
tugueses, espanh6is e italianos. 

Dois c6dices sobre NOMEAÇÕES. 

72 - NOMEAÇõgS (REGISTRO DE) (1824-1829), eti
queta 17,126. Sem têrmo de encerramentCl. 222 páginas, faltam 
algumas no final. 

73 - NOMEAÇõES (TíTULOS DE), etiqueta 17,127. Dois 
têrmos de encerramento. 98 páginas, ocupadas 23. As datas (1845-
1887) foram evantadas através do lQ e último registros. 

Estes c6dices registram nomeações com jcramentos, entre eles, 
juramento do projeto da Constituição feita pelo Conselho de Es
tado, em 1824. 

Um c6dice sobre OBRAS. 

74 - OBR.A.S DO CANAL NOGUEIRA (1~ data destruída-
1835), etiqueta 17,72. 50 páginas, ocupalÍas 11. Encadernação 
precária. Este livro registra os gastos com obras do Canal No
gueira, canal que ligava a lagoa do Campelo ao rio Paraíba. 

Nove c6dices de OFíCIOS. 
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75 - OFFICIOS (REGISTRO DE) ( 1821-1822), etiqueta 
17,129. 199 páginas, ocupadas 113. 

76 - OFICIOS (REGISTRO DE) (1826-1831), etiqueta 
17,130. 386 páginas. 

77 - OFICIOS (REGISTRO DF) (1830-1814), etiqueta 
17,132. 294 páginas, 3 em branco. 

78 - OFFICIOS (REGISTRO DE) (1832-1834), etiqueta 
17,133. 139 páginas. 

79 - OFFICIOS (REGISTRO DE) (1842-1844) , etiqueta 
17,134. 344 páginas ocuparas espaçadamente. 

80 - Livro etiqueta 17,135-A. 150 páginas. Sem indica
ção de nome e das datas na lombada. Este livro, por seu têrmo 
de abertura, se denomina de Registros de Ofícios e Portarias ex
pedidas pela Câmara. As datas (1895-1897) foram levantadas 
através do 1 Q e útimo registros. 

81 - OFICIOS AOS PARTICULARES (1844-1852), eti
queta 17,137. 100 páginas. 

82 - OFICIOS AO GOV~RNO PROVINCIAL (1854-
1868), etiqueta 17,138. 240 páginas, sem rúbricas. Encaderna
çqo precária. 

83 - OFICIOS (REGISTRO DE) (1882-1883), etiqueta 
17,139. 144 páginas, ocupadas 42. 

Estes códices são de registro de Ofícios, entre os quais se 
contam: orçamentos da receita da Câmara Municipal da Cidade; 
reclamação nominal dos empregados da Câmara; notificação so
bre o aparecimento no município de uma epidemia de Cólera 
Morbus. 

Quatro códices de ORDENS. 
84 - ORDENS E DECRETOS (REGISTRO DE) (1801-

1803), etiqueta 17,81. 250 páginas. Legibilidade difícil. 
85 - ORDENS E DOCUMENTOS (REGISTRO DE) (1823-

1824), etiqueta 17,146. 200 páginas . Encadernação posterior aos 
registros, pois muitas fôlhas estão em posição invertida. Conser
vação ruim. 

86 - ORDENS AOS OFICIAIS (REGISTRO DE) (1844-
1862), etiqueta 17,140. 102 páginas. 

87 - ORDENS AOS FISCAIS (REGISTRO DE) (1852-
1868), etiqueta 17,141. 100 páginas. 

Estes códices registram ordens e decn.tos, entre os quais se 
contam: alvarás do século XVIII, XIX: felicitações; atas de apre
sentação geral dos votos obtidos para o cargo de vereador nas di
ferentes paróquias; relação dos eleitos. 

Dois códices sobre PAGAMENTOS. 
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88 - PAGAMENTOS (REGISTRO DE) (1811-1818), 
sem etiqueta. Utilizadas 14 páginas. Conservação precária. 

89 - PAGAMENTO DO IMPOS'fO DE AGUARDENTES 
(REGISTRO DE) (1812-1815), etiqueta 17,113. 276 páginas, 
utilizadas 14. Conservação precária. 

Estes c6dices registram recibos de pagamento, entre os quais 
o do imposto de 10 mil réis a toda casa que vendia aguarden
te; relação dos que contribuíram para o monumento Público de 
Sua Majestade Imperial na Cidade e Corte do Rio de aneiro. 

Dois c6dices de PORTARIAS. 
90 - PORTARIAS (REGISTRO DE) (1837-1851), etique

ta 17,148. 304 páginas. 
91 - PORTARIAS DO GOVtRNO (SERVIÇOS DE) 

(1851-1873), etiqueta 17,149. 244 páginas. 
Estes c6dices contêm portarias, entre as quais nomeação de 

vice-cônsul da Argentina para a Cidade de Campos; orçamentos 
de receita; declaração da maioridade de D. Pedro 11; instruções 
dodo modo que se deve tratar africanos livres a serviço da Câ
mara. 

Um códice de posturas. 
92 - POSTURAS (1829-1831), etiqpeta 17,74 .250 pági

nas, utilizadas 61. Este códice relata portarias da Câmara sobre 
o regimento das posturas policiais, e as reformulações sofridas. 

Um códice de PROCURAÇOES. 
93 - PROCURAÇOES (REGISTRO DE), etiqueta 17,150. 

99 páginas, ocupadas 27. As datas (1887-1889) foram levantadas 
através do 1 Q e último registros. Este livro contém alvarás de 
procurações conferidos pela Câmara. 

Um códice de PROVISõES. 
94 - PROVISOES, CARTAS E MAIS ORDENS (1812-

1817), etiqueta 17,151. 200 páginas. Este livro contém registros 
de provisões, cartas e mais ordens, entre elas, requerimentos do 
procurador, registros de cartas de data, ofícios. 

Um códice de RECEBIMENTO. 
95 - Livro sem nenhuma indicação na lombada. Pelo têr

mo de abertura, sabe-se que o livro é de Recebimento. A data 
(1825) foi levantada através do exame dos registros. O número 
17,171 está na contra-capa. Conservação e legibilidade péssimas. 

Dois códices de RECEITAS. 
96 - RECEITAS (LANÇAMEN10 DA) (1823-1834), eti

queta 17,70. 300 páginas, ocupadas 216. 
97 - RECEITA DA CÂMARA (LANÇAMENTO 
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ta (1829) foi levantada através do exame dos registros. 
Estes códices contêm muItas, despesas, têrmos de cargas vi-

vaso 
Dois c6dices de REFISTRO. 
98 REGISTRO (1824-8126), t.!tiqlleta 17, 147. 396 pá-

ginas. 
99 REGISTRO, etiqueta 17,131. 300 páginas. As datas 

(1830-1832) foram levantadas através do 19 e último registros. 
Estes .c6dices contêm registros de ordens, documentos, entre 

eles, a relação dos empregados da Câmara com os seus respecti
vos vencimentos. 

Dez códices de REGISTRO GERAL. 
100 - REGISTRO GERAL (1801-1802), etiqueta 17,107. 

200 páginas. Conservação regular. 
101 - REGISTRO GERAL (1803-1805), etiqueta 17,108. 

235 páginas. 
102 - REGISTRO GERAL (1804-1812(, etiqueta 17,109. 

295 páginas. Conservação precária. 
103 - REGISTRO GERAL (1805-1807), etiqueta 17,110. 

310 páginas. 
104 - REGISTRO GERAL (1807-1808), etiqueta 17,111. 

344 páginas. 
105 - REGISTRO GERAL (1808-1813), etiqueta 17,112. 

246 páginas. 
106 - REGISTRO GERAL (1817-1820), etiqueta 17,143. 

160 páginas. 
107 - REGISTRO GERAL (1820-1821), etiqueta 17,144. 

20 9páginas . 
108 - REGISTRO GERAL (1821-1823), etiqueta 17,145. 

329 páginas. 
Estes códices são de registros, entre eles, de cartas; editais; 

petição de sesmarias; requerimentos; arrematações; contas, súpli
cas; relação dos empregados da Câmara e seus respectivos ven
cimentos. 

109 - REGISTRO GERAL (1813-1829), etiqueta 17,142. 
251 páginas. Conservação e encadernação precárias. Este livro 
servia para o registro das ordens expedidas pela Junta da Real 
Fazenda da Capitania do Espírito Santo expedida ao Juiz de Fora 
das Vilas de São Salvador e São João da Barra para fiscalização, 
administração, arrematação das rendas reais dos distritos da sua 
jurisdição. 

Um códice de REGISTRO DE REPRESENTAÇOES. 
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110 - REGISTRO DE REPRESENTAÇõES (1846-1872), 
etiqueta 17,152 . 100 páginas, ocupadas 15. ste códico contém 
registros de representações, entre eles, um sobre fixação dos li
mites entre a Província do Rio de Janeiro e Minas. 

Um códice de REGISTRO DE REQljERIMENTOS. 
111 - REGISTRO DE REQUERIMENTOS (1896-1899), 

etiqueta 17,153. 150 páginas. Este códice registra requerimen
tos, entre eles, pedidos de arbitramento e ,eclamações. 

* 
• • 

CONCLUSÃO. 

o presente levantamento evidenciou a necessidade urgente de 
se continuar esse trabalho, intensivo e extensivamente; restaurarem
se os documentos semi-destruídos pela ação das traças e pela infiltra
ção das águas; microfilmar os documentos existentes, preservando as
sim os livros manuscritos da Câmara Municipal de Campos, fonte 
inesgotável da história da região. 

* 
* • 

BIBLIOGRAFIA . 
1. - COMPANHIA DOS REGISTROS INDUSTRIMS. Relatório. Guana

bara, Menezes, 1971. 
2. - FEYDIT (Julio), Subsídios para a· história dos Campos dos Goitaca'?es. 

Campos, J. Alvarenga, 1900. 498 páginas. 
3. - LAMEGO (Alberto), A Terra Goitacá. Bruxelas_ D'Art Gaudio, 1913. 

Obra composta de oito volumes, publicada j:larccladamente. O volume 
inicial data de 1913; o último em 1947. 

4. - LAMEGO (Alberto Ribeiro), O Homem e o Rrejo. Rio de Janeiro, 
I.B.G.E., 1945. 

5. - Manuscritos da Câmara Municipal de Campos, de 1659 a 1900. 

* 
• • 

INTERVENÇÕES. 

Da prof.a Lucinda Coutinho de Mello Coelho (IFCS/UFRJ. Rio de 
Janeiro. Guanabara). 

Inicialmente, cumprimentou a Autora pela brilhante contribui
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Declara que teve grande prazer em conhecer a existência de pre
cisas indicações sobre a entrada de escravos constantes dos arquivos 
de Campos. 

Gostaria de contribuir para servir à história de Campos, de cuja 
síntese consta o preâmbulo da comunicação, com a informação de 
que nos arquivos da cidade do. Rio de Janeiro podem ser encontrados 
documentos que interessam aos pesquisadores de Campos. Sabe-se 
que a capitania de Campos do; Goitacazes (Goitacazes como era no 
início chamada) esteve sob a jurisdição da capitania do Rio de Ja
neiro (Repartição do Sul) por largo tempo. Tem documentos extraí
dos do Arquivo Público Nacional, por exemplo: a carta de Artur de 
Sá e Menezes em que há referências aos Campos dos Goitacazes. 

Finalizando, declara que acredita que essa documentação possa 
ser aproveitada para o trabalho da Autora. 

* 
Da Prota Marilda Corrêa Ciribelli (IFCS;UFRJ. Rio de Janeiro. 

Guanabara) . 

Declara que congratula-se com a colega por saber que Campos 
entrou na área da pe~quisa, iniciando trabalho em busca de sua do
cumentação, tomando contato direto com as fontes primárias do Es
tado . do Rio de Janeiro. 

A esse propósito deseja apresentar algumas sugestões à Autora 
da comunicação: 

1). - Desdobrá-la em dois trabalhos distintos. O primeiro, re
lativo apenas à história de Campos, visando dar subsídios àqueles que 
se iniciam no seu estudo. O segundo, referente especificamente ao as
sunto que a Autora se propôs estudar e que era o levantamento das 
fontes primárias da (Câmara Municipal); 

2). - Que as fontes primárias não sejam confundidas com as 
secundárias e bibliográficas; 

3). - Que seja mais acurada a técnica de apresentação de sua 
síntese, cuidando a Autora de melhorar o trabalho quanto à coloca
ção e a documentação apresentada, da bibliografia etc. 

* 
Do Prf. Amo Wehling (IFCS/UFRJ. Rio de Janeiro. Guanabara). 

Diz que complementando a informação da Prof. 
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* 
* * 

RESPOSTAS DA PROFESSORA MARIA NILZA GONÇALVES 
PATRÃO DIAS. 

Agradece as informações dos Professôres Amo Wehling e Lu
cinda Coutinho de Mello Coelho que serão aproveitadas oportuna
mente. 

* 
À prof.a Marilda Corréa Ceribelli. 

Declara que todos compreendem que o inventário, puro e sim
ples, dos códices existentes na Câmara Municipal só interessam aos 
profissionais de História. Assim, ao colocar Campos - presente c 
passado - de modo mais extenso do que o exigido e ao apresentar 
a formação geológica, dado totalmente dispensável, desejou: 

1). - fornecer ao professor primário e de nível médio da nos
sa cidade uma visão geral da história de Campos, posto que as fOll
tes histórico-bibliográficas se acham de há muito esgotadas; 

2). - principalmente levar os leitores, através do panorama da 
cidade à análise do inventário dos códices, mostrar-lhes o seu estado 
precário e a necessidade de conservá-los devidamente. 

Apesar de reconhecer que a primeira parte do trabalho sobre a 
cidade de Campos foi baseada em fontes secundárias, sendo este um 
levantamento de Fontes Primárias, resolveu assim fazê-lo para in
teressar alunos. professôres, a comunidade e enfim, o próprio govêr
no, na criação de um Arquivo, única forma de conservar todo o acer
vo histórico. 

);: importante realçar que este é apenas o início de um levanta
mento que começou pela Câmara Municipal e que se estenderá à Pre



ARROLAMENTO DAS FONTES HISTÓRICAS DE 
TUPA (SP) (*). 

CORCINO MEDEIROS DOS SANTOS 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Marília (SP) . 

ASPECTOS HISTÓRICOS. 

A região foi descoberta em 1906, quando por ordem do secre
tário da Agricultura, Dr. Carlos Botelho, uma expedição científica 
partiu de Campos Novos do Paranapanema para a exploração do Rio 
do Peixe (1). Até esta data a região era somente habitada pelos ín
dios caingangs e coroados, aparecendo nos mapas como "Terrenos 
Desconhecidos". Entretanto, afirma-se que Francisco de Paula Mo
rais, mineiro de Grão Mongol, tendo chegado a Campo" Novos do 
Paranapanema foi o primeiro homem branco a conhecer as terras do 
Vale do Rio do Peixe. Conseguiu aprisionar dois índios que foram 
levados à presença de D. Pedro II e este por Carta Régia lhe doou 
todas as terras que constituiam o Vale do Rio do Peixe. 

Francisco de Paula Morais vendeu duas sortes de"sas terras que 
formaram a Fazenda Monte Alegre (que começava no sítio onde ho
je está a cidade de Tupã até a baranca do Rio Paraná) e a Fazenda 
Monvaltão, onde estão situadas as cidades de Rancharia e Quatá (2). 

Em 1910, o Dr. Luiz de Toledo Piza e Almeida adquiriu 94.000 
alqueires de terras no Vale do Rio Aguapeí. Área que ficou conheci
da com o nome de Fazenda Guataporanga e foi dividida judicialmen
te em 1918. Depois da divisão judicial e com a organização da firma 
Lélio Piza & Irmãos, a área foi vendida em pequenas e médias pro-

(*). - Comunicação apresentada na 5.a sessão de estudos, Equipe D, no 
dia 9 de setembro de 1971 (Nota da Redação). 

(2). - Exploração do Rio do Peixe. Comissão Geográfica e Geológica 
do Estado de São Paulo. São Paulo, 1913. 

(2). - Leão (Luiz de Souza), 
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priedades. Os clientes eram principalmente gente das zonas velhas 
do Estado, mas havia também imigrantes estrangeiros e de outros Es
tados já com passagem pelas zonas velhas. 

O fundador de Tupã foi Luiz de Souza Leão, que em janeiro 
de 1923 veio de Pernambuco, seu Estado natal, para visitar a Expo
sição comemorativa do primeiro Centenário da Independência. De 
lá veio para São Paulo, visitou Campinas, Americana e Jaú, e ficou 
entujasmado com as possibilidades da terra paulista. Filho de Se
nhor de Engenho e descendente de velhas oligarquias do Nordeste 
açucareiro, resolveu transferir-se definitivamente para o Estado de 
São Paulo. Assim, ainda em agosto do mesmo ano, comprou em Ca
felândia um sítio de cafe que foi aumentado com a compra de áreas 
vizinhas para formar a Fazenda Leopoldina, onde permaneceu até 
1925. 

Em 1926, comprou a Fazenda Bela Vista, que dois anos depois 
era tran_ferida a Arlindo Mellão. Nesse mesmo ano passou a diri
gir a Emprêsa de terras São Paulo-Rio, que lhe deu a experiência uti
lizada depois na fundação da Tupã. Com a cabeça cheia de planos, 
desembarcou em Marília no dia 4 de abril de 929. Era ponto da li
nha da· Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Possuía aproxi
madamente 200 casas, quase todas de tábuas . Havia aí um grande 
movimento financeiro decorrente do ruslz do café e o especulativo co
mércio de terras. Nesse ano, na área de Man1ia se plantou 20 mi
lhões de pés de café com uma inversão de 200.000 contos de réis. 
Depois de Marília, na direção em que a _Estrada de Ferro devia pros
seguir, havia Pompéia e Santana (Herculândia). O "picadão" da Com
pahia Paulista ia bem além; como estímulo ao comércio de terras. 
Realizando a exploração dos terrenos que ficavam além de Santana 
com. o objetivo de localizar a cidaãe que ia fundar, adquiriu em maio 
de 1929 uma gleba de 100 alqueires do Sr. Manoel Diez que, por 
sua vez, tinha comprado de Lélio Piza & Irmãos (3). Foi organizada 
a firma Souza Leão & Rocha, que realizou todos trabalhos prelimi
nares, como desmatamento, abertura de estradas, o projeto e come
çou a venda de terrenos. O resto ficou por conta do rush do café e 
da estrada que o seguia de perto. 

Com a crise de 1929/1930. Marília e toda sua região sofreu cer
ta estagnação da qual saiu com o cultivo e comércio do algodão, que 
alcançou altos preços no mercado internacional. 

O nome Tupã (ser mpremo), foi dado em homenagem aos pri
mitivos donos das terras, os indígenas. 

(3). - Leão (Luiz de Souza), Op. 
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* 
ASPECTOS FíSICOS. 

Situado na zona fisiológica de Marília, o Município de Tupã 
tem uma área de 861 km2, limitado ao norte pelos Municípios de Lu
zitânia e Santópolis do Aguapeí; ao sul pelos de Rancharia, João Ra
malho e Quatá; a oeste por Bastos e Iacri, e a leste por Queiroz, 
Herculândia e Quintana. 

A ~ede do Município está a 511 m de altitude, e dista 441 km 
em linha reta da Capital do Estado, rumo O.N .0. Em Rodovia Pa
vimentada, dista 522 km e em ferrovia 605 km. 

Apresenta, ainda, as seguintes Coordenadas Geográficas: 
21 °-46'00" - de latitude sul, e 50°30'47" de longitude W.G. 

A temperatura nos últimos anos tem variado entre a máxima de 
32°C e a mínima de 12°C. 

As chuvas ocorrem com mais frequência de outubro a feverei
ro, sendo a precipitação pluviométrica variável entre 1.278 mm a 
1.312 mm. 

O solo é constituído de terra sílica-argilosa, com base no areni
to de Bauru, prestando-se a todo tipo de cultura. O município é ba
nhado pelos rios: Peixe, Aguapeí e por ribeiros como: Iacri, 7 de 
Setembro, Pitangueiras, Barreirão, São Martinho, Afon o XIII e,ltre 
outros. 

Pendendo para o Rio Paraná, vai o terreno paulista gradativa
mente perdendo seu caráter mais ou menos. acidentado que lhe dão a 
Serra do Mar e da Mantiqueira e vem finalmente se definir em siste
mas de elevações suaves, a que chamaríamos "coxilhas", se ma ma
taria nutrida não lhe tirasse de todo o aspecto das campinas do Sul. 

Esses se constituíam em quatro ou cinco divisores de águas, gro::
seiramente paralelos, correndo-lhe de permeio, seguindo esse parale
lismo o São José, o Tietê, o Feio, o Peixe e o Santo Anastácio, afluen
tes do Rio Paraná. Tupã está nessa região, entre os Rios Peixe-Feio. 

No aspecto físico geral o município é representado por um es
pigão mestre ( Peixe-Feio), e espigões secundários, partindo deste Es
pigão Mestre, e que acabam nas margens dos dois rios, separando os 
ribeirões seus tributários. Tais ribeirões, tem curso de menos de 
30 km de distância, pois que a distância entre os rios Peixe e Feio 
é de 40 a 50 
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• 
FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA. 

O Decreto Estadual nQ 6.720, de 2 de outubro de 1934, criou 
o distrito de Tupã, no Município de Glicério. O Município surgiu 
pelo decreto n.O 9.775 de 30 de novembro de 1938, constituido pelos 
distritos de Tupã e Parnaso desmembrados de Glicério; lacri, desta
cado de Biriguí, Rinópolis, de Araçatuba; e Bastos que pertencia ao 
município de Marília. 

ODecreto-Lei n.o 14.334, de 30 de novembro de 1944, desmem
brou do município de Tupã os distritos de Bastos e Rinópolis, trans
formados em municípios autônomos e anexou-lhe o distrito de Var
pa, transferido do município de Pompéia. Os distritos de Tupã e Var
pa foram ao mesmo tempo, contemplados com territórios desmem
brados do de Herculândia, perdendo Varpa, no entanto, parte de uma 
área para o distrito e município de Quintana. Pelo mesmo Decreto
Lei, suprimiu-se o distrito de Parnaso, cujo território passou a inte
grar os distritos de Herculândia e Juliânia, transferindo-~e para o dis
trito e município de Rinópolis, então criado, parte do território do 
distrito de lacri. Ficou então com 3 distritos: Tupã (sede, lacri e 
Varpa. 

Em 24 de dezembro de 1948, pela Lei estadual n.o 233, criou
se em Tupã o novo distrito de Arco-lris, com território desmembrado 
do distrito-sede. Em 31 de dezembro de 1953, pela Lei estadual n.O 
2.456 é restabelecido o distrito de Parnaso, com território cedido pe
lo di:trito sede de lacri. Atualmente, o município se compõem de 
cinco distritos: Tupã (sede), Arco-lris, Parnaso, Varpa e Universo. 

De 2 de outubro de 1934 a 30 de novembro de 1938, Tupã (en
tão distrito de Glicério), fazia parte do termo de Glicério, pertencen
te à comarca de Penápolis. Pelo mesmo Decreto n.O 9.775, de 30 de 
novembro de 1938, que elevou Tupã à categoria de município, foi 
criada a comarca de Pompéia, com jurisdição sobre Tupã. Este mu
nicípio foi elevado a termo e comarca pelo Decreto n.o 14.334, de 
30 de novembro de 1944, com jurisdição sobre os termos de Tupã, 
Bastos, Parapuan e Rinópolis. 

Por Lei estadual n.o 5.285, de 18 de fevereiro de 1959, a co
marca foi elevada de 2.a a 3.a entrância, perdendo o termo de Rinó
poli~, que passou à categoria de comarca. Presentemente, a comarca 
de Tupã é de 4.a entrância. E' sede da 19·a 
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* 
ASPECTOS ECONOMICOS. 

a). - População. 

Em 1960, segundo o recenseamento geral, a população do mu
nicípio era de 56.468 habitantes. A densidade demográfica era de 
68 hab/km2, sendo que 53,7% daquela população vivia nas áreas 
urbanas. 

Entre 1950 e 1960, o êxodo rural determinou um aumento po
pulacional na cidade. Houve uma inversão: a população da zona ru
ral que era maior, diminuiu e a da cidade cresceu. 

De acordo com a estimativa do Laboratório de Estatística do 
I. B . G . E., a população de Tupã em 1.0 de julho de 1968 alcançava 
a cifra de 66.671 habitantes, passando a densidade demográfica para 
77 hab/km2 • 54% dessa população concentrava-se na área urbana. 
com tendência para aumentar esse índice. O cartório de registro ci
vil em 1967 forneceria os seguintes dados: nascimentos 2.280, com 
71 natimortos; 589 óbitos, entre os quais 71 menores de um ano de 
idade e 416 casamentos. 

b). - Agricultura. 

Dados do censo agrícola de 1960, revelam a existência de 2.941 
estabelecimentos rurais, sendo 1.790 com menos de 10 hectares; 
1.043 de 10 a 100 ha.; 98 de 100 a 1.000 ha. e 10 entre 1.000 e 
10.000 ha. 

2 . 611 estabelecimentos tinham como atividade predominante a 
agropecuária; 222 de pecuária; 7 a horticultura e floricultura: 66 a 
avicultura; 3 a apicultura, cunicultura e sericultura; 30 as invernadas 
e campos de engorda; 1 a extração vegetal e 1 as atividades de ex
perimentação . 

O 
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Produtos Área Valor da Produção 
Agrícolas Cultivada ha nQs absolutos % sobre 

NCr$ 1.000 total 

Amendoim 24.000 6.156 41,7 
Melancia 4.000 2.304 15,6 
Café 6.300 2.299 15,6 
Feijão 2.600 1.122 7,6 
Milho 5.500 900 6,7 
Arroz 1.300 682 4,6 
Batata-inglesa 250 300 2,0 
Laranja 91 300 2,0 
Outros (4) 1.407 615 4,2 

Total 41.848 14.768 100,0 

o rebanho é de aproximadamente 90.000 cabeças, sendo 74% 
de bovinos, 15% de suinos, 6,4% de muares e o restante represen
tado pelos equinos, caprinos e ovinos. 

c). - Indústria. 

A principal indústria do município é a de produtos alimentÍ
cios, seguindo-se a textil; de couros, peles e produtos similares, além 
da der madeira, bebidas, etc. O número total de fábricas em 1966 era 
de 156, empregando 1.150 operários. Tupã exporta principalmente 
óleo e torta de amendoim, café beneficiado, queijos, carnes e boi 
em pé. 

d). - Comércio e bancos. 

A praça de Tupã contava em 1967 com 8 estabelecimentos ata
oadistas e 910 varejistas. O município mantém intercâmbio com ou
tros centros do Estado e fora dele com Mato Grosso, Goiás, Paraná, 
Rio de Janeiro e Brasília. A rede bancária é constituida de 11 agên
cias, além de 2 agências das Caixas Econômicas Federal e Estadual. 

e). - Meios de transportes e comunicações. 

A cidade é servida pela Companhia Paulista de, Estradas de Fer
ro e por um sistema rodoviário que a liga às sedes municipais vizi
nhas e com a capital do Estado. Possui um aeroporto que fói utili-

(4). - Em outros estão incluidos algodão, melão, abacaxi, mamona, ca
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zado por aviões comerciais até que houvesse a ligação asfáltica com 
a capital. 

A Companhia Telefônica da Alta Paulista, mantém atualmen
te no município 1.582 aparelhos automáticos. Há duas agências da 
Empresa de Correios e Telégrafos, uma postal-telegráfica na sede e uma 
postal no distrito de Arco-Iris . 

* 
FONTES PÚBLICAS OFICIAIS. 

I. - ARQUIVOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS. 

1. - Arquivo da Prefeitura Municipal. 

Localização: Paço Municipal - Praça da Bandeira nl' 800. 
Prefeito: Dr. Walter Pimentel (1969-1972). 
Na Prefeitura encontramos diversos setores: 

a). - Secretaria. 

Atos Administrativos do poder executh'o. 
Livros: 

Termo de compromisso - 4 volumes de 1939 a 1969. 
Contratos - 3 volumes de 1940 a 1969. 
Portaria - 7 volumes dd 193 9a 1969. 
Decreto - 6 volumes de 1939 a lY69. 
Decreto-Lei - 3 volumes de 1940 a 1968. 
Leis - 7 volumes de 1947 a 1969. 
Editais de Concorrência Pública - 2 volumes de 1940 a 

1969. 
Pastas da Secretaria Municipal. fotal - 80 pastas. 
Contém correspondência expedida e recebida de Instituições 

Oficiais, Particulares, Pessoas, Firmas, aos poderes Legislativo, 
Estadual e Federal bem como das Secretaria~ de Estado. 

A Secretaria Municipal possui ainda livros de Registro, Con
cessão Perpétua dos Cemitérios locais, com nome do sepultado, 
dia, mês e ano, contando ao todo 8 volumes. 

b). - Secção de contabilidade: 

Livros de Registro de Óbitos. 

Primeiro lançamento - 11' de julho dt' 1935; último lança
mento - 19 de outubro de 1969. 

A contabilidade possui ainda os seguintes livros: Balancetes 
de Receita e Despesa, Balança Geral, Processos 
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Registro Analítico de Despesa e Receita, Cópias de Folha~ 
de Pagamento, Fichário dos Servidores Municipais, Mapas de Re
ceita. 

Desses livros estão na Prefeitura apenas aqueles referentes 
ao ano de 1969. 

Os anteriores encontram-se no Almoxarifado. 

c). - Exaloria. 

Esta secção possui: 

Guias para fixação e lançamento de impostos, colocadas em 
armários. 

Completo fichário com nome e local das propriedades de 
todos os proprietários, inclusive da zona rural. 

Fichário de recibos e guias que posteriormente são encami
nhados à contadoria onde são lançados em livros. 

A exatoria contém ainda mapas da cidade e das vilas; do 
Município e da zona rural. 

d). - Arquivo da Câmara Municipal. 

Localização: Avenida Tamoios, 11 ~3. 

Presidente da Câmara: Sr. José Sanchts. 
O Arquivo da Câmara Municipal miciou-se com a sua ins

talação a 1 Q de janeiro de 1948. E' bem organizado. 

a). - Livros de Alas das Sessões da Câmara. 

19 volumes manuscritos bem conscrv<1dos . 
- primeira ata - sessão solene de instalação 19 de janeiro 

de 1948, às 19 horas, quando foram empo~sados pelo então Juiz 
de Direito Dr. Antônio Rodrigues Porto, o Presidente da Câ
mara Sr. Luiz de Souza Leão e 19 vereadores; 

- últimas atas - nQ 572 ordinária e 469 extraordinária, am
bas datadas de 13 de outubro de 1969. 

b). - Livro de registro de Leis da Câmara Municipal. 

13 volumes - manuscritos. 
- primeira lei registrada - 31 de janeiro de 1948; 
- última lei registrada - 6 de outubro de 1969; 
Total de leis - 1.578. 

c). - Livro de registr-o 
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d). - Livro de Registro de Port(lria.~. 

1 volume - manuscrito. 
- primeira portaria - nQ 1-48 de 3 de janeiro de 1948; 
- última portaria - nQ 2-69 de 24 de abril de 1969. 

e). - Livro de Registro de Correspondência nQ 2 iniciado 
em 1 Q de janeiro de 1969. 

- Refere-se à correspondência recebida pela Câmara Mu
nicipal. 

f). - Edital de Registros de Concorrência Pública e Con-
tratos. 

lQ contrato - 15 de fevereiro de 1962: 
último contrato - 28 de março de 1%9. 
(Contrato de locação do atual pr6dio onde funciona a Câ

mara) . 

g). - Regimento Interno da Câm'lTa Municipal. 

Em vigor, a resolução 2-56 de 3 de maio de 1956. 
Notamos a existência de Requerimento para Reformulação 

do Regimento Interno em vista da nova Constituição Federal, do 
Estado e da Lei Orgânica dos Municípios. 

h). - Livro de Termos de Posses e Registro de Declarações 
de Bens. 

Único assentamento - posse da 6.a legislatura cujo manda
to se estende de 1969 a 1972, feita em 1 Q de fevereiro de 1969 
- número de vereadores - 13. 

i). - Livro de Decretos do Legislati"o. 

O termo de abertura é datado de 29 de setembro de 1969. 
Único decreto - nQ 1-69 de 6 de outubro de 1969. Há tam-

bém na Câmara: 

1. - Catalogação por mecanografia do índice de Leis. 

2. - Catàlogação por mecanografia do Registro do Ar
quivo. 

3. - Registro e controle geral das dotações orçamentárias 
do Poder Legislativo - manuscrito. 

4. - Pastas de Correspondência Geral expedida ao Prefei
to, recebida do Prefeito, geral recebida; de Portarias; Informa
ções; Atestados de Frequência de funcionários e vereadores, pes
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de verbas da Câmara; Coletânea de mapas. Comprovante de com
pra e empenho; Cópias mimeografadas e hectografadas de Pro
jetos e Resoluções; Cópias de originais de Projetos e Resoluções, 
de Requerimentos, Indicações e Moções; Pedidos de Licenças e 
renuncias de vereadores; e de currila vita de funcionários. Há 
ainda Cadastro e Controle de Projetos, Rt'soluções, Requerimen
tos, Moções e Processos "C. M.". 

Todos os documentos da Câmara Municipal formam "Anais" 
com referência de documentos, ano e número de ordem. 

- Brasão de Armas (original). 
Há na Câmara Municipal o "Brasão de Armas" instituido 

pela Lei Municipal nQ 66 de 31-3-1949 _ Eis os dizeres: 

"De azul, cabeça de índio de frente; de encarna· 
do, com cabelos de sua cor e fita estreita de prata, a 
cabeça bordada de chamas de vermelho das quais 
saem quatro raios em aspas de ouro" . 

Foi idealizado pelo artista José Wasth Rodrigues, do Rio de 
Janeiro. 

Além do Brasão há também a Bandeira do Município e a 
Letra do Hino da Cidade, instituido por Lei Municipal 1.393-67 
de 26 de junho de 1967. 

- A biblioteca da Câmara é formada por Anais da Assem
bléia Estadual, livros legislativos e outros 

- A Câmara possui mapas do Brasil, do Estado, do municí
pio, além de mapas dos distritos de Arco-Iris, Varpa, Parnaso e 
Universo. O acesso ao arquivo é facilitado graças à gentileza do 
Diretor de Secretaria, Sr. Godie Egídio Fernandes. 

* 
11. - ARQUIVO JUDICIÁRIO. 

1. - Cartório de Registro Civil. 

Localização - Rua Caetés, 810. 
Serventuários - Laércio Soares de Souza. 
Data da Instalação - 1935. 

- Livros. 

a). - Nascimentos - 63 volumes. 

Primeiro nascimento registrado - 27-8-1935. 
(Nati-Morto) . 
Último nascimento registrado - 22-10-1969. 



- 699-

b). - Casamentos - 41 volumes. 
Primeiro assentamento - 29-8-1935. 
Último assentamento - 19-10-1969. 

c). - Óbitos - 30 volumes. 
Primeiro assentamento - 27-8-1935 (Nati-Morto). 
Último assentamento - 21-10-1969. 
Todos os livros estão em bom estado de conservação. 

2. - Cartório de Primeiro Ofício e Primeiro Tabelionato. 
Localização - Rua Aimorés, 1 57u . 
Tabelião - Jamil Dualibi. 
Este cartório foi instalado e começou a funcionar a partir 

de 24-8-1934. 
Passando Tupã a ter duas varas em 1962, o Cartório traba

lha com a 1.a vara. 

Livros. 

a). - De Escrituras de Venda e Compra - 178 volumes. 
Primeira escritura - 24-8-1935 - liVIO 1, folhas 1. 
Última escritura - 22-10-1969 - livro 178, folhas 24. 
b). - Livro de ProcuraçõeJ - 108 volumes. 
Primeiro assentamento - 31-8-1935 - livro 1, folha 1. 
Último assentamento - 22-10-1969 - livro 08, folhas 87. 
c) . - Protocolo de livros cúmerciws - (não são arquivados). 
Data do último protocolo - 22-10-1968. 
Protocolo nQ 409 - Firma: Indústria c Com. Mod,elli Ltda. 
d). - Livros de Escrituras diversas - 173 volumes. 
Primeiro assentamento - 24-8-1935. 
Último assentamento - 17-10-1969 - livro 173, folhas 58. 
Existem 15 livros de índice de escrituras e 17 livros de índice 

de procuração. Todos os livros encontram-se em bom estado 
de conservação. 

3. - Cartório do 2Q Ofício da lu"tiça e Notas 
Localização - Rua Caetés, 798. 
Tabelião - Carlos Ferreira Damião. 
Segundo informações prestadas pelo próprio tabelião, o Car

tório foi instalado quando Tupã passou a ser comarca em 13-7-
1945 com a presença do então lQ Juiz da comarca. Dr. Antônio 
Rodrigues Porto. 

O 1 Q Tabelião foi Manuel Ferreira Damião. 
Por permuta assumiu o cargo em 2-1-J954 o atual tabelião. 
Passando Tupã a ter duas varas em 1962, 
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o cartório possui duas part~: 
Escrivaninha. 
Tabelionato. 
Cada dois anos há rodízio para Cartório Eleitoral. 

Livros de: 

a). - Procuração - 98 volumes. 

Primeiro assentamento - 11-7-1945 - livro 1, folha 1. 
último assentamento - 22-10-1969 - livro 98, folhas 136. 
b). - Escrituras de Venda e Compra - 49 volumes. 
Primeiro assentamento - 13-7-1945 - livro 1, folha 1. 
último assentamento - 21-10-1969 - livro 49, folhas 54. 

c). - Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipo
tecária - 1 volumes. 

Primeiro assentamento - 18-7-1946. 
Último assentamento - 4-6-1969. 
Existem 3 livros de Indices de Escrituras, 3 de Procurações, 

1 Fichário de Firmas, Fichário para Escrituras, Procurações e 
Procurações Arquivadas. 

Os livros estão em perfeito estado de conservação. 

4. - Cartório de Registro de Im6veis e Anexos. 

(Protesto, Títulos, Documentos, Juri e Menores) da Comar-
ca de Tupã. 

Localização - Rua Caetés, 1121. 
Oficial maior - Laerte Franco Arruda. 
Data da Instalação - 7 de julho de 1945. 
O arquivo está bem organizado. 
Consta de duas partes distintas: 
O Registro de Imóveis e os Anexos. 

a). - Im6veis: 

1. - Protocolo. 
2. - Inscrição hipotecária_ 
3. - Transcrição das Transmissões 
4. - Registros diversos. 
5. - Emissão de Debêntures. 
6. - Indicador Real. 
7. - Indicador Pessoal. 
8. - Registro especial. 
9. --
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10. - Registro de Cédulas de crédito rural. 
11. - Registro de Cédulas de crédito industrial. 
12. - Registro de notificações expedidas pela CGI (Comis

são Geral de Investigações) - é livro recente tendo o termo de 
abertura data de 1-8-1969 - possui 5 registros. 

Os livros mais movimentados são o 3 (Transcrição das Trans-
missões) e o 10, (Registro de Cédulas e crédito rural). 

b). - Anexos. 

Protesto de Títulos. 
1. - Apontamento dos títulos apresentados. 
2. - Registro dos Instrumentos de Protestos e índice res

pectívo. 
3. - Registro dos Instrumentos de Protestos de acordo com 

a Lei das Falências. 

Registro Civil das pessoas Jurídicll$. 

1. - Registro Civil de pessoas Jurídicas. 
2. - Registro de matrícula de jornais e oficinas. 
Registro de Títulos e DocumentOJ'. 
1. - Protocolo. 
2. - Transcrição integral. 
3. - Registro resumido. 
4. - Registro de penhores, cauções e contratos parceria. 
5. - Indicador pessoal. 
6. - Registro de firmas comerciais. 

* 
m. -ARQUIVO PAROQUIAL. 

1. - Paróquia de São Pedro. 
Vigários: Padre Tito Mare2a (auxiliar) empossado no dia 

21-12-1967. 
Pertence à Diocese de Marília. 

a). - Livro do Tombo - 1 volume. 
Primeiro assentamento - Termo de abertura do 1 Q Vigário, 

Padre Gaspar Aguilo Cortez em 29-11-1936 - 10 horas da manhã. 
Último assentamento - ata de posse do vigário auxiliar -

21-12-1967. 

b). - Livro de Batizado - 38 v:>lumes. 
primeiro asesntamento - 5-12-1936. 
último assentamento - 27-10-1969. 
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c). - Livro de Casamento - 12 volumes. 
Primeiro assentamento - 11-12-1936. 
Último assentamento - 26-10-1969. 
d). - Livro de Obitos - 2 volumes. 
Pnmelro asesntamento - 18-1-1917 
Último assentamento - 11-10-1969. 
e). - Livro de Crismas - 2 volumes. 
Primeiro assentamento - 20-10-1937. 
Último assentamento - 26-6-1949. 

2. - Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora 

Localização - Rua Mandaguaris sln. 
Vigário - Padre Ernesto Tesarolo 
Data da instalação - 11-2-1955. 
Pertence à Diocese de Marília. 

a). - Livro de Tombo - 1 volume. 
Priemiro asesntamento - 11-2-1955: 
(Termo de instalação da Paróquiaj. 
Último assentamento - 29-6-1969. 

b). - Livro de Batismos. 
O 19 volume perdeu-se. 
Primeiro assentamento do 29 volume - 7-6-1959 
Último assentamento - 26-10-1969. 

c). - Livro de Obitos - 1 volume. 
Primeiro lançamento - 6-1-1961. 
Último lançamento - 16-10-1969. 
A escrituração nesta paróquia é unificada com a do Cológio 

que lhe é anexo. 
Obs. - Os arquivos dessas Paróquias e~tão desorganizados. 

3. - Paróquia São Judas Tadeu. 

Localização - Casa Paroquial - Rua 6 n9 70. 
Vigário - Padre Dionísio Hermoso, empossado no dia 26 

de setembro de 1968. 
Pertence à Diocese de Marília. 

Documentos: 

a). - Livro do Tombo - 1 volume manuscrito. 
Termo de abertura - 13-5-1962. 
Assinado por D. Hugo Bressani de Araújo. 
Último assentamento - 13-6-1969 - que registra a 1.a Co

munhão de 40 crianças do Bairro Primeiro Progresso. 
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b). - Livro de batizados - 1 volume manuscrito 
Termo de abertura - 28-3-1963. 
Primeiro assentamento - 28-3-1963. 
Nome - Maria de Fátima Coelho. 
Último assentamento - 19-10-1969. 
Nome - Carlos Alberto Fresche. 

c). - Livro de casamentos - 1 voiume manuscrito 
Termo de abertura - 28-3-1963. 
Primeiro assentamento - 1-5-1963. 
Casamento realizado na Capela Sãc José da Vila Formosa 

que pertence à Paróquia de São Judas Tadeu. 
Último assentamento - 27-9-1969. 
Realizado na Paróquia de São João Bosco com autorização 

desta Paróquia. 
Observação - O último casamento realizado nesta Paróquia 

data de 8 de outubro de 1969. 

d). - Pastas de correspondência. 
Está sendo organizado pelo próprio vigário e contém do

cumentos da Cúria e outros. 

e). - Documentos registrados da Obra de Assistência So
cial da Par6quia de São Judas Tadeu "SOPAS JUTA" que man
tém 17 famílias com esmolas do povo e da "Caritas" da cidade 
de Marília. 

• 
IV. - ARQUIVOS DOS JORNAIS. 

1. - Jornal de Tupã. 

Localização - Avenida Tamoios, 1346. 
Data da instalação - 25-10-1942. 
Diretor proprietário - Miguel Amador Polo. 
Redatores - Francisco Moraes Pio de Almeida e Valter 

Zompero. 
Este Jornal foi fundado por Antenor de Barros Leite. 
Todos os jornais, salvo algumas folhas dos primeiros anos, 

estão guardados em pacotes. 
Anualmente, por ocasião do Natal e dia do Padroeiro da ci

dade (2 9de junho), o Jornal de Tupã publica edições especiais 
que trazem trabalhos referentes à cidade. 

E' jornal diário. Iniciou-se com 4 piiginas 
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Tiragem: :3.000 exemplares. 
2. - Folha do Povo. 
Localização - Rua Guaranis, S36. 
Escritório Central: Avenida TamOl.os, 772 - 1.0 andar, sa-

lasle2. 
Diretor proprietário: Prof. Waldyr de Souza. 
Redator: Solano Braga. 
Esse jornal esteve em circulação numa primeira fase, de 

19S6 a 1963. 
Em 1967 iniciou uma segunda fase. 
E' diário vespertino e pertence à Rede Associada -de, Jornais, 

integrada pela Folha do Povo; Tribuna Baslense; lornal de Qua
tá e Tribuna dos Municípios. 

Por ocasião do Natal e dia do Padroeiro da cidade (29 de 
junho) publica edições especiais traz:ndo contribuições impor
tantes sobre Tupã. 

Estão arquivados apenas os jornais da segunda fase. 
Tiragem: 1.S00 exemplares . 

• 
v. - AGÉNCIA MUNICIPAL DE ESTATíSTICA. 

Localização - Rua Caigangs n9 337 (sobrado). 
Chefe: Ramon Barrionuevo. 
Agentes: Onofre Barbosa Machado e Ozório Guelfe. 
Supervisor Regional de Coleta Estatística: Cláudio da Sil-

veira Cardoso. 
A Agência foi criada em 1942. Antes funcionava como de

pendência da Prefeitura, isto é, de 1942 a 1947. Desligou-se em 
1947 e tomou-se autônoma. 

Seus documentos são guardados em armários e arquivos de 
aço, tais como: Inquéritos sobre Registro Industrial; Gado aba
tido; Registro Civil; Finanças Públicas (Estadual, Federal e Mu
nicipal); Custo de vida; Inquéritos; Produção de óleos vegetais; 
Estaísticas de Ensino. 

Campanhas Estatísticas: há documentos sobre todas as ati
vidades sociais, culturais e econômicas. 

Há também levantamentos estatísticos avulsos para todos os 
Ministérios e Secretarias de Estado (os levantamentos são feitos 
anualmente) . 

Uma das tarefas mais importantes da Agência são os recen
seamentos: de 10 em 10 
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Os dados estão sempre atualizados. 
Há também a Enciclopédia Geral dos Municípios. 
O acesso é facilitado e o visitante é bem recebido, obtendo 

todas as informações. 

• 
VI. - COLETORIA ESTADUAl. 

Localização - Rua Carijós, 356. 
Coletor substituto - Waldemar Cortellini. 
Os documentos da Coletoria são diariamente arquivados, tan

tos os de arrecadação como despesas. Mensalmente são empaco
tados. Só permanecem na Coletoria, os documentos menciona· 
dos, por apenas 5 anos. Após esse período são encaminhados ao 
Arquivo Geral do Estado. 

Todos os documentos que se encontram na Coletoria estão 
devidamente empacotados e em ordem. São os seguintes: guias 
próprias e autenticadas mecanicamente para a arrecadação de 
vendas e consignações; I. C . M. e Imposto de veículos. 

O sistema de serviço é orientado por instruções e comunica
dos através do Diário Oficial e Ofícim Circulares da Delegacia 
Regional Tribuntária de Marília. 

A função da Coletoria Estadual é ~omente arrecadar os im
postos. 

Segundo informação do coletor, a Coletoria de Tupã classi
fica-se entre as primeiras do Estado sendo a segunda em movi
mentos na região da DRT-14. 

Os documentos existentes são aqueles a partir de 1964, vislo 
que de cinco em cinco anos são enviados ao Arquivo Geral do 
Estado. 

• 
Vll. - POSTO DA RECEITA FEDERAL. 

(Ex-Coletoria Federal). 
Localização - Rua Carijós, 278. 
Coletor: Waldemar Buffulin. 
Data da instalação: 16-7-1941. 
A função do Posto de Receita Fe(~eraJ é o controle e esta

tística da arrecadação bancária. 
Os documentos de arrecadação bancária são feitos em folhas 

avulsas . Os montantes são levantados menslI.lmente 
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Delegacia da Receita Federal de Baum. 
O controle da arrecadação do Imposto de Renda e do Im

posto sobre produtos industrializados são feitos em fichas matri
zes e contas correntes. 

Informou-nos o Sr. Edgard Osm~r de Carvalho, chefe subs
tituto, que a partir de 1966, durante um período de 3 meses, des
tinado à implantação da arrecadação peJa rede bancária, esse 
Posto também arrecadava os impostos. A documentação dessa 
arrecadação, bem como uma via da arrecadação efetuada pelos 
estabelecimentos bancários eram arquivad:ls nesta repartição. Após 
aquele período, o Posto passou a arrecRJar somente depósitos de 
diversas origens assim permanecendo até dezembro de 1968 quan
do toda a arrecadação passou para os bancos. 

A partir de fevereiro de 1969, com 1\ Reforma Administrativa 
do Ministério da Fazenda, em lugar de apenas uma Delegacia 
de Receita Federal que se achava instalada em São Paulo, foram 
criadas dez Delegacias de Receita Federal, distribuidas no Es
tado de São Paulo. Dessa data então, tod[, a documentação do 
Posto da Receita Federal de Tupã passou a ser remetida à De
legacia da Receita Federal de Bauru, à qual pertence esse posto. 

Cadastro Geral de Contribuintes. 
O Posto da Receita Federal é incumbido do Cadastramento 

de todos os contribuintes, pessoas jurídicas desta jurisdição, que 
compreende os municípios de Herculândia, Bastos, Queiroz e Quin
tana, além dos distritos de Varpa e lacri. Quanto ao cadastro 
de pessoas físicas, foi iniciado e está ~endo executado no exer
cício de 1969 pelo Serviço de Processamento de dados do Minis
tério da Fazenda, com sede, em São Paulo. 

O Posto da Receita Federal de Tupã possui os seguintes 
livros: 

Registro de Bens da União. 
Protoco~o de Declarações de Impost·) ele Renda. 
Registro de Ocorrências. 
Protocolo de entrega de papéis. 
Ponto. 

* 
VIII. - MUSEU HISTÓRICO E PEDAGóGICO "lNDIA 

VANUIRE" DE lUPÃ. 

Localização - Prédio Marajoara - Avenida Tamoios n9 

1358 - 39 
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Criado pelo Decreto 46789 de 20 de setembro de 1966. 
Instalação Provisória - 4\l Grupo Escolar - 23 de setem-

bro de 1967. 
Instalação atual - 27 de março de 1968. 
Presidente - Nair Ghedini. 
Possui os seguintes livros: 
Primeira assinatura - 19-12-1967 (Luiz de Souza Leão, fun

dador da cidade). 
última assinatura - 23-10-1969. 

b). - Livro de impressões - 1 volume. 
primeira impressão - 27-3-1968 (Vinício Stein Campos, Di

retor dos museus Históricos do Estado de São Paulo). 
Última impressão - 18-10-1969. 

c). - Livro de Doações 
primeira doação registrada - 23-9-1967. 
Última doação - 22-10-1969. 

d). - Livro sobre Tupã contendo a tese "Inspeção Sanitá
ria de Tupã" apresentada à Escola Paulista de Medicina pero 
doutorando L. Lourenço de Oliveira - 1939. 

e). - Livro A fundação de Tupã, por Luiz de Souza Leão 
(o fundador). 

f). - Livro do Ponto - 5 folhas ocupadas. 
O Museu possui também todas as eoições do Jornal de Tupã 

de 1947 a 1955; edições sobre a Revolução Constitucionalista de 
1932 (Folha de São Paulo); uma Biblioteca com 80 volumes onde 
encontram-se volumes sobre os indígenas e ainda uma coleção de 
"História do Brasil". 

Esse museu tem promovido diverses cursos de "museologia·', 
possuindo completo fichário das pessoas que frequentam seus 
cursos. 

O acervo é variado, destacando-se as peças indígenas locais. 

* 

( *). - Registramos os nossos agradecimentos aos alunos do curso d~ 
História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letra~ de Tupã, Dina Maria 
Bolo, Salete Aparecida Ramazotti, Alonso L. de Paiva Filho, Arlindo V. Mon
tes, Onofre D. André e Lair da Costa que nos ajudaram no levantame-to de 
dados. Do mesmo modo agradecemos aos chefes ~e repartições que lhes fa· 
cilitou o trabalho e de modo especial ao Sr. Luiz de Souza Leão que fidalga
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IX. - DEPOIMENTOS ORAIS. 

Para um estudo sobre Tupã deve ser ouvido o fundador da 
cidade, Sr. Luiz de Souza Leão que reside à rua Caigangs nQ 600, 
onde o visitante é bem recebido. 

* 
* • 

BIBLIOGRAFIA. 

1. - Enciclopédia dos Municípios, vol. XXX. 
2. - Monografia n" 439 sobre Tupã - I.B.G.E. 
3. - Monografia sobre Tupã - Prefeitura Municipal, sld. 
4. - Exploração do Rio do Peixe. Comissão Geográfica e Geo~ógica do Es

tado de São Paulo. São Paulo, 1913. 
5. - Leão (Luiz de Souza), A Fundação de Tupã, março de 1968 . 

• 
• * 

INTERVENÇÃO. 

Do Prof. Shozo Motoyama (FFLCH-USP. São Paulo). 

Diz que a sua pergunta nasce apenas da curiosidade e talvez 
não toque no ponto fundamental da temática do Autor: 

Qual era a condição do imigrante japonês na região estudada? 

• 
RESPOSTA DO PROFESSOR CORCINO MEDEIROS DOS 

SANTOS. 

Ao Prof. Shozo Motoyama. 

Agradece a intervenção e diz que não possui, no momento, da
dos estatísticos sobre a participação da colônia. japonesa na vida eco
nômica e cultural de Tupã. Entretanto, pode a~segurar, 



ARROLAMENTO DAS FONTES HISTÓRICAS DE 
OLíMPIA (SP) (*). 

NILCE APPARECIDA LODI 
e 

MARIA APARECIDA ROCHA BAUAB 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São 

José do Rio Preto (SP) . 

INTRODUÇÃO. 

O reconhecimento da importância dos estudos das fontes histó
ricas, levou-nos a planejar essa pesquisa e a estimular nossas alunas, 
residentes em Olímpia, ao trabalho com as fontes primárias. A idéia 
germinou durante o V Simp6sio Nacional dos Professôres Universitá
rios de Hist6ria (Campinas, 1969). Acresce dizer que o arrolamento 
agora apresentado não está completo. Os dados que faltam, refe
rentes aos Arquivos da Prefeitura Municipal, do Cartório do i.o e 
2.0 Ofício, estão sendo ultimados para apresentação oportuna. 

Agradecemos às alunas Marilda Regina Montozo, Zenaide Apa
recida Garcia e Maria Eduarda Quessada. da Faculdade de Filoso
fia, Oências e Letras, que nos auxiliaram nesse trabalho . 

• 
• • 

DADOS GERAIS. 

Situação Geográfica. 

1. - Área territorial: 785 km2 • 

2. - Posição da sede do Município: 
Latitude: S. 20 graus, 44 minutos. 
Longitude: W. Gr. 48 graus, 54 minutos. 

(*). - Comunicação apresentada na S.a sessão de ("studos, 
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3. - Distância em linha reta da Capital do E,tado: 398 km. 
4. - Altitude da Sede: 501 m. 
5. - Hidrografia: o Município é banhado pelos rios Grande, 

Turvo e Cachoeirinha. 
6. - Temperatura: máxima: 38 graus; mínima: 8 graus. 
7. - Precipitação pluviométrica anual: 1.426,0 m. 
8. - Zona Fisiográfica: Barretos. 
9. - População da Sede: 33.707 habitantes (estimativa para 1.0 

de julho de 1968). 
10. - Economia: A economia do Município baseia-se na agro

pecuária e possui 117 pequenas indústrias. Na agricul
tura destaca-se a produção de arroz, café, milho, man
dioca e feijão. 
Na indústria: móveis, metalurgia, doces, laticínios, bebi
das e textil. 

• 
Hist6rico. 

Olímpia tem sua origem ligada às c,?nstruções e benfeitorias de 
uma vasta gleba de terras, de propriedade do senhor Antônio Joaquim 
dos Santos, mineiro de Caldas, que em meados do ~éculo XIX, esta
beleceu-se à margem do Córrego Olhos d' Agua com sua família. Pos
teriormente, o Engenheiro Robert John Reid, convocado pelos pos
seiros dos sertões Olhos d' Agua para proceder à divisão de suas ter
ras, percebendo as necessidades da criação de um núcleo de comér
cio, conseguiu que os fazendeiros se reunissem e doassem pequenas 
porções de terras, que deram início à formação do patrimônio de São 
João Batistas dos Olhos d'Agua, com área de cem alqueires, que 
passou a ser admini~trado pelo Bispado de São Carlos. Consta que 
o primeiro proprietário a cooperar para tal empreendimento foi Joa
quim Miguel dos Santos. A substituição do nome dado ao patrimô
nio por Vila Olímpia foi feita em homenagem à filha do Dr. Olímpio, 
chefe político local e amigo do mencionado engenheiro. 

* 
Formação administrativo-judiciária. 

03-05-1902. - Ergue-se um cruzeiro como marco de funda
ção. 

18-12-1906. - Lei Estadual n.o 1.035, cria o Distrito de 
OIímpia. 

19-12-1906. - Lei Estadual n.o 1.038, 
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07-12-1917. - Lei Estadual n.o 1.571, concede foros de ci
dade à sede municipal. Sua instalação ocor
reu a 7-4-1918. 
Conforme as divisões territoriais de 1936-1937 
e Decreto-lei estadual n.o 9.073, de 31-3-1938, 
figuravam mais dois distritos, Orindiúva e Vea
dinho. 

30-11-1938. - Decreto estadual n.O 9.775, OIímpia perde três 
distritos passando, no quinquênio 1939-1943 a 
constituir-se dos seguintes: Olímpia, Altair, Oua
raci, Icém, Ribeiro dos Santos e Severínia. 
O di"trito de Altair foi criado com território 
desmembràdo dos de Ouaraci e Icém. 

30-11-1944. - Decreto-lei estadual n.o 14.334, fixa o quadro 
da divisão territorial vigente no período 1945-
1948. 
O município passa a abranger o novo distrito 
de Baguaçu. 

30-12-1953. - Lei n.o 2.456, o distrito de Severínia é excluido. 
19-12-1919. - Lei estadual n.O 1.689, criação da Comarca. 
31-12-1948. - Lei estadual n·O 5.121, classificação da comar-

ca como 3.a entrância . 

• 
• • 

I. - ARQUIVO PAROQUIAL - PARóQUIA DE SÃO 
JOÃO BATISTA. 

A paróquia foi instalada a IS d: -t~zembro de 1910, sendo 
o seu primeiro vigário Luís Maria De Seta, nomeado a 13-12-
1913 e cuja posse data de 2S-1-1914. 

O Arquivo e a secretaria da Catedral estão localizados à rua 
Dr. Antônio Olímpio nQ 239, telefone 299 e podem ser consul
tados com a autorização do vigário geral. 

O arquivo contém: 

1. - LIVROS DE BATISMO: 47 volumes, sendo 46 ar· 
quivados e 1 em andamento. 

1.1 - 28-03-1910 a 20-12-1913, 150 fls., 146 usadas. manu~
critas. O primeiro batizado está assim registrado: 

"Aos 3 de abril de 1910 batizei solenemente Se'
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de João Pedro da Silva e "Iaria Luiza da Conceição. 
Padrinhos: Etectônio Joaquim Santana e Idaii-

na Cândida Prado. Vigário: Pe. Luís M. De Seta". 

1.2 - 06-08-1914 a 09-02-1916, 100 fls., 98 usadas, manus-
critas. 

1.3 - 01-01-1914 a 30-04-1915, 150 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 
20-03-1917 a 03-06-1919, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

1.4 - 15-06-1915 a 04-06-1916, 150 fls., todas usadas ma-
nuscritas. 

1.5 - 05·06-1916 a 09-07-1917, 151) fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

1.6 - 20-03-1917 a 29-08-1918, 150 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

1.7 - 19-07-1918 a 29-06-1919, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas 

1.8 - 20-08-1919 a 21-07-1920, 150 fls., todas usadas, ma-
nuscritas • 

1.9 - 23-07-1920 a 30-09-1920, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

1.10 - 02-10-1920 a 28-01-1921, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas • 

1.11 - 28-01-192 a 10-12-1921, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.12 - 10-12-1921 a 22-10-1922, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.13 - 22-10-1922 a 08-09-1923, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.14 - 08-09-1923 a 09-08-1924, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.15 - 09-08-1924 a 13-10-1925, 150 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

1.16 - 14-10-1925 a 20-11-1926, 150 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

1.17 - 20-11-1926 a 17-12-1927, 150 fls., todas usadas, mfl-
nuscritas. 

1.18 - 17-12-1927 a 16-09-1928, 100 fls., todas usadas, ma-

nuscritas. 
1.19 - 16-09-1928 a 19-04-1930, 150 fls., todas usadas, ma-

nuscritas. 
1.20 - 17-04-1930 a 15-11-1931, 150 
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1.21 - 15-11-1931 a 28-10-1932, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

1.22 - 10-12-1932. a 28-10-1933, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.23 - 28-10-1933 a 05-09-1934, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.24 - 05-09-1934 a 01-05-1936, 400 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.25 -.02-05-1936 a 10-01-1937, 100 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.26 - 10-01-1937 a 17-02-1940, 397 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.27 - 17-02-1940 a 31-08-1941, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.28 - 31-08-1941 a 26-06-1943, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.29 - 26-03-1943 a 09-06-1945, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.30 - 09-06-1945 a 01-04-1947, 200 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.31 - 03-04-1947 a 08-02-1948, 100 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.32 - 10-02-1948 a 31-12-1948, 103 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.33 - 01-01-1949 a 27-11-1949, 100 fls., todas usadas, imo 

pressas. 
1.34 - 27-11-1949 a 15-08-1951, 2(1) fls., todas usadas, im-

pressas. 
1.35 - 15-08-1951 a 09-05-1953, 200 fls., todas usadas, im-

pressas. 
1.36 - 09-05-1953 a 19-02-1955, 200 fls., todas usadas, im-

pressas. 
1.37 - 19-02-1955 a 08-01-1956, 100 fls., todas usadas, im-

pressas. 
1.38 - 08-01-1956 a 22-12-1956, 100 fls., todas usadas, im-

pressas. 
1.39 - 22-12-1956 a 20-10-1957, 100 fls., todas usadas, im-

pressas. 
1.40 - 20-10-1957 a 14-09-1958, 100 fls., todas usadas, im-

pressas. 
1.41 - 14-09-1958 a 25-10-1959, 100 
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1.42 - 25-10-1959 a 11-02-1961, 100 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.43 - 11-02-1961 a 05-08-1962, 100 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.44 - 05-08-1962 a 26-04-1964, 100 fls, todas usadas, im-
pressas. 

1.45 - 26-04-1964 a 19-02-1966, 100 fls., todas usadas, im-
pressas. 

1.46 - 19-02-1966 a 18-08-1968, 100 fls., 1 folha em branco 
(anulada), impressas. 

1.47 - 18-08-1968 a 07-02-1971, 100 fls., todas usadas, im
pressas. 

1.48 - 07-02-1971 (em andamento), 100 fls., 1 página usada, 
impressas. 
Observação - Há 6 volumes (não completos) que ser
vem como índice geral para batizados. 

* 
2. - LIVROS DE CASAMENTOS: 18 livros, 17 arquiva

dos e 1 em andamento. 
2.1 - 07-05-1910 a 19-08-1915, 100 fls., todas usadas, ma

nuscritas. 
O primeiro asesntamento é o seguinte: 

"Aos sete de maio de 1910 nesta Matriz, em mi
nha presença e das testemunhas Antonio Clementino 
da Silva e Germiniano Martins da Silva se recebeu 
em matrimônio Américo Martins da Silva e Bene
dicta Balbina da Costa, ambos solteiros e residentes 
nesta paróquia. Ele de 23 anos de idade, brasileiro, 
filho legítimo de Antonio Martins da Silva e Maria 
Cândida de Jesus. Ela de 15 anos, brasileira, solteira, 
filha legítima de Pedro José da Rocha e Francisca 
Hermínia da Rocha". 

Assinado: Luís M. De Seta. 

2.2 10-04-1915 a 16-08-1919, 50 fls.) sendo que apenas 33 
estão ocupadas, manuscritas. 

2.3 - 05-01-1918 a 28-05-1921, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas . 

2.4 - 28-05-1921 a 10-09-1924, 200 fls., todas usadas, im
pressas para serem preenchidas. 

2.5 - 13-09-1924 a 08-01-1927, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

2.6 - 13-01-1927 a 14-10-1929, 100 fls., todas usadas, ma
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2.7 17-10-1929 a 29-11-1934, 150 fls., todas usadas, im
pressas. 

2.8 - 01-12-1934 a 31-12-1935,100 fh., 41 usadas, manuscritas. 
2.9 - 04-01-1936 a 23-09-1938, 100 fls., todas usadas, imo 

pressas. 
2.10 - 23-09-1938 a 02-06-1944, 200 fls., todas impressas. 
2.11 - 02-06-1944 a 15-02-1947, 100 fls., todas usadas, im-

pressas. 
2.12 - 15-02-1947 a 15-09-1949, 99 fb., todas usadas, im-

pressas. 
2.13 - 17-09-1949 a 27-10-1951, 100 fls., todas usadas, im-

pressas. 
2.14 - 27-10-1951 a 19-10-1957, 199 fls., todas usadas, im-

pressas. 
2.15 - 19-10-1957 a 25-12-1960, 100 fh., todas usadas, im-

pressas. 
2.16 - 07-01-1961 a 28-07-1965, tOO fls., todas usadas, im-

pressas. 
2.17 - 30-06-1965 a 24-12-1970, 100 fls., todas usadas, im-

pressas. 
2.18 - 13-06-1970 (em andamento). 

* 
3. - LIVROS DE ÓBITOS. 

3.1 - 08-01-1914 a 27-10-1917, 50 fls., todas usadas, ma· 
nuscritas. 

3.2 

3.3 

3.4 

Primeiro asesntamento: 

"Aos oito dias do mês de janeiro de 1914, pelas 
4 horas da manhã, nesta freguesia de São João Ba
tista, de Vila Olímpia, dioce~e de São Carlos, faleceu 
José Venâncio Gonçalves, brasileiro, morador nesta 
freguesia, ignora-se a filiação, casado com D. Joana 
E. de Jesus, com 50 anos de idade, lavrador, tendo 
recebido os sacramentos da penitência e extrema
unção, deixando filhos e não tendo sido encomenda
do fora, consta lavrei este a~ento que assino. 

Vigário: Frei José Antonio Felippe". 

- 02-11-1917 a 29-11-1925, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

- 29-11-1925 a 13-01-1928, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

- 15-01-1928 a 05-03-1930, 50 
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3.5 - 08-03-1930 a 08-05-1935, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

3.6 - 10-05-1935 a 31-12-1936, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

3.7 - 01-01-1937 a 30-11-1938, 50 fl~., todas usadas, im-
pressas para serem preenchidas. 

3.8 - 03-12-1938 a 07-07-1940, 50 fi!>., todas usadas, im-
pressas. 

3 .9 - 08-07-1940 a 09-02-1944, 100 fls., todas usadas, im
pressas. 

3.10 - 09-02-1944 a 04-08-1949, 11) fls., todas usadas, im
pressas. 

3.11 - 04-8-1949 a 30-09-1954, 100 fls., todas usadas, im
pressas. 

3.12 - 01-10-1954 a 04-11-1961, 100 fi!>., todas usadas, im
pressas. 

3.13 - 05-11-1961 (em andamento), 100 fls., 84 usadas, im
pressas. 

• 
4. - LIVROS DE CRISMA. 

Não existem livros propriamente. São fasciculos, cujas pã
ginas não são numeradas, variando a quantidade de folhas. 

São 30 fascículos, excetuando-se o 1 Q, que não foi encon
trado. O segundo no primeiro assentamento informa sobre a 
crisma de Luiza, 17 anos, filha de Ricardo Cauloda e Anna 
Branco, em OIímpia sendo madrinha Maria Traubin. 

• 
5. - LIVRO DE TOMBO: 2 volumes. 

5.1 - Termo de abertura: 28-O3-19l0, 100 fls., todas usa
das, manuscritas. O primeiro asesntamento trata do 
decreto de separação, divisão e desmembramento da 
Paróquia de Olímpia da Par6quia de Monte Azul Pau
lista . Data: 15-02-1910. 
Último assentamento: 27-11-1935. 

5.2 - 10-01-1936 a 23-12-1969, 150 fls., todas usadas, ma· 
nuscritas. 

• 
6. - VIGÁRIOS QUE "PASSAR-\M" PELA PAROQUlA 

DE SÃO JOÃO BATISTA. 
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6. 1 - Pe. Luís Maria De Seta 
nomeação: 15-03-1910. 
posse: 03-04-1910 

6.2 - Pe. Gasparino Dantas 
nomeação: 13-12-1913 
posse: 25-01-1914 

6.3 - Pe. José Antônio Monteiro FilJippe 
posse: 10-01-1915 
Este vigário foi substituido temporariamente pelo Pe. 
José Coelho da Rocha. 

6.4 - Pe. José Soares Corrêa de Noronha 
nomeação: 0-03-1918 
posse: 09-03-1918 

6.5 - Pe. José Loyello Bianchi 
nomeação: 12-04-1924 
posse: 27-04-1924 

6.6 - Monsenhor Antonio Bezerra de Menezes 
posse: 28-12-1927 

6.7 - Pe. Carlos Simões Rocha 
nomeação: 07-12-1932 
posse: 14-12-1932 

6 . 8 - Pe. Vicente Cirauqui 
nomeação: 08-09-1933 
posse: 10-09-1933 

6.9 - Pe. Alfredo Pereda 
posse: 30-06-1940 

6.10 - Pe. Nicolau Guardia 
posse: 01-05-1946 

6.11 - Frei Roque Bisione 
posse: 11-05-1947 

6.12 - Frei Clemente Grassi 
posse: 0-08-1948 

6.13 - Frei Tarcísio Santoro 
nomeação: 10-10-1952 
posse: 12-10-1952 

6. 14 - Pe. Aurélio de Falco 
posse: 04-10-1953 

6.15 - Frei Eugênio de Rosa 
posse: 15-01-1955 

6.16 - Pe. José Sala Cortada 
posse: 29-06-1958 

6. 17 - Pe. Antonio Trasserra 
posse: 24-06-1962 
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6.18 - Pe. Antônio Santcliments 
posse: 26-04-1964. 
E' o atual vigário da Paróquia de São João Batista. 

* • 
* 

lI. - ARQUIVO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA 
APARECIDA. 

Instalada a 26 de junho de 1958, a Paróquia possui seu Ar
quivo e Secretaria numa sala anexa à Igreja, que está situada na 
Praça Nossa Senhora Aparecida nQ 183, telefone 1125. Seu pri
meiro vigário, frei Eugênio de Rosa, {(,lmou posse a 29-6-1958. 

O arquivo contém: 

1. LIVRO DE ÓBITOS: 1 volumes. 100 fls., 67 usadas, 
impressas para serem preenchidas. 
Início: 23-07-1958. 
O primeiro assentamento trata da morte de Benedito 
Ferrei~a Braga. 
Ass. Frei Eugênio De Rosa. 
Data: 22-07-1958. 

* 
2. LIVROS DE BATIZADOS: 6 volumes, 5 arquivados e 

1 em andamento. 

2.1 - 04-07-1958 a 13-07-1961, 100 fls., todas usadas, im
pressas 
Primeiro assentamento: 
"Aos 4 de julho de 1958, batizei solenemente na Igre
ja N. S. da Aparecida a Ademir João, filho legítimo 
de Paulo N éspolo e de Maria Gracia Zacariotto, casa
dos em Olímpia, nascido em Olímpia, aos 25 de ju
nho de 1958. Servirão de padrinhos Pedro Néspolo e 
Joana Néspolo. 
Vigário: Frei Eugênio De Rosa" 

2.2 - 15-07-1961 a 12-01-1964, 100 fls., todas usadas, im-
pressas 

2.3 - 12-01-1964 a 19-05-1966, 100 fls., todas usadas, im-
pressas 

2.4 - 19-05-1966 a 25-12-1968, 100 fls., todas usadas, im-
pressas 

2.5 - 25-12-1968 a 06-02-1971, 100 
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2.6 - 07·02-1971 (em andamento), 100 fls., 5 usadas, im
pressas 

'" 
3. LIVRO DE CRISMA: 1 volume, 300 páginas, 135 

usadas 
Primeiro assentamento: 

"José Carlos Celaro, balizado em Campinas, ida
de 5 anos, pai Domingo Celaro, mãe Luiza Gianot
to Celaro, padrinho Nélcio Gianotto". 

1 . 134 crismas registradas. 
4. LIVRO DO TOMBO: 1 volume, 250 fls., 131 usadas, 

manuscritas 
29-06-1958 a 28-10-1969 
Primeiro assentamento: 

"Decreto da criação de nova Paróquia de N. S. 
Aparecida, que se desmembrou da Paróquia de São 
João Batista. 

Data: 29-06-1958 
Ass. Bispo Dom José Varani, de Jaboticabal" 

'" 
5. LIVROS DE CASAMENTOS. 

5.1 - 29-06-1958 a 05-09-1964, 100 fls., todas usadas, im
pressas 
Primeiro assentamento registra o casamento de Benedi
to Delgado e Anésia Galvão. 
Padre: Frei Eugênio De Rosa 
Igreja: Campo Alegre 
Testemunhas: Fernando Salomé e Ostálio Bernardes. 
Ele, filho de José Delgado e Francisca Eugênia, nasci
do em Olímpia, Diocese de laboticabal, aos 13-04-1938, 
residente no Campo Alegre. 
Vigário: Frei Eugênio De Rosa_ 

5.2 - 12-09-1964 (em andamento), 100 fls., 85 usadas, im
pressas. 

'" 
6. VIGARIOS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA 
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6.2 - Frei Clemente Grassi 
posse: 25-10-1959 

6.3 - Frei Félix Maschéri 
posse: 01-03-1963 

6.4 - Frei Justino Di Giorgio (atual) 
posse: 27-02-1970 
primeira visita Pastoral: 25 a 29 de setembro de 1958 
Dom José Varani - Bispo da Diocese de Jaboticabal 

• 
• • 

III. - ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLtMPIA. 

Localização: Rua Coronel Francisco Nogueira nQ 540, Fone: 763. 
Nome do presidente atual: Aldo Cazzarini 
Prefeito: Dr. Wilquem Manoel Neves 
Secc'etário: Mário Michelli 

• 
1. NOMES DOS PRESIDENTES ANTERIORES 

1.1 - 1918-1921 - Coronel José Soares de Medeiros 
1.2 - 1922-1924 - Coronel Jeremias I.unardelli 
1.3 - 1925-1927 - Coronel José Soares de Medeiros 
1.4 - 1928-1935 - Coronel José Clemêncio da Silva 
1.5 - 1936-1947 - Dr. Sylviano Pinto 
1.6 - 1948 -- Dr. Francisco Bernardes Ferreira e Mi-

rio Garcês Novaes 
1.7 - 1949-1951 - Mário Garcês Novaes 
1.8 - 1952-1953 - Dr. Waldomiro Paiva Luz 
1.9 - 1954 - Dr. José Maria Leal Costa Neves 
1.10 - 1955 - Guilherme Lopes Lopes 
1.11 - 1955 - Astério Moreira (março a novembro) 
1.12 - 1956-1959 - Dr. Waldomiro Paiva Luz 
1.13 - 1960-1961 - Dr. Francisco Bernardes Ferreira 
1.14 - 1962-1963 - Walter Mazotti 
1.15 - 1964-1967 - Dr. Alfo Lopes Ferraz 
1.16 - 1968 - Luiz Salata Neto 
1 . 17 - 1969 - Oswaldo da Silva Melo 
1.18 - 1970 - Aldo Cazzarini 

• 
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2. LIVRO DE ATA DAS SESSÕES PREPARATORIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

Contém as atas das sessões preparatórias da Câmara 
Municipal onde se procedia a verificação da eleição, 
posse e organização definitiva da mesa da Câmara. 
A primeira ata data de 02-04-1918 . 

• 
3. LIVROS DE ATAS DAS SESSõES DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

8 volumes, 7 arquivados e 1 em andamento. 
3.1 15-04-1918 (abertura) 

30-05-1930 (término) 
O livro contém 300 páginas, todas redigidas. 
O primeiro assentamento registra a declaração da ins
talação das sessões preparatórias para verificação de 
poderes dos vereadores que deverão compor a Câma
ra deste município. 
02-04-1918 - 1 hora da tarde 
Assinam: 
José Soares de Medeiros 
Dr. Américo de Oliveira Sampaio 
Augusto Martinho de Oliveira 
Geremias Lunardelli 
Major Pidelino Pinheiro 
Mário Vieira Marcondes. 
Não há índice geral, bom estado de conservação, ma
nuscrito. 

3.2 10-07-1920 a 21-04-1931, 200 páginas 
Como livro de ata, este livro foi usado até a página 
lO, pelo seguinte motivo: 
"Têrmo de encerramento" 
Em virtude da vitória da revolução, não hwendo atual .. 
mente Câmaras Municipais, (I Prefeito Municipal, Dr. 
Ioão Alcides de Avelar, determinou a mim, José Custó
dio Vieira, Secretário, fosse encerrado o livro na par
te referente a atas da Câmara passadas e aberto no
vamente este, especialmente para nel.e ser lançada a 
ata de posse do novo Prefeito recém-nomeado, senhor 
Capitão Luís Pereira Leite. 
Eu, Iosé Custódio Vieira, Secretário, o escrevi. 
Olímpia, 21 de abril de 1931. 
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Prefeito Municipal 
Dr. João Alcides de Avelar 
Observação: Este mesmo livro foi reaberto na folha 
12 para o registro de transmissão de cargos dos pre
feitos até 2-1-60, estando manuscrito até a página 52. 
O primeiro assentamento é de uma sessão exlraordi
nária realizada em 10-7-1930. Trata do projeto de lei 
referente ao abastecimento de água e rêde de esgôto. 
Assinaram: 
Nestor Cunha 
Gerônimo de Almeida 
João Borges de Siqueira 
Caetano Gottardi. 
Não há índice geral. 
Bom estado de conservação. 

3.3 - 01-01-1948 a 23-04-1952 - 4:'>0 páginas, 397 redigidas 
O primeiro assentamento trata da instalação da Câ
mara Municipal, após o pe~íodo revolucionário. As· 
sinam: 
Dr. José Manuel Arruda (Juiz de Direito) 
Francisco Bernardes Ferreira 
Isaias Miessa, João Eduardo Pereira, Gustavo de Al
meida Filho, José Garcia de Souza, Oscarlina de Tole
do Bonilha, José Novaes, Dr. Vicente Pascoal, Dante 
Seno, Amadeu Galmacci, Erothides de Almeida Velo 
loso e Alberto Zacarelli. 
Não há índice geral. Bom estado de conservação. 

3.4 - 30-04-1952 a 15-03-1957, 400 piginas. 398 redigidas. 
O primeiro assentamento é o da 61 (I ses.âo ordinár ia 
da. Câmara Municipal de Olímpia. Assinam: Waldomi
ro Paiva Luz, José Garcia de Souza e Celvilho Storto. 
Não há índice geral. Bom estade de conservação. 

'3.5 - 15-03-1957 a 23-12-1959, 258 páginas datilografadas. 
O primeiro assentamento é o da 132\\ sessão ordinária 
da Câmara Municipal de Olímpia. Assinam: Waldomi
ro Paiva Luz, Walter Mazotti, João José da Cunha. 
Não há índice geral. Bom estado de conservação. 

3 6 - 01-01-1960 a 30-12-1963, 597 páginas datilografadas. 
Ata da instalação da Câmara Municipal - Legislatu
ra 1960-1963. Assinam: Lavínio de Abreu Galvâo (Juü: 
de Direito), Dr. Alfonso Lopes Ferraz, Alvaro Brito, 
Niceu Alves Pereira, Guilherme Loureiro, Florêncio 
Forte, Egidio Giacóia, José Constantino Ferrato W'lI-
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ter Mazarotti, Osvaldo da Silva Melo, Francisco Ber
nardes Ferreira, Osvaldo Ruiz, José Ferreira de Olivei
ra, Angelo Itavvo, Pedro Antunes Ferreira e Luiz Sa
lata Neto. 
Não há índice geral. Bom estado de conservação. 

3.7 - 01-01-1964 a 30-09-1969, 501 fls., todas datilografadas. 
Ata da instalação da Câmara Municipal. 
Legislatura - 64-68. Assimm: Dr. Lavínio Abreu 
Galvão (Juiz de Direito), Alfonso Lopes Ferraz, João 
Evangelista Novaes Romeu, Romoaldo Bruniera, José 
Cintra Gordinho Filho, Joaquim Pinheiro, Américo Bat
taus, Osvaldo Ruiz, Reinaldo Zr.mpiéri, João Batista 
Santana, José Santana, Braz Vicente Mora, Florêncio 
Forte, Osvaldo da Silva Melo, Niceu Alves Pereira e 
Luiz Salata Neto. 
Não há índice geral. Bom estado de conservação. 

3.8 30-09-1969 (em andamento I, 183 fls., dati:ografadas. 
Primeiro assentamento: Ata da 14\1 8essão ordinária 
da 6\1 legislatura da Câmara Municipal de Olímpia. As
sinam: Osvaldo da Silva Melo, Luiz Salata Neto e .Ic
sé Bizio. 
Não há índice geral. Bom estado de conservação. 

* 
4. LIVRO DE REGISTRO DE POSSE E T~RMOS DE 

COMPROMISSOS DOS SENHORES VEREADORES 
E PREFEITOS. 

São 3 volumes, sendo dois arquivados e um em anda
mento. 
Observação: O primeiro volume, foi usado até a pá
gina 10 para atas das sessões e a partir daí passou a 
ser usado como livro de posse e compromisso de Pre
feitos e Vereadores. 

4.1 - 21-04-1931 a 04-01-1960, 2f10 páginas, 52 usadas. 
O primeiro têrmo de posse r!"gi~trado é o do capitã!) 
Luiz Pereira Leite, aos 21 de abril de 1931, às 16 ho
ras, no Edifício da Pr.efeitura Municipal. Estavam pre
sentes os senhores: Dr. João Alcides de Avelar (Pre
feito Demissionário), Capitão Luiz Pereira Leite (Pre· 
feito nomeado pelo Senhor Clfonel João Alberto Lins 
de Barros, interventor federal do EstaJo de São Paulo. 

4.2 - 04-01-1960 a 31-12-1969, 100 fls., 50 
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4.3 - 31-12-1969 (em andamento), 100 fls., 3 usadas, ma
nuscritas. 

• 
5. LIVRO DE VISITAS. 

Apenas 1 volume, com o têrmo de abertura e as assina
turas das alunas que nos auxiliaram nesse trabalho. 
Marilda Regina Montozo e Zenaide Aparecida Garcia 
(28-02-1970) . 

• 
6. LIVRO DE REGISTRO DE ORADORES DURANTE 

AS SESSõES DA CÁMAR<\ MUNICIPAL NO PE
RIODO DE EXPEDIENTE. 

O primeiro orador inscrito é o Senhor Waldomiro Pai
va Luz (sessão ordinária dl.l 15-12-1957). Apenas 1 
volume, 50 fls., 25 usadas, manuscritas. 

• 
7. LIVRO DE REGISTRO DE ORADORES, ORDEM 

DO DIA (EXPLICAÇÁO rESSOAL). 

Oradores inscritos para a <;essão de 15-02-1957: Flo
rêncio Forte, Manoel Walter Sichieri, Waldomiro Pai
va Luz. Apenas 1 volume, 51) fls., 29 uS:ldas, manus
critas. 

• 
8 . LIVRO DE REGISTRO DE LEIS. 

8.1 - 12-03-1937 a 13-07-1955, 200 fls., 167 usadas manv~
critas. 
O primeiro assentamento é a Resolução ne;> 1: 
"A mesa da Câmara Municipal de Olímpia faz saber 
que a Câmara Decreta o seguinte regimento inter
no ... seguem-se 19 fls., manuscritas, que tratam do 
assunto. 
Observação: Até a página 56 este livro registra os pro
jetos de lei; da página 56 a 167 registram-se as leiS 
propriamente. 
A primeira lei registrada neste livro data de 20-01-
1948 e dispõe sobre a fixação do subsídio para o Pre
feito Municipal. 

8.2 - 30-03-1955 a 28-09-1964, 326 págim~ dati'ografadas. 
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8.3 - 28-09-1964 a 11-02-1968, 213 páginas datilografadas. 
8.4 - 11-02-1968 (em andamento). 

* 
9. LIVRO DE REGISTRO DE PORTARIAS. 

1 volume, 1948 até os dias vigentes, 200 páginas, ser.
do que apenas 74 estão usadas. 
A portaria nO 1 trata da nomeação do Sr. Plínio Gar
cez para exercer as funções de ruxiliar da Secretaria. 
Data: 17-01-1948. 
Ass.: Francisco Bernardes Ferreira (Presidente da Cá

mara Municipal). 
Plínio Garcez - Auxiliar de Secretaria . 

• 
10. LIVRO DE REGISTRO INTERNO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE OLtMPIA. 

Resolução nO 74170 - 2 de setembro de 1970 
Aprovada em sessão realizada em 31-08-1970. 
O livro contém 68 páginas impressas e u míndice na 
última página. 

* 
11. LIVRO DE DECRETOS LEGISLATIVOS. 

1 volume, 14 páginas datilografadas, 27-12-1956 até 
os dias vigentes. 
O primeiro decreto legislativo dispõe sobre aprovaçãe, 
de convênio assinado entre o Ministério da Educação e 
Cultura e o Município. 

Artigo 10 - Fica aprovado o Co.,vê.,;o assina
do entre a Prefeitura Municip'll de 01ímpia e a di
retoria do Ensino Secundário do Ministério de E-lu
cação e Cultura, para execução de obras rle co.,·tru
ção do prédio do Gi"ásio Estadu'll de Olímnia, com 
recursos do Fundo Nacional do Ensino médio refe
rentes ao exercício de 1955. 

Artigo 20 - Este Decreto Legislativo ertrará /'m 
vigor na data de sua publk'lção, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Salas das Sessões, em 27 de dezembro de 19~6. 
(a.a.) Dr. Waldomiro Paiva Luz; Presidente da 

Câmara Municipal, Walter Mazotti, 10 Secretário. 
Publicado e Registrado na Secretaria da Câmar:t 

Municipal, aos 27 de dezembro de 1956. 
(a) Plínio 
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* 
12. LIVRO DE RESOLUÇÕES. 

1 volume. 

das. 
01-11-1957 (em andamento), 118 páginas datilograffo-

"A resolução nQ 1 é de 17 de janeiro de 1948, acha-se 
registrada no livro de registro de Leis e Resoluçõer 
nQ 1, às páginas 40 a 56. Rt'solução nQ 2, decreta (I 

regimento interno que estão registradas em 7 fôlhas 
datilografadas . 

* 
13. LIVRO DE REQUERIMENTOS E INDICAÇõES. 

3 volumes, 2 arquivados e 1 em andamento. 
13.1 - 20-01-1948 a 30-03-1952, 200 páginas, 190 usadas, ma

nuscritas. 
O primeiro assentamento registra um requerimento do 
Sr. Olímpio Campos. 

"limo. Sr. Prefeito Municipal de Olímpia. 
Olympio Campos, inf!a-assinado, escrivão do 

Cartório eleitoral desta cid:tde e comarca de OHm· 
pia, desde que vem exercendo esse cargo e principal. 
mente durante as últimaa eleições para a boa regu· 
laridade do serviço dispendeu dinheiro de seu boI· 
so, contratando auxiliares durante o alistamento e oro 
ganizando fichário e outros serviços necessários à 
boa organização desse serviço não tendo porém, rece· 
bido nenhum auxílio dessa Prefeitura e nem dos par
tidos políticos. Nessas condições é a presente para so
licitar da Câmara Municip:ctl de Olímpia, uma gra· 
tificação como auxílio às despesas feitas pelo supli
cante. 

Nestes têrmos 
P. Deferimento. 
Olímpia, 26 de dezembro de 1936 
(a) Olympio Campos 
Selado com 3.000 estadoais. Está conforme o 

original e dou fé. 
Olímpia, 8 de julho de 1937". 

13.2 30-03-1952 a 28-02-1968, 499 páginas datilografadas. 
13.3 _. 28-02-1968 (em andamento). 

* 
14. LIVRO DE MOÇõES. 

1 volume, 5 páginas datilografa das . 
11-02-1957 (em andamento). 
Moção n9 
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"Senhor Presidente: 
Considerando a forma pela qual o govêrno Fe

deral resolveu firmar acôr .10 com uma potência es
trangeira para a cessão da ilha Fernando de Noro
nha; considerando que a mencionada ilha, patrimô
nio da União, foi cedida para fins de estratégia mili
tar, dentro do interêsse de potências que se degladiam 
para a obtenção da liderança mundial. 

Considerando que esta cessão implica, tàcita
mente, a segurança do povo brasileiro, por índole or
deiro e amante da paz. 

Considerando, princip:tlmente, que tal medida 
foi tomada sem a mínima cnnsu'ta ao Co-gres~o Na
cional, o que vem desprestigiar o Poder Legislativo 
representativo de nossa Pátria. Requeiro, de acõ"do 
com o Artigo 114: do Regimento Interno, ouvido o 
Plenário, que sejam enviadas Moções de protesto CO:'1-

tra a entrega de Fernando de Noronha respectiva
mente aos senhores Presidente da Repúb!ica e Prl!
sidente da Câmara Federal. 

Sala das sessões, em 11 de fevereiro de 1957. 
(a) José Ferreira de Oliveira". 

* 
15. LIVRO DE PRESENÇA DOS SENHORES VEREA

DORES À CÂMARA MUNICIPAL DE OLlMPIA. 

3 volumes, 2 arquivados e 1 em andamento. 
15.1 - 18-01-1948 a 15-07-1959, 150 fls., todas usadas, ma

nuscritas. 
Assinam a primeira fôlha do primeiro livro, Francisco 
Bernardes Ferreira, Alberto Zac:uelli, José Garcia de 
Souza, João Eduardo Pereira. Gustavo de Almeida Fi
lho, Isaias Miessa, Dante Seno, Erothides de Almeida 
Velloso, Dr. Vicente Paschoal Júnior, Amadeu Gal· 
macci, Antônio Cisoto, Oscallina de Toledo Bonilha, 
Dr. Orlando Lopes e José Novaes. 
Deixou de comparecer à presente sessão o vereador 
Senhor José Benedito Nino do Amaral. 

15.2 17-08-1959 a 07-08-1967, 150 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

15.3 - 15-08-1967 (em andamento), 150 fls., 63 usadas. 

16. LIVRO DE REGISTRO DE CARGA E PROPOSI
ÇÕES DIVERSAS. 

1 volume, 100 fls., apenas 29 usadas. 
30-09-1957 (em andamento). 
O primeiro assentamento re!!istra: 
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"Nesta data foram entregues aos senhores ve
readores abaixo, cópia dos projetos de leis nQs 399 
a 401/57. Assinam: 

J. de Oliveira, Alcy Gigliotti, José Heck Van
ti, D. Pereira, Oswaldo da Silva Melo, Amadeu Gal· 
maci, João José da Cunha, Egídio Giacóia (duas as
sinaturas não foram identificadas). 

* 
17. LIVRO PARA LAVRATURA DAS ATAS DAS REU

NIõES DAS COMISSõES DE JUSTIÇA E REDA
çÃO, ORÇAMENTOS E FINANÇAS E ASSUNTOS 
GERAIS. 

1 volume, 50 fls., 8 usadas, mar.uscritas. 
05·03-1969 (em andamento). 
O primeiro assentamento é a ata da Comissão de Fi
nanças e Orçamento para eleição de seu presidente rea
lizada no dia 5 de março de 1969, às 16 horas, no 
plenário da Câmara Municipal de Olímpia, nos têrmos 
do artigo 33, do regimentQ interno, realizou-se a reu
nião convocada de acôrdo com o parágrafo 1 Q do A~
tigo acima referido: Assinam: Orlando Lapa, Romual
do Bruniera, José Bizio e Mário Michelli. 

* 
18. LIVRO DE CADASTRAMENTO DOS LIVROS EM 

GERAL QUE COMPõEM A BJBLIOTECA DA Ci'.
MARA MUNICIPAL. 

1 volume, 50 fls., 5 usadas, manuscritas. 
A primeira coleção de livros registrada foi "Leis e De
cretos" de 1891, 1892, cadastrados sob nQ 1; a última 
Lex 1969, legislação do Estado de São Paulo, Ca
dastro 283. 

* 
19. LIVRO DE DECLARAÇÃO DE BENS DOS SENHO-

RES PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADO
RES DO MUNICíPIO DE OLtMPIA. 

1 volume, 100 fls., 10 usadas, manuscritas. 
25-06-1968 (em andamento). 
A primeira declaração de bens foi feita pelo senhor 
Waldemar Batista (suplente de vereador), em obediên
cia ao parágrafo 3 do artigo 6 da Lei nQ 9.842, de 
19-9-1967. 

• 
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20. LIVRO DE CORRESPONDf!NCIA DA CIDADE. 

3 volumes. 
20.1 - 20-01-1948, 100 fls. 

Assinado: Mário Vieira Marcondes 
1\1 correspondência: 14/48 S.C. 
Ofício: Josaphat Marcondes 
Destino: OIímpia 
Recebeu: Irmã Maria Stefana. 

20.2 - 02-ÓI-1966, 100 fls., usadas. 
20.3 - 31-12-1968 (em andamento) . 

• 
21. LIVRO DE CORRESPONDP-NCIA DO CORREIO. 

1 volume. 
20-01-1948 (em andamento). 
A primeira correspondência: 
NQ de ordem - 1 
Espécie - D.F. 15/48 S.C. 
Destinatário: Presidente da Câmara de Catanduva 
Data: 27-01-1948 
Destino: Catanduva 
NQ de registro: simples 
Porte: 0,10 
Visto: Carimbo do Correio. 

* * 
* 

IV. - ARQUIVO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 
NATURAIS. 

Esse Arquivo está situado no Edifício do Fórum, Praça Mon
teiro Lobato, e tem como Serventuário o Sr. Luís Teixeira Leite 
e Oficial Maior, a Sra. Railda Bertolino. 

1. LIVROS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. 

85 volumes, 84 arquivados e 1 em andamento. 
1.1 - 11-01-1908 a 14-06-1910, 400 páginas, manuscritas. 

Primeiro assentamento: 

"Aos 11 dias do mês de janeiro de 1908 neste 
Districto de Pas, do Muni;:ípio e Comarca de Bar
retos, compareceu em meu Cartório, Salomão Ri
beiro de Mendonça e em presença das testemunhas 
abaixo nomeadas e assignadas: - que no dia 12 d:: 
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dezembro de 1907 às 10 horas da noite, nasceu na 
fazenda Cachoeira d'este Districto, nasceu uma crean
ça do sexo masculino, filha natural ou ilegítima, le
vará o nome de Jeronyml1. É sua mãe Dona Berto
lina Roza de Jesus, soltei"a, lavradora, domiciliada 
na dita fazenda Cachoeira. São seus avós mater
nos Gabriel Ribeiro de Mendonça e Umbelina Rosa 
de Figueiredo. Do que para constar lavrei este têr
mo em que commigo ass!gnam o declarante as tes
temunhas aqui residentes e de meu conhecimento. -
Eu, Eleasar de Menezes, escrivão de pas interino, o 
escrevi. 

Assinam: Eleasar de Menezes, Salomão Ribeiro 
de Mendonça, Hermedes Moreira e João Joaquim de 
Santana" . 

1. 2 - 13-06-1910 a 13-04-1912, 400 páginas, todas usadas, 
manuscritas. 

1.3 - 13-04-1912 a 06-07-1913 
1.4 - 06-07-1913 a 15-08-1914 
1. 5 - 15-08-1914 a 18-$9-1915 
1. 6 - 19-09-1915 a 29-08-1916 
1. 7 - 29-08-1916 a 13-07-1917 
1.8 - 14-06-1917 a 01-02-1918 
1.9 - 01-02-1918 a 18-09-1918 
1.10 - 14-09-1918 a 05~04-19:19 
1.11 - 06-04-1919 a 19-10-1919 
1.12 - 20-12-1919 a 26-04-1920 
1.13 - 27-04-1920 a 26-09-1920 
1.14 - 26-09-1920 a 23-04-1921 
1.15 - 23-04-1921 a 05.-10-1921 
1.16 - 05-10-1921 a 08-04-1922 
1.17 - 09-04-1922 a 16-12-1922 
1.18 - 17-12-1922 a 13-06-1923 
1.19 - 16-06-1923 a 13-12-1923 
1.20 - 13-12-1926 a 22-06-1924 
1.21 - 23-06-1924 a 01-12-1924 
1.22 - 02-12-1924 a 13-05-1925 
1.23 - 13-05-1925 a 20-10-1925 
1.24 - 22-10-1925 a 18-03-1926 
1. 25 - 18-03-1926 a 26-07-1926 
1. 26 - 26-07-1926 a 05-12-1926 
1.27 - 05-12-1926 a 06-05-1927 
1.28 - 06-05-1927 a 28-09-1927 
1.29 - 30-09-1927 a 26-02-1928 
1.30 - 28-12-1928 a 15-07-1928 
1.31 - 16-07-1928 
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1.32 - 19-11-1928 a 30-03-1929 
1.33 - 30-03-1929 a 16-07-1929 
1.34 - 16-07-1929 a 18-01-1930, 300 páginas, todas usadas, 

manuscritas, 
1.35 - 18-01-1930 a 04-09-1930 
1.36 - 04-09-1930 a 10-04-1931 
1.37 - 11-04-1931 a 27-10-1931 
1.38 - 27-10-1931 a 19-06-1932 
1.39 - 19-06-1932 a 19-02-1933 
1.40 - 19-02-1933 a 14-09-1933 
1.41 - 14-09-1933 a 24-05-1934 
1.42 - 24-05-1934 a 13-12-1934 
1.43 - 14-12-1934 a 29-10-1935 
1.44 - 29-10-1935 a 14-08-1936 
1.45 - 15-08-1936 a 02-02-1937 
1.46 - 02-02-1937 a 24-08-1937 
1.47 - 25-08-1937 a 25-02-1938 
1.;48 - 25-02-1938 a 11-10-1938 
1.49 - 11-10-1938 a 27-03-1939 
1.50 - 27-03-1939 a 03-08-1939 
1.51 - 03-08-1939 a 30-12-1939 
1.52 - 30-12-1939 a 02-05-1940, 400 fls., todas usadas, ma

nuscritas. 
1. 53 - 02-05-1940 a 22-10-1940 
1. 54 - 22-10-1940' a 18-04-1941 
1.55 - 19-04-1941 a 28-12-1941 
1. 56 - 29-12-1941 a 08-08-1942 
1. 57 - 09-08-1942 a 20-03-1943 
1.58 - 20-03-1943 a 05-11-1943 
1. 59 - 05-11-1943 a 16-03-1944 
1.60 - 17-03-1944 a 17-10-1944 
1.61 - 18-10-1944 a 04-08-1945 
1. 62 - 04-08-1945 a 02-02-1946 
1.63 - 02-02-1946 a 22-02-1947, 300 fls., impressas 
1.64 - 22-02-1947 a 22-03-1948 

1. 65 - 23-03-1948 a 16-04-1949 

1.66 - 16-04-1949 a 22-05-1950 

1.67 - 22-05-1950 a 23-06-1951 

1. 68 - 23-06-1951 a 13-06-1952 

1.69 - 13-06-1952 a 30-05-1953 

1.70 - 30-05-1953' a 28-06-1954 

1.71 - 28-06-1954 a 02-08-1955 

1.72 - 03-08-1955 
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1.73 - 17-08-1956 a 21-08-1957 
1.74 - 22-08-1957 a 04-08-1958 
1.75 - 04-08-1958 a 24-08-1959 
1. 76 - 24-08-1959 a 27-09-1960 
1.77 - 27-09-1960 a 09-11-1961 
1. 78 - 09-11-191 a 13-12-1963 
1.79 - 13-12-1963 a 29-04-1964 
1.80 - 30-04-1964 a 27-07-1965 
1.81 - 27-07-1965 a 08-03-1966 
1. 82 - 09-03-1966 a 10-06-1967 
1.83 - 12-06-1967 a 18-09-1968 
1.84 - 08-09-1968 (em andamento), 300 páginas, impressas. 

Os livros estão bem conservêldos, contendo todos, no 
final, um índice por ordem alfabética . 

• 
2. LIVROS DE ÓBITOS. 

29 volumes, 28 arquivados '! 1 em andamento. 
2.1 - 10-01-1908 a 15-01-1913, 400 páginas, todás usadas, 

manuscritas. 
O primeiro assentamento r'!gistra: 

"Aos des dias do mes de janeiro de mil novecen
tos e oito, neste districto de pas de "Villa Oympia" do 
município e comarca de Barretos, Estado de São Pau
lo, compareceu em meu cartório o cidadão Vicente 
Ferreira de Lacerda, na qualidade de visinho e exhi
bindo attestado de subdelegado em exercício declarou: 
Que na fazenda "Olhos D'Agua deste districto faleceu 
Camiela Romana da Cunha, vítima de metrite croni
ca, com (52) cincoenta e :lou~ annos de edade, na
tural de Piracicaba, deste Estado, filha legítima de 
Bonifácio Godoy de Oliveira e Maria Custódia, ambos 
já fallecidos, viuva que fOi de' Francisco Sudário d~ 
Silva, não deixou testamento deixando seis filhos, sen
do: Domingos com trinta r sete anos de edade, Aqui
lino, com trinta annos, Antonio, com vinte e oito an
nos, Paulo, com vinte e seIs annos, Osó~io, com vin· 
te e quatro annos e José, com vinte e dous a'1nos de 
cdade. A fallecida vai ser sepultada 1'0 cemitério des
ta povoação. E para constar lavrei êste têrmo, que as
signo com o declarante. Eu, Eleasar de Menezes, Es
crivão de pas interino o escrevi: Eleasar de Menezes, 
ViIla OIympia, Vicente Ferreira de Lacerda". 

2.2 15-01-1913 a 19-10-1915 
2.3 - 19-10-1915 a 10-01-1918 
2.4 - 11-01-1918 a 18-09-1919 
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2.5 19-09-1919 a 21-05-1921 
2.6 - 23-05-1921 a 29-08-1922 
2.7 - 05-09-1922 a 04-05-1924 
2.8 - 04-05-1924 a 25-12-1925 
2.9 - 25-12-1925 a 06-08-1927 
2.10 - 07-08-1927 a 15-10-1928 
2.11 - 15-10-1928 a 02-12-1929 
2.12 - 03-12-1929 a 01-09-1931 
2.13 ~ 01-09-1931 a 29-09-1933, 30 Ofls., todas usadas, ma

nuscritas. 
2.14 - 30-09-1933 a 28-11-1934 
2.15 - 28-11-1934 a 06-06-1936 
2.16 - 06·06-1936 a 08-061937 
2.17 - 09-06-1937 a 07-12-1938 
2.18 - 07-12-1938 a 16-03-1940 
2.19 - 16-03-1940 a 21-05-1941 
2.20 - 22-05-1941 a 16-10-1942 
2.21 - 16-10-1942 a 25-02-1944 
2.22 - 25-12-1944 a 22-07-1946 
2.23 - 24-07-1946 a 13-04-1948, 40 Ofls., todas usadas, ma

nuscrita~ 

2.24 - 13-04-1948 a 06-02-1951, 300 fls., todas usadas, ma
nuscritrts 

2.25 - 07-02-1951 a 28-03-1955, 300 fls., impressas 
2.26 - 31-03-1955 a 26-06-1959 
2.27 - 26-06-1959 a 11-09-1963 
2.28 - 11-09-1963 a 07-01-1968 
2.29 - 07-01-1968 (em andamento). 

* 
3. - LIVROS DE CASAMENTO. 

47 livros, 46 arquivados e 1 em andamento 

3.1 - 08-01-1908 a 16-12-1911, 400 páginas, todas usadas, 
manuscritas. O primeiro assentamento registra: 

"Aos 25 de janeiro de mil novecentos e oito, as 
duas horas da tarde, em casa das audiências do juiz, 
presente o mesmo juiz, comigo official.interino e a~ 
testemunhas Joaquim Rodrigues Penteado e Sebas
tião José Penteado e Sebastião José Gonçalves rece
beram-se em matrimônio J0sé Bernardes da Silvl>, 
filho legítimo de Paulo Bispo Confessor e de Rosa 
Maira Luciana de Jesus, com vinte e um anos de ida
de, natural do Estado de Minas Gerais e residente 
neste districto e Maria Jacintha 
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tima de José Baptista Cardozo e de Dona Francisca 
Maria Jacintha sendo o primeiro já falecido, com 
vinte anos de idade, natural de~te Estado e residente 
neste districto. Entre os contraentes não existe pa
rentesco algum. Em fineza do que, eu Eleasar de 
Menezes, lavrei este acto que assignam fazendo a ro
go dos contraentes que declarou não saber assignar o 
Major Francisco de Mello Nogueira. Jozê Bernardo 
da Silva, Francisco de Mello Nogueira, Joaquim Ro· 
drigues Penteado. 

Com 44 anos, Laura Tau, ViUa Olympia, Se
bastião Jau Gonçalves, 37 annos, Olimpia, José de 
Sausa Castro, Narciso Bertolino e Eleasar de Mene
zes, official". 

3.2 16-12-1911 a 25-07-1914,200 páginas, todas usadas, ma-
nuscritas. 

3.3 - 25-07-1914 a 02-09-1916 
3.4 - 02-09-1916 a 29-11-1917 
3.5 - 01-12-1917 a 25-04-1919 
3.6 - 26-04-1919 a 18-04-1920 
3.7 - 24-04-1920 a 02-04-1921 
3.8 - 02-04-1921 a 02-02-1922 
3.9 - 03-02-1922 a 28-04-1923 
3.10 - 28-04-1923 a 07-02-1924 
3.11 - 07-02-1924 a 24-01-1925 
3.12 - 28-01-1925 a 21-11-1925 
3.13 - 21-11-1925 a 09-10-1926 
3.14 - 09-10-1926 a 08-09-1927 
3.15 - 08-09-1927 a 28-04-1928 
3.16 - 28-04-1928 a 01-12-1928 
3.17 - 02-12-1928 a 28-09-1929 
3.18 - 28-09-1929 a 11-10-1930, 300 fls., todas usadas, ma-

nuscritas. 
3.19 - 11-10-1930 a 03-05-1932 
3.20 - 07-05-1932 a 20-01-1934 
3.21 - 20-01-1934 a 26-10-1935 
3.22 - 26-10-1935 a 23-01-1937 
3.23 - 23-01-1937 a 23-07-1938 
3.24 - 25-07-1938 a 23-09-1939 
3.25 - 23-09-1939 a 28-10-1940 
3.26 - 28-10-1940 a 25-04-1942 
3.27 - 25-04-1942 a 16-07-1943 
3.28 - 17-07-1943 a 16-09-1944 
3.29 - 16-09-1944 a 10-02-1946 
3.30 
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3.32 - 21-10-1948 a 15-01-1950 
3.33 - 15-01-1950 a 16-06-1951, 300 fh., impressas 
3.34 - 16-06-1951 a 06-09-1952 
3.35 - 06-09-1952 a 19-12-1953 
3.36 - 20-12-1953 a 02-07-1955 
3.37 - 02-07-1955 a 25-10-1956 
3.38 - 26-10-1956 a 09-01-1958 
3.39 - 11-01-1958 a 09-05 1959 
3.40 - 16-05-1959 a 10-09-1960 
3.41 - 10-09-1960 a 16-12-1961 
3.42 - 16-02-1961 a 06-07-1963 
3.43 - 16-07-1963 a 30-09-1964 
3.44 - 30-09-1964 a 21-05-1966 
3.45 - 26-05-1966 a 16-09-1967 
3.46 - 16-09-1967 a 01-02-1969 
3.47 - 01-02-1969 (em andamento). 

* 
4. LIVROS DE EMANCIPAÇÕES. 

2 volumes, 1 arquivado e 1 em andamento. 
4.1 - 16-06-1920 a 18-08-1970, 200 págin:ls, todas usadas, 

manuscritas. O primeiro assentamento trata da eman
cipação de Antônio Rocha. 

4.2 - 19-08-1970 (em andamento), 7.00 fls., impressas. 

* 
5. LIVRO DE AUSmCIAS. 

Não existem ausentes. Só há vistos em correição. 200 
págias manuscritas. 

* 
6. LIVRO DE INTERDIÇÕES. 

1 volume (em andamento) 200 páginas, manuscritas. 
20-08-1925. 
A primeira interdição registrada foi da Sra. Fany de 
Carvalho Marcondes por ser,tença do Juiz de Direito 
(Jayme Soares do Nascimento) 

* 
7. LIVROS DE EDITAIS DE PROCLAMAS. 
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7.1 - 02-05-a29, 100 fls., impressas. 
Sebastião Alves e Osória Júlia dr Jesus. 

* 
8. CADERNETAS DE ATAS (LIVRO DE FEITOS) . 

8 arquivados e 1 em andam::nto. 

* 
9. LIVRO TALÃO ÓBITOS. 

Existem 65 volumes arquivados no Departamento de 
Arquivo do Estado. 

* 
10. LIVRO TALÃO DE CASAMENTO. 

41 arquivados e 1 em andamento. 

* 
11. LIVRO TALÃO DE NASCIMENTO. 

182 arquivados e 1 em andamento. 

* 
12. LIVRO DE VISITAS. 

1 volume 
Início - 27-07-1931 
10 Visitante - assinatura ileS;Ível, Juiz de Direito, cor
regedor. 

* 
* • 

V. - ARQUIVO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS. 

Está localizado no Prédio do Fomm. praça Monteiro Loba
to, sendo Serventuária a Sra. Thereza Saldanha Diniz. 

a) Primeiro Oficial Internio do Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos (na época Cartório de Registro Ge
rai e Hipotecas - 19-02-1920): Mário Vieira Marcondes. 

b) Primeiro título protocolado sob nQ 1, em 19-02-1920. 
Trata-se de uma confissão de õÍvida com garantia hipo
tecária, figurando como apresentante Nestor Cunha. 

c) Primeira hipoteca inscrita sob nO 1, em 19-2-1920, tem 
como objetivo de garantia terras na Fazenda B6caina, 
situada em São João Batista õe OIímpia, conforme es
critura de 19-2-1920 do 10 Tabelião nterino de OIímpia, 
Alcebíades Arantes, figura como credor José Cardoso 
da Silva 
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d) Primeiro registro no Livro 3 de Transcrição das Trans
missões de nQ 1, operado em 4-3-1920, tem por objetivo 
terras na Fazenda Espraiado, etc., em Icém, conforme 
escritura de 4-3-1920, das notas do 2Q Tabelião interino 
de Olímpia, Augusto Junqueira de Andrade, figura como 
adquirentes João Memberg e sua mulher e transmitentes 
Amador Francisco Macedo e sua mulher. 

e) Primeiro penhor no livro 4 (na época livro 5), de nQ 1, 
feito. em 1-7-1920, tendo como objeto de garantia ca
naviais, etc., figura como credora a firma Dias, Toledo 
& Cia., e devedor José Dias da Cunh'l e sua mulher. 

f) Primeiro registro no Registro de Títulos e Documentos, 
livro B-l, recebeu o nQ 1, feito em 3-3-1920, apresentt'.
do por Bartolomeá Prado, trata-se de uma letra de câm
bio. 

g) Primeiro Registro de Pessoa Jurídica, feito no livro A-I, 
sob o nQ 1, em 2-4-1930, trata do "Olympia Futebol 
Club". 

h) Primeiro registro no livro D-I, de registro de Penhores, 
Cauções e parceria agrícola, foi feito em 2-7-1929, tra
ta-se d~ parceria agrícola tendo como objeto tratamento 
de café, figurando como credor José Vendruscu'o e de
vedor Eugênio Mário Fossaluzzo e outros. 

i) Primeiro jornal cuja matrícula foi feita sob nQ 1, no li
vro de Matrícula de Oficinas Impressoras e de Jornal e 
outros periódicos chamado "A Reação", sendo proprie· 
tário e redator Dionísio José dos Santos Filho . 

• 
• • 

As ATAS que transcrevemos a ~~guir estão guardadas em 
pastas avulsas, sem classificação. 

1. - ACTA DA INSTALAÇÃO DA COMAR
CA - 9-2-1920. 

Aos nove dias do mes de fevereira de mil no
vecentos c vinte, nesta cidarle de Oympia, Estado de 
São Paulo, pelas treze hor'ls do edifício da Comarca 
Municipal, situado à rua Dr. Jorge Tibiriçá, esquma 
da rua Coronel Nogueira, perante o exmo. Dr. Jay
me Alves do NaSCimento. meretíssimo Juis de Di
reito da Comarca, o exmo. Sr. Dr. Antonio Carlos 
de Abreu Sodré, Promotor Público da Coma~ca, por 
si e na qualidade de representante do ermo. Sr. Dr. 
Herculano de Freitas, Secretário de Justiça e da Se
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vogado Mário Vieira Marcondes, Prefeito Municipal, 
Ce\. José Soares de Medeiros, presidentes da Câmara 
Municipal Jeremias Lunarddh, Vice-presidente da 
Municipalidade; Fidelcino Pinheiro Vice-Prefeito e 
Vereador Augusto Martucho de Almeida; os exmos. 
Deputados do Cor:gresso Federal senhores Dr. Cesar 
Lacerda de Vergueiro e Ce!. Marcolino Barreto, aque
le, representando também o exmo. Dr. Raymundo 
Candido de Lobo, ilustre J uis de Direito da Comar
ca de Catanduva, e exmol Sr. Dr. Antônio Olympio 
Rodrigues Vieira, digno Prefeito Municipal de Bar .. 
retos; o exmo. Sr. Dr. Aristides Pinheiro de Albu
querque, ilustre Delegado de Polícia de Barretos, os 
exmos. Srs.: Dr. João Elias Cruz Martins, Delegado 
de Polícia local; Ce\. Francisco de Melo Nogueira, 
Manoel Inocêncio Marcondes, Luis dei Carvalho res
pectivamente, 19, 29 e 3\> juizes de Paz deste districto; 
o exmo. Sr. Dr. Belmiro Arantes, íntegro Juiz de 
Direito da Comarca de Barretos; os exmos. Sr. Dr. 
Francisco de Almeida, representando o Correio de 
Barretos e Philadelpho Narciso Carneiro pelo jornal 
de Barretos; o Revmo. Sr. Padre José Soares Correia 
de Noronha e outras muitas pessoas gradas que esta 
assignam, o M. M. Dr. Juis de Direito assumiu a 
presidência, ladeado pelo~ Srs Antônio Carlos de 
Abreu Sodré, Promotor Público t) Mário Marcondes, 
Prefeito Municipal. Sua Excia., após ter proferido 
brilhante allocução allusiva a ocasião declarou ins
talada a Comarca de Olympia. designando Francisco 
Torres Sobrinho, para servir d~ Secretário ad-hoc da 
mesa, para effeito de lavfllr a presente acta. Em 
seguida, soIlicitou e obteve a palavra o Exmo. Sr. Dr. 
Promotor Público, que leu b.ri\hante discurso, discor
rendo sobre a importância da acontecimento que era 
a instalação da Comarca de OJympia, sendo ao ter
minar entusiasticamente applaudido. O Dr. Getúlio 
de Paula Arantes, proferiu também brilhante discurso 
que leu, entre applausos. U~Oll depois 11 palavra, o 
Dr. José Veríssimo Filho que proferiu brilhante elo
quente improviso, sendo bastante applaudido. Er
guem-se em seguida, o DI'. José A. Pi-to que disse 
que, apesar de recém-cheg~.do tinha podido se consig
nar nesta acta, um voto de qg"adecimento ao exmo. 
Sr. Dr. Belmiro Simões, o que foi referido pelo M. 
M. Dr. Juis de Direito. U,ou ainda a palavra, o Dl'. 
Calimério Nestor dos Santos que se congratulou com 
o povo de OIympia, pela solenidade que se realizava 
e requereu se consignasse nesta acta, louvores ao 
exmo. Sr. Dr. Belmiro Simões, aos exmos. Sr. Dr. 
Antonio Olympio, Coronel Francisco de Mello No
gueira e Mario Vieira Marcordes, requerimento que 
o M. M. Juis deferiu. Orava o Sr. Dr. Calimério M. 
Santos, quando penetrollj no recinto o exmo. Sr. Dr. 
Belmiro Simões que foi rec:ebido por todos os presen
tes que, de pé, bateram caloro~as 
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Também usou da palavra o Sr. Dr. Nelson Coutinhü, 
que em phrases repousadas de enttusiasmo, saudou a 
sociedade olimpense, em r,ome dos recém-chega0 os, 
sendo basta~te applaudido. Estiveram prese:1tes, re
comendou digo, presente~, representando o Dr. JUIS 
de Direito da Comarca de Jabcticabal, o Dr. Sousa 
Carvalho; de Bebedouro o Sr. Luis Santos e de Mon
te Azul o Sr. Augusto Neves. Abrilhantou o acto 
uma banda de música que se faz ouvir vários meses. 
Porque ninguém mais pediu a palavra, o M. M. Dr. 
Juis de Direito, encerrou a ~essão convidando os pre
sentes a deixarem sua assgnatura na presente acta, 
que por ordem de sua excia., entregarei ao Cartório 
do Jury da Comarca. Eu, Francisco Torres Sobri
nho, secretário, ao lavrar, a escrevi. Assinam: Jaim\! 
Alves do Nascimento, Antônio Carlos de Abreu 50-
dré, José Soares de Medei;·os, Geremia~ Lunardelli, 
Fidelcino Pinheiro, Augusto Marthho, Belmiro Si
mões, Aristides Pinheiro ele Albuquerque, Francisco 
de Mello Nogueira, Luiz Antonio da Silva Filho, Syl
viano Pinto, José Mario Martim, José de Paula Mo
rais, Dr. Artrur Mendonça V~sconcelos, Augusto Ne
ves, Jos éLuiz de Campos, Artrur V. dos Reis, Lin
dolpho Galvão, Carlos de Simão Negrão, Tarciso 
Philadelpho Carneiro, José Monteiro da Silva, Nelson 
Coutinho, Getúlio de Paula Arantes. Seguem-se maiS 
seis assinaturas que não foram identificajas. 

* 
2. - ATA REFERENTE AO LANÇAMENTO 

DA PEDRA FUNDAMENTAL DO EDIFICIO DO 
FORUM E CADEIA DE OLlMPIA. 

Aos 15 de abril de 1947, nesta cidade de OHm· 
pia, Estado de São Paulo, em cartório autuo os pa
péis que seguem, às 9 horas. 

Convite: Para a solenidade de lançamento da pe. 
dra fundamental V. S. está convidado. J. B. do Nas
cimento Pereira, Promotor Público; O. Vieira, Dele
gado de Polícia; O Vigário Nlcolau Guardia; Sudá
rio Braz de Miranda, Prefeito Municipal; João Vaz 
de Lima, Escrivão Federal; João B. Ferreira; Aqui
lino Branco, Escrivão da Coletoria Federal, Chefe do 
Posto Fiscal, Coletoria Feder:!l, Co'etoria Estadual. 
J. Martinelli, funcionário Coletoria Estadual; Milton 
Campos, funcionário Coletoria Estadml; Otavio Al
ves de Araújo, Caixa Econômica; Antonio Belmiro 
Ferreira, Caixa Econômica: Centro de Saude; Antonio 
R. Guerra Jr., Banco Antonio de Queiros; Antonio 
Augusto Reis Neves, Ginásio Estadual E. Normal; 
Olympio Campos, Escrivão do 29 Ofício; Júlia Hen
rique Amaral, Agência Correios e telégrafos; Nino 
do Amaral; Manoel Pantaleão de Albuquerque, Voz 
do Povo; 
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Dellamanha, oficial maior do Registro de Imóvei,,; 
José Carlos Seno, Z. Y. G. 8. Eduardo Chaves; Hele
na Aparecida de Andrade Ferreira, Escr~vente Regis
tro de Imóveis; Osvaldo P. da Silva, Advogado; Je
ronimo de Almeida, advogado; Celso Mazitelli; João 
Eduardo Pereira. 

* 
3. - ATA DO LANÇAMENTO DA PEDRA 

FUNDAMENTAL DOS EDIFíCIOS DO FORUM E 
CADELA PÚBliCA DE OL1MPLA. 

Aos 15 de abril d~ 1947, às 9 horas da manhf. 
procedeu-se o lançamento da pedra fundamental dos 
edifícios do Forum e Cadeia Pública de Olímpia, es
tando presente ao ato o M. M. Juiz de Direito da Co
marca, Exmo. Sr. Dr. José Manuel Arruda, o Pro
motor Público Dr. João Hatista do Nascimt:nto Pe
reira Delegado de Polícia, Dr. Othon Vieira, o Pre
feito Municipal, Sr. Sudário Braz Miranda, o Vigârio 
da Pdróchia, Pe. Nicolau Guardia. Estavam presen
tes também especialmente ;:onvldados o J)r. Juiz VI
tório Cruz Martins Deputado E;tadual, (lS Srs. Fran
cisco Bernardes Ferreira c 1)r. Paulo Furquim e Dr. 
Bianor d~ Silva Medeiros, ex· prefeitos municipais d~ 
Olímpia, bem como o Sr. J..our.:nço Vavariani secre
tário da Prefeitura local. Presentes também as Exmas. 
Sras. D. D. Maria Aparecida Marcondes Cruz Mar
tins, Maria Ubaldina de Barros Furquim e a senhorita 
Helena Aparecida de Andnde terreira bem como o 
Dr. Antonio Augusto Reis Nf'ws, diretor do Gi,lásiu, 
acompanhado de uma turma de alunos e ainda as 
pessoas que esta assinam reprt~sentante5 dos banws 
locais, estabelecimentos de ('nsino, rep:trtições públi·· 
cas estaduais, federais e municipais, serventuários da 
Justiça e mais pessoas gradas que receberam convite 
para o ato. Fica consignado litmbém que o servIço 
de construção está a cargo do Dr. Paulo Alves Pi
mentel auxiliado pelo Sr. Patricio Ruiz, ambos pre
sentes ao ato. À hora indicada o Reverendo Vigário 
procedeu à bênção da pedra fundament1\I, seguindo· 
se a oração do Dr. Bianor da Silva Medeiros represen
tante do fôro de Olímpia. Na urna foram colocados os 
jornais do dia, bem como um relatório do Banco Co
mercial do Estado de São Paulo. consignando-se ainda 
que o "Diário de São Paulo" esteve representado pelo 
Sr. Francisco Bernardes Ferreira. Nada mais havendo, 
eu Wilson Delamanha oficial ~naior do cartório OL 
Juri, escrevi a presente que vai assinada. Assinam: Pe. 
Nieolau Guardia - o vigário -, Sudário Braz Mi
randa, Luiz Cruz Martins, M'lria Aparecida M. Cruz. 
Maria Ubaldina de Barros Fluquim, J. R. do Nasci
mento Pereira - Promotor Público -, Helena Ap. de 
Andrade Ferreira, João Eduardo Pereir:l, 
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Marins Peixoto, Nino do Amnral, Olympio Campos, 
Celso Mazitelli, José Valerm, Américo Bozan, Bianor 
Medeiro - Advogado e filho de Olympia -, Afro 
Sarti - Gerente do Banco Comercial do Estado de 
São Paulo S. A. -, Man('\el P. de Albuequerque -
Diretor da Voz do Povo -, Luis Teixeira Leite, Dr. 
Antonio Augusto Reis Neves - pelo Ginásio OIímpht, 
Escola Normal e Escola Técnica de Comércio OUm
pia, Banco do Estado de Siío Paulo S. A., Leandro 
Zampieri -, Júlia Henrique Amaral, Leopoldina de 
Jesus, Octavio de Barros, Dr. Paulo Furquim, Julio 
Magalhães Netto, Benedicto de Souza, Claudino Pc
droso, Banco Antonio de Quclróz S. A., Francisco 
Bernardes Ferreira, Paulo Pi:ntntel, Wilmn Delama
nha, Aquilino Branco, Sebastião P. de Souza. Em 
tempo. Após a oração do Dr. Bianor da Silva Me
deiros, tem a palavra o Dr. Paulo Furquim, que tam
bém falou sobre a solenidade. Wilson Delamanha e 
João B. Ferreira Filho. 

* 
4. CAIXAS DE PROCESSOS. 

Encontramos 150 caixas, medindo re~pectivamente 27 cm 
(comp.), 34 cm (alt.) e 12,5 (larg.), que guardam '3.067 proces
sos, datados de 07-3-1920 a 23-3-1971. O .. processos não obede
cem uma classifcação cronológica, daí a impossibilidade de enu
merá-los em determinada ordem. No primeiro processo guar
dado figura como réu Antonio Paulino dos Santos e trata-se de 
um processo-crime. 

* 
5. LIVROS "ROL DOS CULPADOS". 

2 volumes, 1 arquivado e 1 em andamento. 
5.1 14-02-192 Oa 07-06-1932, 100 fls., todas usadas, mn-

nuscritas. O primeiro registro é de Cassiana Garcia 
Rosa, acusada de assassinato de João Manuel da Silva. 

5.2 - 11-04-1932 (em andamento), 300 fls., 113 usadas, ma· 
nuscritas . 

* 
6. LIVRO DE OFíCIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS. 

2 volumes, 1 arquivado e 1 C1n ~ndamento. 

6.1 - 02-03-1934 a 25-02-1939, 50 fls., todas usadas, ma
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"Cartório de Registro de Imóveis e "nexo da Co
marca de Olímpia. Em 2 de março de 1934. Exce
lentíssimo Senhor Diretor do Departamento Estadual 
do' Trabalho. Remeto a V. S. a inclusa relação dos 
onus reais sobre propriedades rurais e de penhores 
agrícolas sobre as respectiv:ls s'lfras, registradas nes
se cartório durante o mês de fevereiro último. Aten
ciosas saudações. O oficial do Registro, João B. Fer
reira Filho". 

6.2 - 01-03-193, a 10-12-1951, 100 fl<;., todas usadas, ma
nuscritas. 
Observação - Anteriormente o ofício era feito e regis
trado no livro. A partir de 1952, fão feitas duas cópias, 
destinando-se uma ao arquivo. Por esse motivo o Li
vro de Ofícios não tem outros volumes. 

* 
7. LIVROS DE ATAS DO JURI. 

9 volumes, 8 arquivados, 1 em andamento. 
7.1 14-02-192 Oa 25-11-1921, lfJO fls., todas usadas, ma

nuscritas. 

"Termo de Abertura". 
Juiz de Direito: Dr. Jayme Soares do Nasci

mento. 
l.a sessão do juri, 23-08-1920, às 11 horas. Es

ta sessão não foi realizada por não terem compare
cido os 28 cidadãos para sorteio de 10 jurados. Com
pareceram apenas 18, sendo os outros 10 multados 
com a quantia de trinta mil réis. 

Primeira sessão realizada - 23-08-1920 - 13 
horas. 

Com a presença do J lliz de Direito da Comarca 
e presidente do Tribunal Dr. Jayme Soares do Nas
cimento e o Promotor Público da Comarca Dr. An
tônio Carlos de Abreu Sodré, jurados e partes. Em 
seguida, pelo M. M. Juiz de Direito for3m apresen
tados aO' juri os processos em que é autora a justiça 
e Réos. 19, Leocádio Silva, pr('so; 29, Cassiana Gar
cia Rosa, presa; 39 , Francisco Bento dos Santos, pre
so; 49, Joaquim Camilo <ta Silva, preso; 59, Braulio 
Ananias de Freitas, preso; 6'\ Be'ledita Cardoso. pre
sa; 79, Augusto José, preso' 89 , Honorato de Olivei
ra, preso; 99 , Antonio Paulin0 dos Santos, afiança
do; 109, Manoel Barbosa, afip.nçado; 119 , Anto~-da 
Esteves do Rosário. O M. M. Juiz dechrou estarem 
preparados para julgament0 na ordem em que se acha
vam mencionados. O porteiro do juri os apregoou 
em altas vozes comparecendo os réos afiançados. Foi 
apresentado em julgamento ') 
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é Leocádio Silva. Chamarias a'l testemunhas compa
recendo uma só, Benedito Francisco que foi recollll
do a sala respectiva, deixanJo de comparecerem as 
demais. Conduzindo LeocáJio da Silva à presença 
do juiz, veio ele acompanhado de seu :idvogado Co
ronel João Carlos de Almeida Pinto e ambos toma
ram seus assentos. Lida pelo juiz as disposições le
gais relativas ao sorteio do conselho de sentença e 
aos casos de impedimento foram recolhidos para for
marem o conselho julgadC' ao,> sete juizes de fato. 
Agostinho Volpe, Elias de Mello Sobrinho, José Ri
beiro da Silva, Narciso Berthonio, Eugê..,io Beníardi, 
Dr. Antonio Mendonça de Vasconce'os e Mario Ro· 
drigues de Souza. Durante ('I sorteio foram recusados 
pelo Dr. Promotor Público o,> jurados M,muel Rodri
gues de Sá, João de Deus e Silva, Boanergues Bor
ges e João de Castro França e pelo advogado do 
réo, o jurado José de Paula Novaes. Formado o Con
selho, foi elle compromissad,). procedendo-se em se
guida ao interrogatório do réo. Logo após o M. M. 
Juiz man~ou que se procede~se a leitura de todo pro
cesso o que foi feito por 1'Jlim escrevente. Faltando 
testemunhas, o M. M. JUIZ consultou as partes e o 
Conselho de se tença, se dispensaria ou não o seu com
parecimento e pelas me5ma~ partes e conselho foi,di
to que; dispensasse Finda esta Co",su!ta iniciaram-se 
entãc os dehates. Fal10u ,) Dr. Promotor Público qne 
discorreu sobre a .=onstituição do jury, ~audou o M. 
M. Juiz de Direito, ao aJvogado de defl'~a e aos ad
vogados do fôro desta comarca. Saudando os jura
dos, fazendo peroração sobre seus deveres, fez reft>
rências ao seu cargo externando seu modo de agir, 
desenvolvendo em seguida a acusação. Terminada es
ta e sendo dispensada de ~er ouvida a única testemu
nha que compareceu, foi dad'l a palavra !lO advogado 
do réo, que, depois de felicitar a comal ca pela sua 
creação, pelos dignos represe.ltantes da justiça a quem 
foram confiados os destin(',s jurídicos, pela inaugura
ção do jury e especialmente pelo comparecimento de 
senhoras e senhoritas que se achavam presentes, agra
deceu ao Dr. promotor público pelas saudações a si 
dirigidas fazendo peroração ~obre talento e a moci
dade e a velhice, e desenvolveu a defesa. Ouve répli
ca e tréplica. Findo dos debates e nada te"do reque
rido o conselho de sentenca • .;) M. M. Juiz formu'ou 
os quesitos e após haver feito a leitura dos mesmos 
entregou-os com o processo ao 1 Q jurado sorteado 
para o conselho o qual se retirou a sala secreta e de 
sua incommunnicabilidade der:lm conta, por certidão, 
os officiais de justica Francisco M. Alldmin e Ar
thur Leandro de Queiróz. Regressando a sala públi
ca o conselho de sentença, o jurado presidente leu 
as respostas dadas aos quesitos formulados; e es
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sasse a sala secreta o que foi feito com todas as for
malidades legais. Voltando novamente o conselho de 
sentença a sala pública é lida as respostas dadas, o 
M. M. Juiz: lavrou a sua sentença absolvendo o réo 
Leocádio da Silva. - Para constar lavrei esta' acta, 
que vai assignada pelo M. M. Juiz de Direito e Dr. 
Promotor Público. Eu, José Ricardo da Costa, 19 es
crevente do cartório do jury a escrevi. I ai me Soares 
do Nascimento, Antonio Carlos de Abreu Sodré. 

7.2 - 25-11-1921 a 27-08-1923, 100 fls., todas lIsadas, ma
nuscritas. 

7.3 - 27-08-1923 a 24-08-1925, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

7.4 - 25-08-1925 a 10-02-1928, 200 fls., todas usadas. ma 
nuscritas. 

7.5 - 11-02-1928 a 18-05-1931, 300 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

7.6 - 18·05-1931 a 18-11-1935, 300 fls., 199 usadas, manus
critas. 

7.7 - 18-11-1935 a 21-02-1940, 400 fls., 396 usadas, manu~
critas. 

7.8 - 22-02-1940 a 12-05-1953, 300 fls., todas usadas, ma
nuscritas . 

7.9 - 28-08-1953 (em andamento), 2nO fls., 109 usadas, ma
nuscritas. 

* 
8. LIVROS DE PROTOCOLO DAS AUDI~NCIAS. 

6 volumes, arquivados. 
Observação: Este tipo de livro níio é mais lIsado. 

8.1 - 11-02-1920 a 28-05-1924 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Juiz de Direito - Dr. J. Soares Nascimento. Assina
turas: José Marcondes Pedrosa, Silviano Pinto, Sebas
tião Soares, B. Prada. Seguem-se outras assinaturas ile· 
gíveis. 

- 04-06-1924 a 28-12-1927, 200 páginas, todas usad:ts, 
manuscritas. 

- 04-01-1928 a 14-01-1931, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

- 21-01-1931 a 28-04-1934, 100 fk, todas usadas, ma-
nuscritas. 

- 02-05-1934 a 23-03-1939, 100 fls., todas uS:ldas, n.a· 
nuscritas. 

8.6 - 30-03-1939, 100 fls., 31 usadas, manuscrita~. 
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• 
9. LIVRO DOS OFICIOS DO GAFINETE DE INVES

TIGAÇÃO. 

Início: 28-02-1940 (em andamento), 100 fls., 8 usa
das, manuscritas 
Réus: José Primo do Nascimentc', José Teodoro Men
des, Juviniano Barbosa de Andrade, Domingos Ta
vares. 
Destinatário: Chefe do gabinete de investigações e cap
tura, São Paulo. 
Assunto: Remessa da relação de processos submetidos 
a julgamento na l.a sessão do juri, da ~omarca, ins
talada a 20-02-1940. 
Observações: Registro Postal nQ 1041 de 28-2-1940 . 

• 
10. LIVROS DE REGISTRO DE OFíCIOS, EDITAIS ETC 

9 volumes, 8 arquivados, 1 em ;mdamento. 
10.1 - 25-02-1"920 a 07-01-1926, 100 flr., todas usadas, ma

nuscritas. O primeiro assentamento registra: Nota de 
protesto feita pelo Sr. Pacífico Gomes de O. Lima, con
tra toda e qualquer aquisição por parte de Delphino 
Nunes de Oliveira e sua mulher, e Alphoilso José Al
ves e outros. 

10.2 - 21-01-1926 a 20-$7-1929, 200 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

10.3 - 22-07-1929 a 28-04-1932, 200 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

10.4 - 18-05-1932 a 30-07-1934, 100 fls., todas usadas, ma· 
nuscritas. 

10.5 - 01-07-1934 a 31-07-1936, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

10.6 - 01-08-1936 a 18-08-1938, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

10.7 - 18·08-1938 a 01-09-1941, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

10.8 - 01-09-1941 a 09-10-1954, 200 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

10.9 30-07-1963, em andamento . 

• 
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11. LIVROS DE REGISTRO DE FEITOS. 

2 volumes, 1 arquivado e 1 em andamento. 
11.1 - 11-07-1946 a 11-03-1958, 100 fls., todas ocupadas, ma

nuscritas. 
Primeiro assentamento: Data da distribuição - 11-/-
1946, Natureza - registro de firma, Valor - 3.000,00, 
Requerente - Domingos Caruso, Requerido - Juiz 
de Olímpia, Causa - Registro de firma, Estado de Pro
cesso - em 31 de dezembro. 

11.2 - 01-03-1958 (em andamento), 100 fls., 70 usadas, ma
nuscritas. 

* 
12. LIVRO DE CARGAS E DESCARGAS DO CARTO

RIO DO JURI. 

1 volume, 100 páginas (em andamento), manuscritas. 
Primeiro registro: Natureza da causa - processo-cri
me, Parte - A justiça Pública, Réu - Adhemar Si
queira, Conclusão - 4-2-1929, Recebimento - 5-2-
1929, Ass. João B. Filho. 

* 
13. LIVRO DE CARGA. 

13 .1 - 19-02-1920 a 31-03-1924, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 
Primeiro processo: Inquérito, Autor - a justiça, réu 
- José Porphirio e outro, data de entrada e recebi-
mento - 19-2-1920, Recibo da parte - Antonio Car-
los de Abreu Sodré_ 

13.2 - 02-04-1924 a 01-03-1928, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

13.3 - 05-03-1938 a 21-01-1935, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

13.4 - 28-01-1935 a 11-04-1940, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

13.5 - 26-04-1940 a 03-12-1946, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

13.6 - 04-12-1946 a 16-05-1931, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

13 .7 - 23-05-1951 a 21-11-1955, 100 
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13.8 - 21-11-1955 a 14-11-1960, 150 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

13.9 - 14-11-1960 a 25-04-1964, 200 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

13 .10 - 23-04-1964 a 200 fls., (em andamento), impressas. 

* 
14. LIVRO DE REVISÃO DE RECENSEAMENTO. 

1 volume arquivado. 
09-03-1920 a 03-02-1928, 100 fls., 98 ocupadas, ma
nuscritas. 
Ata de recenseamento dos jurados desta comarca. Se
guem-se 199 nomes dos jurados recenseados. O primei
ro é o Sr. Antonio Garcia e o último Sr. Primo Alves 
de Resende. 

* 
15. LIVRO DE REVISÃO E SORTEIO DE JURADOS. 

4 volumes. 
15.1 - 13-02-1928 a 17-01-1936, 200 páginas, todas ocupadas, 

manuscritas . 
O primeiro assentamento é a Ata de organização defi
nitiva das listas de jurados. Seguem-se 203 nomes de 
jurados, sendo o primeiro, Aristeu Joaquim de Souza 
e o último Leão Pardo. 

15.2 - 03-02-1936 a 05-10-1945, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

15.3 - 13-11-1945 a 16-10-1956, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

15.4 - 29-11-1956 (em andamento), 150 fls., 98 usadas, ma
nuscritas. 

* 
16. LIVRO DE TERMOS DE FIANÇA. 

3 volumes, 2 arquivados, 1 em andamento. 
16.1 - 17-05-1920 a 22-02-1929, 50 fls., todas usadas, ma

nuscritas. 
Primeiro assentamento: 

"Termo de fiança provisória prestada por abo
nadores a favor de Manoel Barbosa. Aos 17-5-1920, 
nesta cidade de Olympia 
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e Julio Lopes de Mello, pessoas de mim conhecidas 
e reconhecidamente abonadas pelo M. M. Juiz de Di
reito desta comarca Dr. Jayme Soares Nascimento e 
dechraram que na qualidade de fiadores, obrigavam
se dentro do prazo de trinta dias a prestar fiança de
finitiva por Manoel Barbosa réo pronunciado no Art. 
303 do Código Penal ou apresentarem o mesmo réo 
em juizo para ser lavrado o auto de prisão sob pena 
de quebramento da fiança e de perderem para o the
zouro mil réis, valor fixado na fiança provisória no 
respectivo despacho de pronúncia. E, de como assim 
o disseram assignam o presente termo com o M. M. 
Juiz e as testemunhas abaixo. Eu, Mario Luiz Mar
condes, escrivão interino do Juiz, o escrevi. Francis
co de Mello Nogueira, Julio Lopes de Mello. Teste
munhas: Nestor Cunha, Alberto Marcondes e outra 
assinatura ilegível. 

16.2 - 26-02-1929 a 13-11-1935, 100 páginas, todas usadas, ma
nuscritas. 

16.3 - 13-12-1935 (em andamento), 50 fls., 20 usadas, ma
nuscritas . 

• 
17. LIVRO DE TERMO DE VISITA. 

2 volumes, 1 arquivado, 1 em andamento. 
17.1 16-01-1947 a 09-12-1966. 

Primeiro assentamento: 

"Nesta data, procedente à correição ordinaria do 
corrente ano nos diversos cartórios da comarca vi
sitei o cartório do juri e Regi&tro Geral e de Hipo
tecas. Estavam no exercício de seus cargos titular 
e letivo os Srs. João Batista Ferreira Filho, o oficial 
maior Wilson Dellamanha e a senhorita Helena Apa
recida Andrade Ferreira escrevente habilitada. Exa
minei os livros do ofício, pondo-lhes o "visto", bem 
como os autos em andamento, encontrando tudo cm 
perfeita ordem, sendo bem feita a escrituração. A 
instalação do cartório nada deixa a desejar. Olímpia, 
aos 18 de janeiro de 1947. José Manoel Arruda -
Juiz de Direito". 

17.2 12-12-197 (em andamento), 200 fls., 3 usadas, ma
nuscritas. 

• 
18. LIVRO DE TERMOS DE CORREIÇÃO. 

15-12-1954 (em andamento), 200 
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"Termo de Visita e correição no Cartório do Re
gistro de Imóveis da Comarca de Olímpia". Assinam: 
João B. Ferreira Filho, Lucídio R. Raia, Mario Fer
reira Gameiro e outra assinatura ilegível. 

* 
19. LIVRO DE REGISTRO DE PORTARIAS. 

4 volumes (3 arquivados, 1 em andamento). 
19.1 - 09-02-1920 a 28-01-1944, 100 fls., todas usadas, ma

nuscritas. 

19.2 

19.3 

19.4 

Portaria nQ 1. 

"Usando das atribuições que me são conferidas 
por lei, nomeio para exercer inteiramente o cargo 
de escrivão do jury desta comarca com os seus anne
xos, excepção feita do cargo ele official do registro 
geral e de hypothecas o Sr. Mario Vieira Marcondes 
que, prestado o devido compromisso e satisfeitas as 
exigências legais entrará no exercício do cargo. Olym
pia, 9 de fevereiro de 1920. O Juiz de Direito - (a) 
Jayme Soares do Nascimento. 

- 01-02-1944 a 28-05-1956, 200 fls., todas usadas ma-
nuscritas. 

- 07-08-1956 a 08-01-1968, 150 fls., todas usadas, ma-
nuscritas. 

- 08-01-1968 (em andamento), 200 fls., 25 usadas, ma-

* 
20. LIVRO DE REGISTRO DE PENAS DISCIPLINA

RES AOS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA. 

1 volume (em andamento). 
23-12-1959, 100 fls., 8 usadas, manuscritas. 
Primeiro Registro: 

"Registro da sentença proferida nos autos da re
presentação formulada por Roger Lattouf contra o 
serventuário sucessor do lQ ofício local Sr. Juvenal 
Rodrigues Souza, ao qual o M.M. Juiz aplicou a pe
na de censura do teor seguinte: "Visto, etc., Rogcr 
Lattouf, brasileiro, proprietário, casado, domiciliado 
e residente nesta cidade, na qualidade de interessado 
no espólis de José Rodrigues Ferreira, seu sogro, re
presentou diretamente à Egrégia Corregedo~ia Geral 
da Justiça, contra () Sr, Juvenal Rodrigues de Souza, 
Serventuário do 1 Q ofício desta comarca, alegando, em 
resumo o seguinte: a) que logo após o falecimento de 
seu sogro, de quem o serventuário era pessoa ami
ga . . . Eu, Andrade, escrivão interino a registrei". 
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* 
21. LIVRO DE COMPROMISSO OU JURAMENTO. 

1 volume (em andamento), 48 fls., 22 usadas. 
Início: 8-1-1908 - lQ Registro: 

"Compromisso que Eleasar de Menezes do of· 
fício de escrivão de pas e official do registro civil, 
interino deste districto. Aos oito de janeiro de mil 
novecentos e oito, neste districto de pas de Villa 
Olímpia, do município e comarca de Barretos, aí 
presentes o primeiro juiz de pas em exercício Capl
tão Emygdio José Maceno, em Cartório, onde tam
bém me achava eu Eleasar de Menezes de bem e 
fielmente, sem dolo, affeição, suspeita ou malícia 
servir inteiramente no offício de escrivão de pas com 
o annexo do registro civil de nascimentos, casamen
tos e óbitos deste districto, verif, digo deste disctric
to para o qual fui nomeado por provisão do Excelen
tíssimo senhor Dr. Juis de Direito da Comarca em 
data de hontem. Recebido tal compromisso, o pro
meti desempenhar, na forma e sob as penas da lei 
e apresentei a dita provisão de minha nomeação, pro
vando ter pago os direitos fiscaes e que vai regis
trada no livro competente deste cartório, do que 
dou fé. Eu, Eleasar, digo fé e lavrei este têrmo 
que assigno com dito juiz. Eu, Eleasar de Menezes, 
escrivão interino o escrevi. 1 Q juiz de pas Emygdio 
José de Maceno e Eleasar de Menezes". 

* 
22. LIVRO DE CORREIÇÃO. 

3 volumes, 2 arquivados e 1 em andamento. 
22.1 31-12-1931 a 18-111940, 100 fls., todas usadas, ma

nuscritas. 
Audiência especial para correição. Assinaturas: Alfon
so Lima Camargo, José B. do Amaral, Ary Fialho e 
José Valério e outros. 

22.2 - ]9-11-1940 a 13-12-1954, 300 páginas, todas usada~, 

manuscritas. 
22.3 - 15-]2-1954 (em andamento), 200 fls., 12 usadas, ma

nuscritas. 

* 
23. LIVRO DE COMPROMISSOS. 

9 volumes, 8 arquivados e 1 em andamento. 
23.1 - 09-02=1920 
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"Aos nove dias do mez de Fevereiro de 1920, 
em a sala de audiências deste juizo, onde se achava 
o Meretíssimo Juiz de Direito desta Comarca Dr. 
Jayme Soares do Nascimento, commigo escrivão in
terino do seu cargo, no final nomeado e assignado 
e pelo mesmo me foi deferido compromisso de bem 
fielmente sem dólo nem malícia exercer o cargo de 
escrivão interino 40 Jury desta comarca. E de co
mo assim desse mandou que se lavrasse o presente 
têrmo, que lido e achado conforme vae por elle as
signado, commigo Mario Vieira Marcondes, escri
vão interino do Jury. Jayme Soares do Nascimento 
e Mario Vieira Marcondes". 

23.2 - 28-11-1925 a 10-04-1931, 100 páginas, todas usadas, 
manuscritas 

23.3 - 02-05-1931 a 28-09-1937, 100 páginas, todas usadas, 
manuscritas 

23.4 - 04-10-1937 a 09-09-1943, 100 páginas, todas usadas. 
manuscritas 

23.5 - 22-09-1943 a 21-02-1947, 100 páginas, todas usadas, 
manuscritas 

23.6 - 03-03-1947 a 05-09-1950, 50 fls., todas usadas, ma
nuscritas 

23.7 - 25-09-1950 a 18-04-1960, 200 páginas, todas usadas, 
manuscritas 

23.8 - 22-10-1951 a 08-02-1965, 50 fls., todas usadas, ma
nuscritas 

23.9 - 20-03-1965 (em andamento), 200 fls., 40 usadas, ma
nuscritas 

* 
24. LIVRO DE REGISTRO DIARIO. 

6 volumes. 
24.1 - Janeiro de 1932 a dezembro de 1936, 200 fls., todas 

usadas, impressas 
24.2 - Dezembro de 1936 a junho de 1942, 200 fls., todas 

usadas, impressas 
24.3 - Junho de 1942 a julho de 1946, 200 fls., todas usa

das, impressas 
24.4 - Julho de 1946 a abril de 1950, 200 fls., todas usadas, 

impressas 
24.5 - Maio da 1950 a setembro de 1953, 200 fls., todas usa

das, impressas 
24.6 - Setembro de 1953 a junho de 1956, 200 fls., todas usa
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* 
25. LIVRO DE CUSTAS JUDICIARIAS. 

Observação: - Foi encontrado somente 1 volume. 
08-01-1931 a 29-05-1937, 10 Ofls., 13 usadas, impressas. 
Natureza - livro de protesto, suplicante - Official 
de Protesto, suplicado - A justiça, data - 8-1-1!.131, 
Valor - 24.000, - Observações: - Juiz: Dr. Al
fredo de Lima Camargo. 

* 
26. LIVRO DE T~RMO DE MULTA DOS JURADOS. 

Observação: - Foi encontrado somente 1 volume. 
14-02-1920 a 25-11-1930, 50 fls., 23 usadas, manus
critas. 

"Têrmo de multas impostas a jurados faltosos 
nas sessões do jury do mez de agosto de 1920. No 
dia primeiro de setembro de mil novecentos e vinte, 
nesta cidade e comarca de Olympia, Est. de São 
Paulo em a sala das audiências, no edifício do "Fo
rum" às dezessete horas, ahi presente o M.M. Juit: 
de Direito da comarca Dr. Jayme Soares do Nasci
mento ... Foram multados os seguintes jurados: 
Jovino Vieira Pontes em cento e cincoenta mil reis 
por ter faltado cinco dias a trinta mil reis por dia; 
Manoel Ribeiro de Sá em trinta mil reis, por ter 
faltado um dia; Thiago Jorge Franco em cento e 
cincoenta mil reis, por ter faltado cinco dias, a trin
ta mil reis por dia e Salustiano Custó:lio da Silveira, 
em trinta mil reis, por ter faltado um dia; e tendo 
os nomes de Manoel Ribeiro de Sá e Jovino Vieira 
Pontes apresentado excusa legal, foram relevados das 
multas impostas, o primeiro por despacho do dia. 28 
e o segundo por despacho do dia 29 de agosto hon
tem findo conforme consta dos respectivos reque
rimentos archivados em meu cartório. Assinaram: 
Luiz de Souza Lima, Belisário Mariano de Siqueira 
e outras". 

* 
27. LIVRO DE INSCRIÇÃO DE CONCURSOS. 

1 volume 
12-05-1920 a 02-09-1929, 50 fls., 40 usadas, manus
critas 
NQ de Ordem - 1. D:lta do edital do concurso -
12-5-1920, dat.: e n'" 
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o edital de concurso - 15-5-1920; nQ 104. Nomes dos 
Concorrentes - não houve concorrentes. Offício em 
concurso - escrivão de Paz do Districto de Icem. 
Data da inscrição, Documentos apresentados. 
Observações: - Concurso aberto por fallecimento do 
serventuário interino Sr. Genesio de Britto. 

• 
28. LIVRO DE REGISTRO DE DIPLOMAS E PROVI

SOES. 

1 volume 
01-06-1920 a 21-07-1943, 100 fls., 82 usadas, manus
critas 

Registro da certidão da carta de Advogado do Bacha
rel Augusto Ferreira de Castilho. 

• 
29. LIVRO DE CORREIO (SERVIÇO DO JURI). 

2 volumes 
29.1 14-10-196 Oa 19-10-1967, 100 fls., todas usadas, ma-

nuscritas 
NQ de Ordem - 751, rlestinatário - Ao Exmo. Sr. 
Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Jus
tiça - Palácio da Justiça, Localidade - São Paulo, 
espécie - Of. 163/60/j., data - 14-10-1960, assina
tura do agente - carmibo do Correio. 

29.2 - 25-10-1967 a 27-11-1970, 100 fls., todas usadas, ma
nuscritas. 

• 
30. LIVRO DE CARGA DO CORREIO. 

8 volumes, 7 arquivados e l' em andamento 
30.1 - 26-06-1930 a 03-05-1935, 100 fls., todas usadas, ma

nuscritas 

NQ de Ordem - 1, destinatário - Dr. Diretor da 
Penitenciária, localidade - São Paulo, Natureza -
Offício, nQ de registro - 3920, data - 28-6-1930. 
visto do agente - M. Siqueira. 

30.2 - 06-05-1935 a 02-08-1930, 100 fls., todas usadas, ma
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30.3 - 05-08-1939 a 28-02-1947, 100 fls., todas usadas, ma-
nuscritas 

30.4 - 03-03-t947 a 13-11-1951, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas 

30.5 - 19-11-1951 a 09-11-1955, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas 

30.6 - 16-11-1915 a 27-02-1958, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas 

30.7 - 28-02-1958 a 08-11-1960, 50 fls., todas usadas, ma-
nuscritas 

30.8 - 08-11-1960 (em andamento). 

* 
31 . LIVRO DE SENTENÇAS CRIMINAIS. 

1 volume 
09-02-1942 a 26-06-1961 (em andamento, até 14-7-
1971 ) 
Registro de sentença proferida em 9-2-1942 no pro
cesso crime movido contra Francisco Tomaz Siquei
ra, vinte anos de reclusão na Penitenciária do Estado. 
Assinado pelo escrivão João B. Ferreira Filho. 
O livro até a presente data (14-7-71) está usado até 
a pág. 76, possuindo no total 100 páginas. Contém es
te livro 100 fôlhas seguidamente numeradas e por mim 
rubricadas. Servirá para registro de sentenças crimi
nais no cartOrio do juri da comarca, nos têrmos 1.10 
Art. 389 do Código Penal. Olímpia, 11-3-1944. 

* 
32. LIVRO DE COMUNICAÇOES DO DEPARTAMEN

TO DE INVESTIGAÇOES. 

Número 2 
31-07-1957 a 23-03-1971 (em andamento), 150 fls., 32 
usadas 
Observação: - O livro nQ 1, foi encontrado com o 
nome de Livro de Ofícios do Gabinete e Investigações. 

* 
33. LIVRO DE REGISTRO DE PROCESSOS DE ME

NORES. 
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29-01-1949 a 29-061971 (em andamento), 50 fls., 25 
usadas 

Contém este livro 50 fôlhas seguidamente numera· 
das. Têrmo datado de 19 de janeiro de 1949. 

* 
34. REGISTRO DE MANDATOS. 

34.1 - 14-02-1957 a 03-06-1971, 100 páginas, em andame .. to 
Têrmo de abertura datado de 05-02-1957. 

* 
35. REGISTRO DAS SENTENÇAS CONCESSóRIAS DE 

"SURSIS". 

35.1 - 09-02-1928 a 06-03-1970, 100 páginas, em andamento 
Têrmo de abertura: 08-02-1928. Rebistro das Senten
ças Concessórias conforme a Lei Federal n\> 15.588, 
de 06-09-1924. A primeira sentença registrada foi pro
ferida nos autos do processo crime de Guerino Mc.u. 
Na data da pesquisa possuia 15 fôlhas usadas (14-7-71). 

* 
36. REGISTRO DE "SURSIS". 

05-02-1957 a 09-12-1969, 100 páginas, em andamento. 

* 
37. REGISTRO DE COMUNICAÇÕES ACIDENTES NO 

TRABALHO. 

N\> 1 - 03-01-1957, com 200 páginas em andamento. 
Possui um índice dos nomes, em anexo . 

• 
38. REGISTRO DE FÉRIAS E MOVIMENTOS DE AU

TORIDADES E FUNCIONÁRIOS DE CARTóRIOS. 

Têrmo de abertura: 06-10-1965, com 50 páginas, ne
nhuma utilizada . 

• 
39. LIVROS DE PONTO. 
39.1 - 02-01-1960 a 25-07-1960, páginas não numeradas, ma
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39.2 - 26-07-1960 a 31-12-1960, páginas não numeradas, ma
nuscritas 

39.3 - 02-01-1961 a 23-01-1962, 320 páginas, todas utilizadas, 
impressas 

39.4 - 01-01-1962 a 23-01-1963, 320 fls., todas usadas, im
pressas 

39.5 - 01-12-1964 a 14-03-1966, 315 páginas, utilizadas, im
pressas 

39.6 - 01-10-1965 a 12-10-1967, 100 fls., todas usadas, im
pressas 

39.7 - 01-07-196 a 05-05-1970, 319 páginas, impressas 
39.8 - 13-10-197 a 17-10-1969, 10 Ofls., todas usadas, im

pressas. 
Esses livros não estão classificados, não possuindo nu
meração alguma. Procuramos ordená-loS' em ordem 
cronológica. 
Nota: Há também 6 livros de registro de correspon
dência do cart6rio . 

• 
40. REGISTRO DE ATAS DO JURI DA ECONOMIA 

POPULAR. 

Têrmo de abertura: 

Contém este livro cem (100) fôlhas, seguida
mente numerada$' e por mim rubricadas com o sinal 
de meu uso. Servirá para Registro de Atas do Juri 
da Economia Popular, no Cartório do Juri da Co
marca. Olímpia, 5 de fevereiro de 1957. Eu, Bilah 
de A. Ferreira, Oficial interino, o escrevi. O Juiz de 
Direito. 

Observação: - Existe apenas este livro e apenas uma 
fôlha está usada, manuscrita, contendo 100 fôlhas . 

• 
41. REGISTRO DE SENTENÇAS DE MENORES. 

N9 1, 13-08-1954, em andamento, 50 fls,. manuscritas 
Por iniciativa do comissário de Menores, Oswaldo Apa
recido de Oliveira, teve início o presente processo em 
que se alega o estado de abandono em que se encon
tra o menor Alcebíades Custódio Cotim, filho de Adé
lia Custódio Cotim, com 16 anos de idade . 

• 
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42. COMPROMISSO DE TUTELA E CURATELAS. 

42.1 - 07-06-19S Oa 18-10-1966, SO fls., todas usadas, ma
nuscritas 
Tutor - 10sé Alves de Matos, Tutelada - Benedita 
Alves da Silva 

42 . .2 - 20-10~1966, em andamento, 100 fls., manuscritas . 

• 
43. REGISTRO DOS MÓVEIS E UTENSlLIOS DO FO

RUM. 
l Q/janeiro/1934, em andamento. Possui SO fôlhas. 
Observação: Todos os livros consultados, estão em 
bom estado de conservação, arquivados em estantes e 
devidamente encapados, exceto os livros de Ponto e 
os destinados ao Registro de correspondência do car
tório. 

* 
* • 

VI. - JORNAIS. 

1. A VOZ DO POVO. 

Fundado a 03-03-1925, esse jornal funcionou até 1967. 
Não foi possível localizarmos todos os números pu
blicados. Segundo as informações, o arquivo do Jor
nal foi prejudicado pela constante mudança de direto· 
res. Encontramos encadernados os seguintes volumes: 

1.1 - 01-01-1937 a .25-12-1937 
Semanário - Ano 11 - NQs S5 6a 60S, Proprietário 
- Gerente - Isaias Rosa. 

1.2 - 03-01-1948 a 25-12-1948 
NQs 1.126 a 1.177 - Semanário, proprietário - M. 
Pantaleão de Albuquerque. 
Observações: a 18-9-1948 o jornal passou a novo pro
prietário, Sr. José Neves. 

1. 3 - 04-01-1947 a 13-12-1947 
NQs 1.074 a 1.120 - Semanário, proprietário - M. 
Pantaleão Albuquerque. 

1.4 - 02-01-1943 a 25-12-1943 
NQs 865 a 916 - Propreitário Gerente - Sebastião 
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2. JORNAL DA CIDADE. 

A 28-1-1968 "A Voz do Povo" passou a chamar-se 
"Jornal da Cidade", tendo como diretor geral José Ma
ria de Jesus Morangoni que, em 1970, foi substituído 
por Neder Nadruz Filho. O Jornal da Cidade possui 
3 volumes encadernados que estão na redação do pró
prio jornal e à disposição de todos para consultas. Seu 
enderêço atual é Rua São João n9 541, fone: 293 . 

• 
3. CIDADE DE OUMPIA. 

Encontramos as seguintes encadernações no arquivo do 
"Jornal da Cidade": 

3.1 - 27-01-1929 a 29-12-1929 
N9s 738 a 786, proprietário e gerente - Luiz Mori. 

3.2 - 02-01-1944 a 30-12-1945 
N9s 1.462 a 1.566, proprietário e gerente - Francis
co Laraia. 

3.3 - 04-01-1948 a 26-12-1948 
N9s 1.671 a 1.721. 

3.4 - 05-01-1947 a 28-12-1947 
N9s 1.619 a 1.670. 

3.5 - 03-01-1949 a 25-12-1949 
N9s 1.322 a 1.752. 

3.6 - 01-01-1950 a 31-12-1950 
NQs 1.773 a 1.824. 

3.7 - 21-01-1951 a 30-12-1951 
NQs 1.827 a 1.874. 
Nota: os n9s 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trazem como 
proprietário Francisco Laraia e Diretor Luís Mori La
raia. 

3.8 - 0601-1952 a 28-12-1952 
NQs 1.875 a 1.925. 
A edição de 5-10-1952, n9 1.913, traz como proprietá
ria a Sra. Francisco Laraia e como Diretor permane
ceu Luís Mori Laraia. 

3.9 - 02-01-1955 a 27-11-1955 
N9s 2.029 a 2.075. 
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4. A GAZETA DE OLfMPIA. 

4.1 - 07-03-1946 a 19-12-1946 
N9s 2 a 36. O n9 1 não foi encontrado. 
Diretor - Luís dos Santos Ruivo 
Este volumes está l disposição, para consultas, na Re· 
dação do "Jornal da Cidade" . 

• 
5. TABLÚIDE DA NOVA PAULISTA. 

Enderêço: Rua Coronel Francisco Nogueira n9 477, 
Fone: 974, fundação: 2 de março de 1961, proprie
tário: Manoel dos Santos (Nelito). O jornal é sema
nário, existindo uma coleção, em parte encadernada, 
na Redação, que pode ser ali consultada. O jornal 
completou, em 1971, 10 anos de atividades ininterrup
tas, sob o mesmo proprietário . 

• 
* * 

VII. - PUBLICAçõES SOBRE OLfMPIA. 

1. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística;· Rio de Ja:1eiro, 1957, 
Vol. XXIX, p.p. 2001202. 

2 . Divisão administrativa em 1911 da República dos Es
tados Unidos do Brasil. Diretoria do Serviço de Es
tatística. MinistéTio da Agricultura, Indústria e Co
mércio. Rio de Janeiro, 1913. 

3. Divisão Territorial dos Estados Unidos do Brasil (1939-
1943), Serviço Geográfico do IBGE, 1942. 

4. Divisão Judiciária e Administrativa do Estado. De
partamento Estadual de Estatística. São Paulo, 1945. 

5. Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comér
cio, n9 23, julho de 1936. 

6. Sinopse: 
6.1 - Sinopse Estatística n9 2. (Separata do Anuário Esta

tístico do Brasil, 1937). São Pau'o, 1938. 
6.2 - Sinopse Estatística do Estado n9 3.: (Separata do Anuá

rio Estatístico do Brasil, 1938). São Paulo, 1939. 
6.3 - Sinopse Estatística do Município de Olímpia, Estado 

de São Paulo. I.B.G.E., Conselho Nacional de Esta
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6.4 - Olímpia, São Paulo. Coleção de Monogramas. N'" 494, 
fundação IBGE, IBE. Texto de Dayse Costa Lima, Ser
viço Gráfico da Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 1971. 

7. Revistas: 
7 . 1 - OIímpb. Revista Agrícola do Estado de São Paulo. 

Abril-maio-junho - nQ 1, Dir. Gualtieri Mori, Olím
pia, 1925. 

7.2 - OIímpia (novas Fazendas) - Revista Agrícola do Es
tado de São Paulo. Abril-maio-junho, n'" 3, Dir. Gual
tieri Mori. Olímpia, 1926. 

7.3 - Revista Brasileira de Folclore. M. E. C., Campanha 
de Defesa do Folclore Brasileiro, ano IX, maio-agosto. 
n'" 24, 1969. 

7.4 - Olímpia, Querida OIímpia. Dezembro, Dr. L. C. Pit
ton, OIímpia, 1970. 

7.5 - Prezado Companheiro. Publicação da Companhia Pau
lista de Fôrça e Luz, OIímpia, s/do 

7.6 - VQ Festival de Folclore (pequeno manual de danças 
folcl6ricas). Organização Profa. Maria Aparecida de 
Araújo Mamolli, agosto, Olímpia, 1969. 

7.7 - Regulamento da . Biblioteca Pública Municipal de OHm
pia. Publ. Secretaria da Prefeitura, 18-12-1951, OUm
pia. Contém o texto da Lei n'" 112, de 20-julho-1951, 
e os Decretos 121 e 122, de 18-12-1951. 

7.8 - Revista Educação, mapa com as matrículas e unidades 
escolares de São Paulo, em 1929. Dados de 80 distri
tos (OIímpia n'" 72); volume XI, nQ 2, abril-junho de 
1930, ed. Irmãos Ferraz, São Paulo, 1930, pp. 16/17. 

8. Edições Especbis: 

8.1 - Folclorário. Publ. inicialmente no "Voz do Povo" e 
atualmente no ''Tablóide da Nova Paulista". Período: 
1966-1971, Olímpia, Org. Prof. José Sant'Ana. 

8 .2 - Tabl6ide da. Nova Paulista, Edição especial, ano X, 
n9 480, Dir. - Nelito Santos, Olímpia, 10-8-70. 

8.3 - Olímpia e seu Folclore Musical - Melodias Folclóri
cas Coletadas pelo Prof. José Sant'Ana. Chantecler, 
C-33. 733. P. 1970, gravações Ltda., Rio de Janei
ro, 1970. 

9. Livros no prelo: 

9.1 - RotschildMatias Neto. - "Do Taperão ao Arranha
céu". 
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9.2 - Idem -- "Figuras do Passado" (biografias dos vultos 
ilustres da cidade de Olímpia). 

9.3 - Idem - "Histórias das ruas de OIímpia". 
1 O . Artigos. 
10.1 - Ely Goulart Pereira de Araújo. - "A Cidade de Olím

pia, estudo de geografia urbana". Separãta do Bole
tim Paulista de Geografia, n9 9, outubro, S. Paulo, ju
nho, 1950. Pp. 19/37. 

10.2 - Ely Goulart Pereira de Araújo. - "Alguns aspectos 
da paisagem rural no município de Olímpia". Separa
ta do Boletim Paulista de Geografia, n9 5, São Paulo, 
junho, 1950. Pp. 12122. 

10.3 - Hilário Corrêa. - "Cinquentenário de Olímpia". Co
luna Interlândia do jornal "O Tempo", 13-6-f953. 

10.4 - Antonio 1. dos Santos. - "Olímpia nasceu da doação 
do patrimônio por parte de compradores de terras". 
Diário de São Paulo, 20-6-1953. 

10.5 - S/A.' "Olímpia - Cidade "menina-moça", comemo
ra o seu 569 aniversário". Correio Paulistano, 19-3-
1959. 

10.6 - S/A. "Transcorreu anteontem o 349 aniversário da 
instalação do município de Olímpia". Folha da Ma
nhã, 9-4-1952. 

10.7 - "Como se apresenta Olímpia no seu 539 aniversário". 
Folha da Manhã. 15-3-1956. 

10.8 - "Olímpia: dez lustros de município". O Estado de S. 
Paulo, 24-6-1953. 

10.9 - "29 Caderno da edição de O Estado de S. Paulo", 24-
6-1953 e 28-6-1953. 

10.10 - "28.549 habitantes em Olímpia". Do correspondente, 
O Estado de São Paulo, 24-12-1961L 

10 . 11 - "Sobre a Prefeitura Municipal". Do correspondente, 
O Estado de São Paulo, 21-5-1961. 

10.12 - "Sobre a Prefeitura Municipal". Do correspondente, 
O Estado de São Paulo, 11-6-1961. 

10.13 - "Olímpia exibe o seu folclore". Da regional de R. 
Preto. O Estado de São Paulo, 9-8-1970. 

10.14 - "Olímpia quer festa nacional". O Estado de São Pau
lo, 18-8-1970. 
Nota: - Poderão ser encontrados os artigos citados 
na Bibliografia Pública Municipal de Olímpia (10.1 e 
10.2) e no Arquivo do Jornal "O Estado de São Pau-
10",49 andar, Capital (10.3 a 10.13), Pasta n9 
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11 . Livro de Ouro, 1950. Álbum comemorativo do Cin
quentenário da Cidade. Contém recortes sobre come
morações, publicadas em jornais, ilustrações com foto
grafias das passeatas e jogos, flâmulas e convites. O 
exemplar está guardado na Biblioteca Pública Munici
pal de OIímpia. 

12. Ofícios e material não publicados, Arquivo "d'O Esta
do de São Paulo", S.? Pasta nl' 14.847. 

12.1 - Ofício de Eduardo Chaves, advogado, sobre os jor
nais que se editam em OIímpia, 29-5-1951. 

12.2 - "Voz do Povo", escrito por Eduardo Chaves, 15-1)-
1951. 

12.3 - Dados gerais sobre o município de Olímpia, desde a 
sua criação. Apresenta a relação nominal dos Prefet
tos Municipais de 1920 a 1952. 

12.4 - Cinquentenário de Olímpia, escrito por Eduardo Cha
ves, 25-6-1963. 

• • 
* 

INTERVENÇÃO. 

Do Prof. Shozo Motoyama (FFLCH-USP. São Paulo). 

Pergunta: qual a razão da escolha de Olímpia? 
Segundo entendeu, esse arrolamento é um subsídio para o estu

do da História da Educação des:a região. Olímpia é uma amostra 
significativa para essa pesquisa? 

• • 
• 

RESPOSTA DAS PROFESSORAS NILCE APPARECIDA LODI 
e MARIA APARECIDA ROCHA BAUAB. 

Ao Prof. Shozo Motoyama. 

Declaram que a escolha da cidade de Olímpia, como segunda 
etapa da sua pesquisa, está vinculada a vários fatores, mas especial
mente à facilidade que tinham, como ex-moradoras, de acesso às 
fontes. 

O 



HISTÓRICO DE FORMOSA (Go). (*). 

MARIA ANTONIETA DE SOUSA OLIVEIRA 
Professôra-adjunta do Centro Universitário de Bra

sília (DF). 

Houve, no meado do século XVIII, na margem esquerda do ri
beirão Paraná, um povoado, situado por baixo da barra do ribeirão 
ltiquira, afluente da margem esquerda daquele. Esse povoado, que 
tinha a denominação de arraial de Santo Antônio, foi edificado em 
local inabitável: entre várzeas paludosas e o mal afamado ribeirão 
Paraná, que, depois de receber inúmeros afluentes, é um dos maio
res tributários do rio Tocantins. 

Os habitantes desse povoado, vendo-se dizimados, todos os anos 
pela febre intermitente, transferiram-se para a localidade, onde se 
acha a cidade de Formosa, distante 8 léguas dali, por ser salubre, e 
porque nela se estacionavam os negociantes ambulantes de fazendas, 
ferragens, sal e café, que vinham sobretudo de Minas Gerais, e re
ceosos das febres do Paraná ali esperavam que os paranistas viessem 
trazer-lhes gado, couros, sola e ralitre, para permutarem por suas 
mercadorias. 

Cumpre-nos dar aqui uma explicação. A Corografia de Goiás, 
escrita por Cunha Mattos, dá a transferência do povoado de Itiquira 
para o local de Couros. A tradição confirma essa transferência do 
povoado, porque diz: 

"A povoação de Couros foi criada por criolos que vieram 
do Paraná, acossados pelas febres". 

Quanto à época da fundação de Couros, isto é, do estabdeci
menta dos crioulos no local, onde está asoentada a cidade de Formo
sa, é ela encontrada na descrição daquela povoação, feita no Dicio-

(*). _ Comunicação apresentada na 6\1 
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nário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império do Brasil, reper
tório precioso de informações históricas sobre a terra de Santa Cruz, 
com referência a tudo quanto concorreu para a sua elevação ao grau 
de civilização alcançada até o ano de 1845, ano em que foi publicado 
o aludido Dicionário, cujo autor foi o ilustre francês J. C. R. Milliet 
de Saint Adolphe. Descrevendo Couros (nome primitivo de Formo
sa) diz ele: 

"Couros, povoação da Província de Goiás, no Distrito da 
Vila de Santa Luzia, 60 léguas mais ou menos a leste da Capital 
desta Província. No meado do sécuo passado (XVIII), algumas 
minas de ouro forma causas da vinda de muitos aventureiros, 
que edificaram neste sítio uma capela, a Nossa Senhora do Ro
sário: estabeleceu-se nesta povoação uma justiça presidial, que 
foi suprimida em 1774, em razão da diminuição da população, 
uma parte da qual se empregou no cultivo das terras e na cria
ção do gado, foi o número dela se augumentando sobretudo de
pois do estabelecimento da constituição, e a Igreja do Rosário 
foi criada freguezia no decurso do ano de 1836 e em 1843, a As
sembléia Legislativa pediu a Assembléia Geral de desanexar es
ta freguezia do Bispado de Pernambuco, a que tinha até então 
pertencido, e de a por debaixo da direção do bisp:tdo de Goiás, 
a que pertencia no que diz respeito aq civil. A Lagoa-Feh, acha 
se no território desta freguezia". 

Ecse registro foi estabelecido, em 1736, por Bernardo Fernan
des Guimarães; foi por esse tempo, que se formaram as povoações 
de Santa Rosa, Flores, Cavalcante e outras no Vale do Paraná, no 
número destas deve estar o arraial de Santo Antônio, que foi trans
ferido para o lugar de Couros, essa transferência deve ter sido depois 
de 1736, porque os habitantes do arraial abandonado deviam ter per
manecido nele, por alguns anos, apesar de serem dizimados por fe
bres. Deve ter sido mesmo no meado do sé-::ulo XVIII que esses ha
bitantes se estabeleceram em Couros, onde levantaram as suas caba
nas cobertas de peles de animais, o que deu origem ao nome do novo 
povoado, que criaram. 

Couros, por ser um lugar salubre, tornou-se, em breve tempo, 
um centro de comércio ativo, entre os negociantes ambulantes I de Mi
nas, que aqui se estabeleciam, com receio de entrarem no Vale do 
Paraná, devido às febres, e os paranistas que vinham permutar os seus 
produtos pela<; mercadorias daqueles. 

No meado do século XVIII, já era o Vale do Paraná 
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deiros, que se enriqueceram nas minas de ouro e para ali foram cui
dar da criação de gado, que se desenvolveu e prosperou, segundo ves
tígios (sobrados e curralões em ruinas) que ficaram para atestado da 
opulência dos criadores. 

Em 1767, já havia uma casa de oração no arraial dos Couros, 
porque, no arquivo eclesiástico, de Santa Luzia, consta: 

"O padre Antônio Francisco de Melo obteve permissão de 
celebrar missa na casa de oração dos Couros, em 4 de outubro 
de 1767". 

No governo de D. José de Almeida de Vasconcelos Soveral de 
Carvalho (de 1772 a 1778) foi criada em Couros, uma companhia de 
ordenanças, em obediência à carta régia de 22 de março de 1765, 
corpo militar nunca daqui transferido, até que foi aproveitado na gran
de reforma de Cunha Mattos em 1823. 

Em 1772, o ouvidor de Goiás, no governo de D. José de Almei
da de Vasconcelos Soveral de Carvalho, Dr. Antônio José Cabral de 
Almeida, cumprindo a lei que mandava elevar a julgado o Distrito 
que tivesse de 100 a 200 fogos, erigiu o povoado "Julgado de Cou
ros". Esse ato marca o apogeu da história de Couros, no século 
XVIIII, embora tivesse a duração das rosas do poeta, como sobre ele 
se exprimiu o Dr. Americano do Brasil. Terminou assim. D. José 
de Vasconcelos foi o capitão-general andejo e modificador. Viajou 
em toda a Capitania e de volta à sua viagem, ordenou ao Ouvidor 
Cabral que extinguisse o Julgado de Couros, e transportasse as prer
rogativas oficiais do mesmo para Cavalcante, de maior importância. 
Esse ato do Conde de Lapa tem a data de 15 de julho de 1774; a 
transferência se deu a 30 de agofto do mesmo ano, com a presença 
do próprio Ouvidor (Anais da Província de Goiás-Alencastre). E' de 
presumir-se que a elevação de Couros, à categoria de julgado, em 
1772, fôra um ato contrário à lei, que mandava elevar a julgado todo 
o Distrito que tivesse de 100 a 200 fogos, e que essa falta foi obser
vada pelo governador quando esteve aqui. Cumprindo as ordens do 
Capitão-General a 20 de abril de 1778, traçaram-se os limites dos no
vos julgados de Santa Luzia. Em 1830, já era crescida a população 
de Couros, que foi elevado a julgado pelo Exmo. Conselho do Gover
no da Província de Goiás, em sessão de 1.0 de abril de 1833. 

"Em 22 de Agosto de 1838, por lei provincial, foi o Jul
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Por lei provincial de 1.0 de agosto de 1843, o arraial dos Cou
ros foi elevado a Vila, com a denominação de "Vila Formosa da Im
peratriz". Sendo os limites do município os mesmos da Paróquia. 

A Vila Formosa da Imperatriz, em 1851, passa a pertencer à 
Comarca do Paranaiba, com sede em Catalão. Em 1857, Formosa, 
passa a pertencer à Comarca do rio Paraná. Por decreto n,o 1.872, 
de 31 de janeiro de 1857 foi declarada de primeira entrância a Co
marca do rio Paraná, composta dos termos de São Domingos, Flores 
e Formosa, conforme a lei n.O 12, de 24 de novembro de 1855. Sob 
n.O 209, de 26 de agosto de 1881, comunicado por Decreto de 9 de 
julho, fôra declarada a Comarca de Formosa de primeira entrância, 
nesta província, criada por resolução provincial n.O 551, de 7 de agos
to de 1875. 

* • 
* 

ARQUIVO DO CARTÓRIO DO v'l OFlFlO DE FORMOSA. 

I. - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O ARQUIVO: 

Localização: - Rua Visconde de Porto Seguro. 
Tabelião Atual: - Lélia Campos Costa. 
Fundação: - 1834. 

No arquivo encontram-se livros propriamente ditos, manus
critos e encadernados a couro, dos meados do século XIX e século 
XX, encadernados antes do uso. Todos os livros pesquisados en
contram-se em ótimo estado de conservação, não mostrando qual
quer desagregação. 

LIVROS DE ESCRITURAS: 54 volumes. 

19 livro de Notas de Escrituras, capeado a couro, que teve 
o seu respectivo termo de abertura, em 11 de setembro de 1834, 
pelo juiz de Direito Interino, José Monteiro Guimarães. A sua 
escritura foi iniciada com um instrumento de procuração da Ou
torgante Silvéria Maria Lopes, que tinha o seguinte Intróito: "Aos 
29 dias do mês de julho do ano do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus, 1834, 139 da Independência, e do Império do Brasil, nes
te arraial de Nossa Senhora da Conceição de Couros, têrmo da 
Vila de Santa Luzia e Santo Antônio da Boa Vista, Comarca da 
Vila de Santa Cruz da Província de Goiás . . ." 

Figurou como notário desse instrumento Vitorino Bento Fer
reira. Tabelião Judiciário e Notas, Capelas e Resíduos (fls. 2-3 d'o 
mencionado livro. Às fls. 9-10 
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mento em Notas da Carta de Liberdade do escravo Quintiliano 
concedida pelo seu amo, Antônio Pinto de Melo, datada de 4 
de março de 1835. Às fls. 16 verso a 18, encontramos o lança
mento em Notas de uma carta de Sesmarias da fazenda chamado 
"O Bezerro", assinada por Gomes Freire de Andrade, do Const;
lho de Sua Magestade e Governador e Capitão-general das Capi
tanias de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Minas e 
suas repartições, dadas ao sargento Mor Salvador Pereira da 
Cunha, carta essa dada e passada em Vila Rica, aos 28 de mar
ço do ano de 1738. Termina o livro citado de fls. 97 a 100 com 
uma escritura de compra e Venda, que figura como vendedor o 
Major Rodrigues Castro e como Comprador Laureano Teixeira 
Ribeiro e como coisa vendida pelo preço de 4 contos e vinte 
mil réis a escrava de nome Joaquina, data da venda 4 de abril 
de 1851. 

PROTOCOLO DE AUDItNCIAS: 1 volume. 

Livro 1 Q, às fls. 2 e verso, no dia 15 de setembro de 1834, 
houve uma audiência pública (a mais velha), o juiz de Orfão 
José Alves Viana, fez anotar il.O seu expediente do dia, ouviria 
de uma ata, na qual consta o requerimento do procurador José 
Rodrigues da Costa, apresentando a sua constituinte Silvéria Ma
ria Lopes, o seguinte: "O requerimento de minha constituinte vem 
sitados os Réus, Joaquim Lopes da Trindade, Francisco Lopes da 
Trindade, Manoel Monteiro Guimarães, por cabeça de sua mu
lher Teodora Lopes -. Isabel Lopes e José LOpes da Trindade 
por ser como tutor dos orfãos, e o curador para presente au
diência, e responderam a um Lebelo filho de lesão de uma es
critura . Ofereceu Libelo e acusou a citação. A última audiên
cia do citado livro data de 23 de agosto de 1853, com a Nota 
"Nada houve". 

RELAÇÃO DOS LIVROS EXISTENTES NO ARQUIVO DO 
CARTÓRIO DO lQ OFICIO DE FORMOSA. 

TITULO EPOCA 

Livro de Escritura NQ 1 1838-1851 

Livro de Escritura N9 2 1851-1852 
Livro de Escritura NQ 3 1854-1860 
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Livro de Escritura NQ 9 1868-1869 
Livro de Escritura NQ 10 1868-1871 
Livro de Esc.ritura NQ 11 187l-1874 
Livro de Escritura NQ 12 1874-1880 
Livro de Escritura NQ 13 1876-1886 
Livro de Escritura NQ 14 1875-187& 
Livro de Escritura NQ 1 1883-1892 
Livro de Escritura NQ 3 1879-1880 
Livro de Escritura NQ 4 1880-1881 
Livro de Escritura NQ 5 1881-1883 
Livro de Escritura NQ 6 1883-1885 
Livro de Escritura NQ 7 1885-1886 
Livro de Escritura NQ 8 1886-18117 
Livro de Escritura NQ 9 1887-1889 
Livro de Escritura NQ 10 1889-1890 
Livro de Escritura NQ 11 1890-1891 
Livro de Escritura NQ 12 1891-1893 
Livro de Escritura NÇl 13 1893-1895 
Livro de Escritura NQ 14 1892-1897 
Livro de Escritura NQ 15 1897-1900 
Livro de Escritura NQ 16 1900-1907 
Livro de Escritura NQ 17 1907-1908 
Livro de Escritura NQ 18 1908-1908 
Livro de Escritura NQ 19 1908-1909 
Livro de Escritura NQ 20 1909-1911 
Livro de Escritura NQ 21 1911-1913 
Livro de Escritura NÇ 22 1913-1914 
Livro de Escritura NQ 23 1914-1916 
Livro de Escritura NQ 24 1916-1!H3 
Livro de Escritura NQ 25 1918-1919 
Livro de Escritura NQ 26 1919-1920 
Livro de Escritura NQ 27 1920-1920 
Livro de Escritura NQ 28 1920-1921 
Livro de Escritura NQ 29 1921-1921 
Livro de Escritura NQ 30 1921-1923 
Livro de Escritura NQ 31 1923-1923 
Livro de Escritura NQ 32 1923-1925 
Livro de Escritura NQ 33 1925-1927 
Livro de Escritura NQ 34 1927-1927 
Livro de Escritura NQ 35 1927-1928 
Livro de Escritura NQ 36 1928-1929 
Livro de Escritura NQ 37 1929-1929 
Livro de Escritura NQ 38 1929-1930 
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Livro de Escritura NQ 39 1930-19]1) 
Livro de Escritura NÇ 40 1930-2932 

* • 
* 

ARQUIVO DO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE FORMOSA. 

Localização: Rua Visconde de Porto Seguro. 
Tabelião atual: Lélia Campos Costa. 
Fundação: 1889. 

No arquivo encontram-se os livros propriamente ditos, ma
nuscritos encadernados antes do uso. Estão os livros em pleno 
estado de conservação possuindo uma ótima legibilidade. Pro· 
curamos salientar até 1930, possuindo até a referida data, 11 
volumes de livros de Registro de Imóveis. 

LIVROS DE REGISTRO DE IMÓVEIS: 10 volumes. 

No livro NQ 1 de Registro de Imóveis, aberto em 27 de 
março de 1889, pelo juiz de Direito Joaquim Monteiro Guima
rães encontrei o Registro NQ 1 (transcrição das Transmissões) 
da venda feita por José Antônio de França e sua mulher, para 
Angelo Rodrigues Chaves, uma casa situada à Rua Visconde de 
Porto Seguro, com seu competente quintal cercado a muros, me
dindo pela parte do norte com o Tenente José Alves de Souza 
Ribeiro e pela parte do sul com o beca que segue para a rua do 
Fogo, fazendo fundo com o quintal do finado Bernardino Es· 
pÚldola. Esse Registro, datado de 6 de abril de 1889, foi lan
çado e assinado pelo oficial José LJurenço da Rocha. 

RELAÇÃO DOS LIVROS EXISTENTES NO ARQUIVO DO 
CARTóRIO DO REGISTRO DE IMóVEIS DE FORMOSA. 

Livro NQ 1889-1890 
Livro NQ 2 1890-1892 
Livro NQ 3 1893-1895 
Livro NQ 4 1896-19U9 
Livro NQ 5 1910-1913 
Livro NQ 6 1913 
Livro NQ 7 1913-1916 
Livro NQ 3-1 1917-1925 
Livro NQ 
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* • 
ARQUIVO DA IGREJA MATRIZ DE FORMOSA. 

I. - Considerações gerais sobre o arquivo. 

Está situado à Praça Nossa Senhora da Conceição, na sa
cristia da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Está aberto 
diariamente das 14 horas às 16 horas. Mantém uma funcionária 
na casa paroquial que auxilia nas buscas aos interessados. O atual 
vigário, Hermano Goodijn, não faz objeções, pelo contrário, pro
cura auxiliar nas buscas quando os interessados recorrem a esta 
font\:! preciosa de informação. Os livros de modo geral são muito 
bem guardados em armários de aço. Os livros merecem o maiur 
cuidado, pois alguns estão em desagregação pela ação do bolor e 
cupim, porém ainda legíveis. No levantamento realizado, foram 
constatados livros dos meados do século XIX até a presente data. 
Afora aquê'es livros registrados neste levantamento, existem ou
tros livros que integram o arquivo paroquial, os quais se acha
vam na residência do bispo D. Victor Tiebbeck, que estava afas
tado por motivo de viagem. Provavelmente os livros do Tombo 
da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Formosa. No 
arquivo foram encontrados 64 volumes, sendo livros de batizados, 
casamentos e crismas. O seu estado de conservação, é bom, de 
modo geral, com algumas exceções no que tange aos livros mais 
antigos que necessitam de cuidados urgentes e especiais. 

Livros de Batizados: totalizam 31 volumes. 

O início dos registros dos livros encontrados data do ano de 
1839, quando era vigário da Vara da Comarca o Pe. Marcelino 
Teixeira Alves. Possui o assentamento de 50 pessoas, tendo o 
termo de abertura em 12 de abril de 1839 e o de encerramento 
em lQ de junho de 1871. Registram o nome do batizado, dos 
pais, padrinhos, o vigário que realizou o ato, e a data. 

Livros de Crismas: fon:m levantados 7 vo'umes. 

Registram o nome do crismado, dos pais, testemunhas, data, 
celebrante e local. Os primeiros registros datam de 1916. Os li
vros abrangem descontinuamente o período de 1916 a 1950, em 
virtude de serem esparsas as visitas p'lstorais realizadas em For
mosa. Entretanto, de 1960 até 1970, tem registros sem inter
rupções. 

Livros de Casamentos: constam 17 volumes, desde o ano de 1806 



-771-

Registram os nomes dos nubentes, dos pais e testemunhas, 
naturalidade e residência, o oficiante e a data de cerimônia. En
contramos livros de casamentos de Santa Rosa, pertencentes à 
Formosa. 

11. - RELAÇÃO DOS LIVROS E COLEÇõES EXISTENTES 
NO ARQUIVO DA IGREJA MATRIZ DE FORMOSA. 

Título. 
Lvros de Batizados: 31 vo!umes. 

1 - 1 - Batizados 
1 - 2 - Batizados 
1- 3 - Batizados 
1- 4 - Batizados 
1- 5 - Batizados 
1- 6 - Batizados 
1- 7 - Batizados 
1 - 8 - Batizados 
1 - 9 - Batizados 
1 - 10 - Batizados 
1 - 11 - Batizados 
1 - 12 - Batizados 
1 - 13 - Batizados 
1 - 14 - Batizados 
1 - 15 - Batizados 
1 - 16 - Batizados 
1 - 17 - Batizados 
1 - 18 - Batizados 
1 - 19 - Batizados 
1 - 20 - Batizados 
1 - 21 - Batizados 
1 - 22 - Batizados 
1 - 23 - Batizados 
1 - 24 - Batizados 
1 - 25 - Batizados 
1 - 26 - Batizados 
1 - 27 - Batizados 
1 - 28 - Batizados 
1 - 29 - Batizados 
1 - 30 - Batizados 
1 - 31 - Batizados 

Livros de Casamento: 17 volumes. 

2 - 1 -- Casamentos 
2 - 2 - Casamentos 

Período. 

1839-1871 
1871-1876 
1880-1895 
1895-1898 
1898-1902 
1903-1904 
1904-1912 
1912-1916 
1916-1921 
1921-1927 
1927-1929 
1929-1931 
1931-1932 
1932-1934 
1934-1937 
1937-193~ 

1939-1943 
1944-1947 
1947-1949 
1949-1951 
1951-1954 
1954·1957 
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2 - 3 - Casamentos 
2 - 4 - Casamentos 
2 - 5 - Casamentos 
2 - 6 - Casamentos 
2 - 7 - Casamentos de Santa Rosa e Formosa 
2 - 8 - Casamentos 
2 - 9 - Casamentos 
2 - 10 - Casamentos 
2 - 11 - Casamentos 
2 - 12 - Casamentos 
2 - 13 - Casamentos 
2 - 14 - Casamentos de Santa Rosa 
2 - 15 - Casamentos 
2 - 16 - Casamentos 
2 - 17 - Casamentos 

Livros de Crsmas: 7 volumes. 

3 - 1 - Livro de Crismas 
3 - 2 - Livro ct Crismas 
3 - 3 - Livro de Crismas 
3 - 4 - Livro de Crismas 
3 - 5 - Livro de Crismas 

* * • 

1884-1890 
1890-1894 
1895-1901 
1901-1906 
1906-1912 
1913-1916 
1916-1919 
1925-1931 
1936-1938 
1938-1940 
1940-1946 
1949-1952 
1953-1960 
1960-1963 
1963-196b 

1916-1926 
1926-1930 
1930-1953 
1953-1960 
1960-1970 

ARQUIVO DO CARTóRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PES
SOAS NATURAIS DO DISTRITO-SEDE DA COMARCA DE 

FORMOSA. 

CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O ARQUIVO. 

I). - Localização - Rua Coronel Herculano Lobo n9 238. 
Serventuário da Justiça atual - Maria Augusta Lobo. 

Observação: Uma parte referente ao arquivo do Cart6rio do 
Registro Civil de Formosa, encontra-se no Distrito de Santa Ro
sa, neste município. O arquivo encontra-se em armários de aço, 
com ótima legibilidade. 

11). - Relação dos livros existentes no arquivo do cartório do 
registro civil de Formosa. 

Livros de casamentos: 7 volumes. 
Livro de casamento n9 1 

1 - 2 - Livro de casamento n9 
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1 - 3 - Livro de casamento nQ 3 
1 - 4 - Livro de casamento nQ 4 
1 - 5 - Livro de casamento nQ 5 
1 - 6 - Livro de casamento nQ 6 
1 - 7 - Livro de casamento nQ 7 

Livros de Óbitos: 14 volumes. 

2- 1 - Livro de óbitos nQ 1 
2- 2 - Livro de óbitos nQ 2 
2- 3 - Livro de óbitos nQ 3 
2- 4 - Livro de óbitos nQ 4 
2- 5 - Livro de óbitos nQ 5 
2- 6 - Livro de óbitos nQ 6 
2- 7 - Livro de óbitos nQ 7 
2- 8 - Livro de óbitos nQ 8 
2- 9 - Livro de óbitos nQ 9 
2 - 10 - Livro de óbitos nQ 10 
2 - 11 - Livro de óbitos nQ 11 
2 - 12 - Livro de óbitos nQ 12 
2 - 13 - Livro de óbitos nQ 13 
2 - 14 - Livro de óbitos nQ 14 

Livros de Registro Civil: 5 vo!umes. 

3 - 1 - Livro de Registro de Nascimento nQ 08 
3 - 2 - Livro de Registro de Nascimento nQ 09 
3 - 3 - Livro de Registro de Nascimento nQ 10 
3 - 4 - Livro de Registro de Nascimento nQ 11 
3 - 5 - Livro de Registro de Nascimento nQ 12 

* • • 

1886-1902 
1902-1914 
1914-1920 
1920-1928 
1928-1930 

1892-1896 
1877-1878 
1880-1883 
1884-1885 
1885-1886 
1886-1888 
1882-1889 
1904-1907 
1907-1910 
1896-1904 
1910-1916 
1916-1919 
1921-1927 
1929-19JS 

1889-1916 
1916-1921 
1921-1924 
1924-1929 
1929-1931 

ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA. 

I. _ Considerações gerais. 

Localiz.ação: Praça RUI Barbosa. 
Prefeito atual: Pedro Chaves Filho. 
Secretário atual: Ana Balduino Chaves. 
Fundação: 1843. 
Instalação: 1844. 

O arquivo da Prefeitura Municipal acha-se em periodo de 
organização, encontrando-se nos fundos da Prefeitura. Existe um 
rapaz que atende prontamenfe a to"os. O prefeito atual está pro-
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curando organizar esse arquivo, sendo que a maioria dos livros 
estão em total estado de desagregação, impossibilitando assim o 
andamento da pesquisa. 

RELAÇÃO DOS LIVROS EX[STENTES NO ARQUIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA. 

Livros de lançamentos: 12 livros. 

1 - 1 - Livro de Lançam~ntos 
1 - 2 - Livro de Lançamentos 
1 - 3 - Livro de Lançamentos 
1 - 4 - Livro de Lançamentos 
1 - 5 - Livro de Lançamentos 
1 - 6 - Livro de Lançamentos 
1 - 7 - Livro de Lançamentos 
1 - g - Livro de L'Ulçamentos 
1 - 9 - Livro de Lançamentos 
1 - 10 - Livro de Lançamentos 
1 - 11 - Livro de Lançamentos 
1 - 12 - Livro de Lançamentos 

Livro de Recenseamentos. 

2 - 1 - Livro de Recenseamento 
2 - 2 - Livro de Recenseamento 
2 - 3 - Livro de Recenseamento 

Livros de quadros demonstrativos. 

1891 
1894 
1900-1901 
1901-1905 
1905-1910 
1910-1915 
1915-1920 
1923 
1924-1927 
1928 
1929-1930 

1910 
1920 
1931 

3 - 1 - Livros de Quadros administro das arecad. 1900-1910 
3 - 2 - Livros de Quadros administro das arrecado 1910-1915 
3 - 3 - Livros de Quadros admmistr. das arrecado 1920 
3 - 4 - Livros de Quadros administro das arrecado 1929-1930 

Livros de Atas. 

4- 1 - Livros de Ata 1910-1911 
4- 2 - Livros de Ata 1912-1914 
4- 3 - Livros de Ata 1915 

4- 4 - Livros de Ata 1930-1931 

Livros de Leis e Decretos 

5- 1 - Livros de Leis e Decretos 1900-1903 

5- 2 - Livros de Leis e Decretos 1904-1910 

5- 3 - Livros de Leis e Decretos 1912-1914 

5- 4 - Livros de Leis e Decretos 1920 
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5- 5 - Livros de Leis e Decretos 1924-1925 
5- 6 - Livros de Leis e Decretos 1927-1928 
5- 7 - Livros de Leis e Decretos 1929 
5- 8 - Livros de Leis e Decretos 1929-1931 

Livros de despesas do Município. 

6- 1 - Livro de despesas do Município 1900 
6- 2 - Livro de despesas do Município 1901 
6- 3 - Livro de despesas do Município 1903 
6- 4 - Livro de despesas do Município 1908 
6- 5 - Livro de despesas do Município 1910 
6- 6 - Livro de despesas do Município 1920 
6- 7 - Livro de despesas do Município 1925 
6- 8 - Livro de despesas do Município 1927 
6- 9 - Livro de despesas do Município 1930 

Livros de estações fiscais. 

7- 1 - Livro de estações fiscais 1908 
7- 2 - Livro de estações fiscais 1915 
7- 3 - Livro de estações fiscais 1920 
7- 4 - Livro de estações fiscais 1921 
7- 5 - Livro de estações fiscais 1922-1930 

Livros de administração do Matadouro e açougues. 

8 - 1 - Livro de administro do Matadou. e açougues 1910-1915 
8 - 2 - Livro de administro do Matadou. e açougues 1915-1920 
8 - 3 - Livro de administro do Matadou. e açougues 1925-1929 

Livros de registros de ofícios. 

9- 1 - Livro de registro de ofício 1910 
9- 2 - Livro de registro de ofício 1918 
9- 3 - Livro de registro de ofício 1920 
9- 4 - Livro de registro de ofício 1925 
9- 5 - Livro de registro de ofício 1930 





ARROLAMENTO DAS FONTES HISTÓRICAS DE 
PONTE NOVA (MG) (*). 

OUVIA MARINA DE AVELLAR SENA 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Católica de Minas Gerais 
(Ponte Nova). 

DADOS GERAIS. 

SITUAÇÃO GEOGRAFICA. 

1. - Área territorial - 555 km2 • 

2. - Posição da sede do Município: 
Latitude - 20-25'-00". 
Longitude - 42-44'40" W. Gr. 

3. - Distância em linha reta da Capital do Estado: 123 km. 
4. - Altitude: 402 m. 
5. - Hidrografia - Rio Piranga, num percurso de 60 
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DADOS HISTORICOS. 

O Povoado de Ponte Nova foi fundado em 6 de dezembro de 
1770, pelo Padre João do Monte Medeiros, quando o referido sacer
dote construiu uma capela sob o orago de São Sebastião e Almas de 
Ponte Nova, filiada à Paróquia de Furquim. Doou para o patrimô
nio da nova capela um terreno situado entre o Córrego de Vau-Açu 
e a Sesmaria da Vargem. 

As casas foram sendo construídas ao redor desta capela, edifica
da onde atualmente existe a Igreja-Matriz, ganhando o declive e mar
geando o Rio Piranga. 

ORIGEM DO TOPONIMO "PONTE NOVA". 

Na segunda metade do século XVIII, do Arraial de Furquim, 
uma comissão incumbida oficialmente de abrir uma estrada para a 
Capitania do Espírito Santo fez construir uma passagem provisória 
sobre o Rio Piranga, a partir de sua margem esquerda, a qual não 
resistiu por muito tempo, tendo o Governo mandado construir, no 
mesmo local, uma ponte apoiada em pilares de pedra, que foi deno
minada "ponte nova". 

FORMAÇÃO JUDICIÁRIA. 

Em 1880 o Município foi elevado a Comarca de 3.a Entrância, 
com a denominação de Rio Turvo, mudada para Ponte Nova em 
1883. 

E' Comarca de 3.a Entrância com dois juizes e um promotor, 
com jurisdição sobre os municípios de: Amparo da Serra, Barra Lon
ga, Piedade de Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e 
Urucânia. 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

O Distrito de Ponte Nova foi criado pelo Decreto de 14 de ju
lho de 1832. 

A Lei Provincial n.o 826, de 11 de junho de 1857, criou o Mu
nicípio de Ponte Nova, desmembrado do de Mariana. Entretanto, 
essa lei não foi cumprida de imediato, sendo revalidada em 16 de ou
tubro de 1861, sob o n. o 1.111. A instalação da Vila deu-se em 26 
de abril de 1863, quando eleito o primeiro Pre~idente da Câmara, Ca
pitão Manoel Francisco de Souza e Silva, 
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A população do município, segundo estimativa de 1969, é de 
50.000 habitantes. 

ASPECTOS ECONOMICOS. 

As principais atividades econômicas são: a agricultura, destacan
do-se a cultura da cana-de-açúcar, milho, café, arroz, feijão, banana 
e mandioca; a pecuária, com a criação de bovinos (Gir, Nelore, Ho
landês e Indubrasil), equinos e suinos. 

INDÚSTRIAS. 

Entre outras, destaca-se a indústria açucareira, bastante desen
volvida, sendo em 1860 introduzido no município o primeiro enge
nho de açúcar com moenda horizontal de ferro. 

Atualmente o município conta com as seguintes usinas de açúcar: 

1. - Companhia Açucareira Vieira Martins - Usina Ana Florên
cia, inaugurada em 1885. 

Diretor-Presidente atual - José Silveira Barbosa. 
Produção em 1970: 

190. 900 sacas de açúcar. 
4.877 . 388 quilos de melaço. 

2. - Companhia Agrícola Pontenovense - Usina da Jatiboca. 
Fundada em 20 de outubro de 1920, sendo o primeiro Presi
dente Ângelo Vieira Martins. 

Diretor-Presidente atual - Dr. Antônio Soares de Lima 
Neto. 

Produção em 1970: 
315. 000 ~acas de açúcar. 

7.131.356 quilos de melaço. 

3. - Usina Santa Helena S. A. 
Fundada em 25 de outubro de 1940, sendo o primeiro Presi
dente Dr. Arthur da Silva Bernardes. 

Diretor-Presidente atual - Alberto Graça Castanheira. 
Produção em 1970: 

77. 153 sacas de açúcar. 
1. 955 .710 quilos de melaço. 

4. - Usina São José. 
Fundada em 26 de junho de 1939, sendo proprietário o Sr. 
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Diretor-Presidente atual: João Trivellato Filho. 
Produção em 1970: 

60.754 sacas de açúcar. 
1 .807.534 quilos de melaço. 

• • 
* 

I. - ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. 

Localização: Av. Caetano Marinho, 306. 
Presidente atual: Dr. Miguel Valentim Lanna. 
Secretário atual: José Rosseti Guimarães. 

Os documentos mais interessantes do arquivo são: Livros 
de Atas. 

1. - Livro de Atas das Sessões da Câmara Municipal, a saber: 

01 - de 06-04-1863 a 11-09-1867 
02 - de 12-09-1867 a 31-08-1871 
03 - de 11-01-1872 a 16-08-1880 
04 - de 18-08-1880 a 18-05-1886 
05 - de 19-05-1886 a 07-03-1892 
06 - de 07-03-1892 a 03-09-1896 
07 - de 10-12-1896 a 2t.·11-1901 
08 - de 25-11-1901 a 16-01-1905 
09 - de 19-01-1905 a 21-01-1908 
10 - de 22-01-1908 a 08-11-1911 
11 - de 09-11-1911 a 05-04-1915 
12 - de 16-09-1915 a 18-10-1918 
13 -
14 - de 25-01-1921 a 20-11-1930 

Ap6s a restauração do regime democrático. o Secretário 
iniciou nova série, a saber: 

01 - de 14-12-1947 a 26-08-1949 
02 - de 19-07-1949 a 16-06-1952 
03 - de 23-06-1952 a 29-08-1955 
04 - de 05-09-1955 a 24-06-1959 
05 - de 26-06-1959 a 01-02-1963 
06 - de 12-02-1963 a 11-04-1967 
07 - de 18-04-1967 a 27-12-1968 
08 - de 30-12-1968 a 31-03-1971 

O priineiro assentamento do primeiro livro registra a Ata de 
Instalação da Vila de Ponte 
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Diz: "Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 
mil, oitocentos e sessenta e três, quadragésimo segundo da Inde
pendência, e do Império, aos vinte e seis dias do mês de abril do 
dito ano, nesta Vila de Poni~ Nova, Comarca de Piracicaba, Pro
víncia de Minas Gerais, aó meio-dia compareceu na Casa doad.a 
por Antônio Ildefonso Martins da Silva, acabada, mobiliad.a pe
los cidadãos da Vila e do Termo para servir como Paço da Câ
mara Municipal, o cidadão Capitão Manoel Francisco de Souza 
e Silva, vereador mais votado, como tal Presidente da Câmara 
Municipal eleita para este novo Município por ordem da Exma. 
Presidência em doze de novembro de mil, oitocentos e sessenta 
e dois, cuja eleição teve lugar no dia vinte e oito de dezembro 
do ano passado, nas paróquias de que se compõem o MunicípIo. 
a saber: a da Vila da Ponte Nova, Barra do Bacalhau, Anta, Bar
ra Longa, Santa Cruz, Conceição do Casca, J equeri, Abre Cam
pos, sendo apurada a mesma eleição pelo Exmo. Governo da Pro
víncia, foi por este determinado que no dia de hoje se instalasst 
a Vila e tomasse posse a respectiva Câmara Municipal, esta or
dem transmitida à Câmara Municipal de Mariana por Portaria õe 
3 de março passado, resolveu esta convidar ao pelo cidadão Ca
pitão Manoel Francisco de Souza e Silva para, com o vereador 
mais votado por seu procurador, prestar juramento e tomar posse 
do cargo de Vereador como consta dos Ofícios que adiante vào 
copiados em consequência sendo vereador mais votado prestou 
juramento e tomou posse perante a Câmara Municipal de Maria
na, no dia 20 deste, por seu bastante procurador o Dr_ Manuel 
Faustino Corrêa Brandão, conforme do Dec. de 22 de julho de 
1833, como consta do_ documento transcrito e nessa qualidade com
parecendo o dito vereador Capitão Manoel Francisco de Souza 
e Silva, no Paço da Câmara Municipal, juntamente os mais verea
dores, muitos quais Major Miguel Martins Chaves, Capitão An
tônio Justiniano Gonçalves Fontes, Capitão Joaquim Rodrigues 
Milagres, Capitão Luís José Pinto Coelho da Cunha, Capitão An
tônio Carlos Corrêa Mayrink, Sebastião José do Monte e grande 
número de cidadãos da Vila. E sendo aí foi deferido o juram::n
to pelo dito presidente c! cada um dos eleitos, na forma do artigo 
17 da Lei de 1 Q de outubro de 1828 e tomando eles assento de 
ume outro lado, e sob a presidência do mesmo vereador foi por 
este declarado estar constituida a Câmara Municipal e instalada a 
Vila de Ponte Nova_ Depois deste ato deliberou-se que 
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da pela Lei Provincial nQ 1.111, de 16 de outubro de 1861. Cópia 
da Portaria da Exma. Presidência. Palácio da Presidência da Pro
víncia de Minas Gerais, 30 de março de 1863". 

2. - Livro de Registros de Posse e TeImas de Compromisso 
dos Srs. Vereadores. 

01 de 14-12-1947 a 19·02-1971 
3. - Livros de Leis e Resoluções. 
01 - de 24-01-1893 a 15-09-1897 
02 - de 18-09-1897 a 04-03-1912 
03 - de 23-09-1912 a 07-03-1925 
04 - de 16-09-1936 a 19-10-1937 

4. - Livro de Registros de Posse e Termos de Compromisso 
dos Srs. Vereadores. 

01 - de 14-12-1947 a 19-02-1971 

Livro de Presença dos Srs. Vereadores. 

01 - de 05-02-1963 a 1971 

5. - Livro de Atas das Sessões Solenes. 

Destinado à posse de prefeitos, comemorações, homenagens. 

Há um livro iniciado em lQ de janeiro de 1939. 

* • 
* 

ll. - ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 

Localização - Av. Caetano Marinho, 306. 
Prefeito atual - Dr. Domingos Sávio Teixeira Lana. 
Chefe-de-Gabinete - Prof. Mário de Souza CIímaco. 

O arquivo da Prefeitura contém os seguintes livros: 

1 - Livros de Registro. 

- Propriedades imobiliárias: 
01 - de 02-01-1928 a 19-07-1932 
02 - de 20-07-1932 a 26-03-1936 

- gados: 
01 - de 08-01-1928 a 31-03-1928 

- expediente: 
01 - de 13-07-1939 a 13-10-1945 
02 - de 13-10-1945 a 27-01-1953 
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03 - de 27-01-1953 a 22-04-1955 

04 - de 29-04-1957 a 11-04-1960 

05 - de 08-04-1960 a 09-06-1965 

06 - de 09-06-1965 a 17-06-1966 

07 - de 01-03-1968 a 21-12-1969 

2 - Livros de Leis, Resoluções e Decretos. 

- Leis: 
01 - de 29-11-1952 a 20-11-1959 

02 - de 20-11-1959 a 03-12-1969 

03 - de 31-12-1969 a 29-12-1970 

- Decretos. 
São dois volumes: 

01 - de 03-02-1895 a 25-05-1971 

3 - Livros de Contratos· 

São 5 volumes: 
de 18-04-1863 a 09-03-1971 

4 - Livros de Correspondência. 

- recebida 
São 8 volumes: 

de 01-07-1895 a 07-10-1957 
- enviada: 

São 9 volumes: 
de 10-01-1887 a 1971 

5 - Livros de Pontos. 

São 12 volumes, iniciando em 01-04-1932. 

6 - Livro de Registro de Títulos e Diplomas. 

Há um livro: 
de 09-05-1863 a 10-01-1921. 

7 - Livros de MatrícuÚl dos Guardas Nacionais de Marialla. 

Há um livro: 
de 30-03-1851 a 31-07-1870. 
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9 - Livro de Atas (Conselho Distrital). 

Há um livro: 
de 05-01-1895 a 02-07-1950. 

Obs. : Consta deste livro a Ata de Instalação do Distrito de 
Vau-Açu em 02-07-1950. 

* * 
* 

TIl. - ARQUIVO DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃ/). 

Localização - Praça Getúlio Vargas. 
Instalação - 1833. 
Vigário atual - Padre Rafael Faraci. 
O arquivo contêm: 

1 - Livro de Tombo. 
Há um volume. 
De 07-11-1915 a maio de 1971. 

2 - Livro de Batismos. 
São 48 volumes. 

O primeiro volume compreende os anos de 1833 a 1840, sen
do o primeiro batizado registrado o de Generosa, filha de Mtl
noel José de Anna e de Caetana de Souza, sendo o vigário o Pa
dre João José de Carvalho. 

3 - Livro de Casamentos. 
São 22 volumes. 

O primeiro em 20 de agosto de 1833, sendo o primeiro regis
tro do dia 23-01-1836. 

4 - Livro de óbitos. 
São 13 volumes. 

O primeiro volume teve início em 07 de setembro de 1833, 
sendo que o primeiro óbito registrado foi de "anÔnima" filha do 
Alferes AntÔnio Vieira de Souza e Maria de Souza. 

5 - Livro de Crismas. 
Há um livro que foi iniciado em 22-12-1959 e ainda se en



2. Pia União. 

3. Damas do S. Sacramento. 

4. Adoradores do S. Sacramento. 

5. Congregação Mariana . 

• 
... ... 

IV. - ARQUIVO DA PARóQUIA DA SS. TRINDADE DO 
TRIANGUI.O. 

Localização - Triângulo. 

Instalação - 1966. 

Vigário atual: Padre Alberto Pereira Gomes. 

° arquivo contém: 

1 - Livro d~ Tombo. 

Há um volume que teve início em 01-01-1966, sendo que no 
livro contém provisão e posse do primeiro pároco em 17-4-1966. 

2 - Livro de Batizados. 

Há um volume que teve início em 20-06-1966, com 81 fls. 
aproveitadas. 

3 - Livro de Casamentos. 

Há um volume que se iniciou em 20-06-1966 com 24 fls. 
aproveitadas. 

4 - Livro de Crismas. 

Há um volume que se iniciou em 15-08-1966 com 26 fls. 
aproveitadas. 

... ... 

• 
V. - ARQUIVO DA PARÓQUIA SÃO PEDRO DE 

PALMEIRAS. 

Localização - Rua José Mariano, 240. 

Instalação - 24 de setembro de 1926. 

Vigário atual - Padre José Alvarenga Freitas. 

° 
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Há um volume que se iniciou em 24 de setembro de 1926 
estando em andamento. 

o primeiro assentamento datado de 24 de setembro de 1926 
é o termo de instalação da Paróquia feito por Dom Helvécio Go
mes de Oliveira, de acordo· com o artigo 1.191 da Pastoral Cole
tiva, sendo vigário o Pe. Antônio Branco. 

2 - Livro de Batismos. 

São 17 volumes. 

O primeiro volume compreende os anos de 1926 a 1931 sen
do o primeiro registro de Maria, filha de Luís Fagundes de Paula 
e Eugênia Leonor de Oliveira, sen<!o vigário o Pe. Antônio 
Branco. 

3 - Livro de Casamentos. 

São 8 volumes. 
O primeiro volume compreende os anos de 1929 a 1936, sen

do o primeiro registro de Caetano Ferdinando e Isaura de Oli
veira. 

4 - Livro de Óbitos. 

Não existem voillmes. Os 6bitos são arquivados em guias in 
dividuais, sendo o primeiro registro feito em 26 de novembro dS 
1926 da menor Maria de Lourdes, filha de Manuel Valério e de 
Maria Cândida. 

Obs. : Os livros estão em bom estado e o atendimento foi 
bom. 

• • 
• 

VI. - ARQUIVO DO CARTóRIO DO REGISTRO CIVIL. 

Local - Av. Caetano Marinho - Edüício do Forum. 
Data de Instalação _. 1888. 
Serventuária - Maria da Conceição Silveira. 

O arquivo contém: 

1 - Livros de Nascimentos. 

São 73 livros, estando 72 arquivados e um em andamento. 
01 - de 27-01-1889 a 20-03-189:; 
02 
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03 - de 24-06-1897 a 26-11-1901 
04 - de 05-12-1901 a 20~10-1904 
05 - de 22~10-1904 a 14-02-1908 
06 - de 17-02-1908 a 31-12-1910 
07 - de 04-01-1911 a 31-12-1913 
08 - de 04-01-1914 a 20-11-1916 
09 - de 21-11-1916 a 20-08-1919 
10 - de 22-()8-1919 a 13-08-1921 
11 - de 20-08-1921 a 18-12-1922 
12 - de 23-12-1922 a 31-03-1924 
13 - de 31-03-1924 a 15-09-1925 
14 - de 15-09-1925 a 25-11-1926 
15 - de 25-11-1926 a 10-02-1928 
16 - de 10-02-1928 a 19-03-1929 
17 - de 19-03-1929 a 29-03-1930 
18 - de 31-03-1930 a 01-11-1931 
19 - de 02-02-1932 a 31-12-1932 
20 - de 31-12-1932 a 30-06-1933 
21 - de 01-07-1933 a 10-06-1934 
22 - de 10-06-1934 a 30-12-1934 
23 - de 30-12-1934 a 26-02-1936 
24 - de 26-02-1936 a 08-12-1936 
25 - de 08-12-1936 a 28-06-1937 
26 - de 29-06-1937 a 05-09-1937 
27 - de 05-09-1937 a 26-10-1937 
28 - de 26-10-1937 a 28-01-1939 
29 - de 28-01-1939 a 12-12-1939 
30 - de 13-06-1939 a 14-08-1939 
31 - de 13-08-1939 a 30-12-1939 
32 - de 30-12-1939 a 29-08-1940 
33 - de 30-08-1940 a 28-12-1940 
34 - de 28-12-1940 a 06-12-1941 
35 - de 07-12-1941 a 03-10-1942 
36 - de 02-10-1942 a 03-05-1943 
37 - de 05-05-1943 a 13-11-1943 
38 - de 13-11-1943 a 31-01-1944 
39 - de 31-01-1944 a 24-06-1944 
40 - de 24-06-1944 a 10-01-1945 
41 - de 11-01-1945 a 25-08-1945 
42 - de 25-08-1945 a 25-12-1945 
43 - de 29-12-1945 a 09-10-1946 
44 - de 09-10-1946 a 25-07-1947 
45 - de 26-07-1947 a 05-05-1948 
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46 - de 05-05-1948 a 23-03-1949 
47 - de 23-03-1949 a 24-02-1950 
48 - de 24-02-1950 a 25-09-1950 
49 - de 27-09-1950 a 19-07-1951 
50 - de 21-07-1951 a 29-04-1952 
51 - de 30-04-1952 a 20-02-1953 
52 - de 21-02-1953 a 04-11-1953 
53 - de 04-11-1953 a 24-06-1954 
54 - de 24-06-1954 a 01-02-1955 
55 - de 01-02-1955 a 05-12-1955 
56 - de 05-12-1955 a 04-12-1956 
57 - de 06-12-1955 a 06-06-1957 
58 - de 07-06-1957 a 17-05-1958 
59 - de 19-05-1958 a 14-04-1959 
60 - de 14-04-1959 a 07-12-1959 
61 - de 07-12-1959 a 05-09-1960 
62 - de 05-09-1960 a 04-09-1961 
63 - de 05-09-1961 a 21-08-1962 
64 - de 24-08-1962 a 11~02-1963 

65 - de 11-02-1963 a 28-01-1964 
66 - de 29-01-1964 a 15-01-1965 
67 - de 17-01-1965 a 07-01-1966 
68 - de 07-01-1966 a 02-03-1967 
69 - de 02-03-1967 a 06-03-1968 
70 - de 06-05-1968 a 12-08-1969 
71 - de 14-08-1969 a 14-03-1971 
72 - de 16-03-1971 a 13-05-1971 

Obs. : O primeiro nascimento registrado é o de Luísa Gon
çalves, filha de Cristina Gonçalves Pacheco, sendo padrinhos: Joa
quim Cândido da Silva e Ana Severina Pacheco. 

2 - Livros de Casamentos. 

São 39 livros, estando 38 arquivados e um em andamento. 

01 - de 07-11-1888 a 14-07-1895 
02 - de 17-09-1895 a 08-02-1902 
03 - de 05-04-1902 a 01-09-1904 
04 - de 01-09.1904 a 16-07-1907 
05 - de 20-07-1907 a 06-01-1911 

06 - de 21-01-1911 a 31-12-1913 
07 - de 13-06-1913 a 28-07-1917 
08 - de 02-08-1917 a 09-08-1919 
09 - de 16-08-1919 a 08-02-1920 
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10 - de 12-02-1920 a 24-08-1922 
11 - de 02-09-1922 a 06-10-1923 
12 - de 06-10-1923 a 17-09-1924 
13 - de 18-09-1924 a 03-10-1925 
14 - de 13-10-1925 a 07-02-1927 
15 - de 09-02-1927 a 12-04-1928 
16 - de 14-04-1928 a 14~09-1929 

17 - de 21-09-1929 a 22-09-1932 
18 - de 24-09-1932 a 15-08-1934 
19 - de 16-09-1934 a 29-05-1937 
20 - de 29-05-1937 a 26-01-1939 
21 - de 27-10-1939 a 25-11-1941 
22 - de 25-11-1941 a 06-01-1944 
23 - de 06-01-1944 a 30-01-1946 
24 - de 30-01-1946 a 30~07-1947 
25 - de 31-07-1947 a 29-01-1949 
26 - de 30-01-1949 a 02-05-1950 
27 - de 03-05-1950 a 30-06-1951 
28 - de 26-06-1951 a 18-10-1952 
29 - de 30-09-1952 a 22-04-1954 
30 - de 23-04-1954 a 2S-05-19S5 
31 - de 11-05-195S a: 12-02~19S7 
32 - de 12-02-1957 a 31-12~1958 
33 - de 31-12-1958 a 26-05-1961 
34 - de 27-05-1961 a 13-03-1963 
35 - de 13-04-1963 a 27-06-1964 
36 - de 30-06-1964 a 01-09-1966 
37 - de 03-09~1966 a 05-10-1968 
38 - de 05-10-1968 a 12-12-1970 
39 - de 17-12-1970 a 22-04-1971 

Obs.: O primeiro casamento registrado foi de José Fe'ipe e 
I..eandra da Costa Santos, sendo ele natural de Portugal. 

3 - Livro de 6bitos. 

São 35 volumes, estando 34 arquivados e um em andamento. 

01 - de 13-O1~1889 a 09-10-1896 
02 - de 10-10-1896 a 01-02-1902 
03 - de 03-02-1902 a IS-03-1904 
04 ~ de 01-03-1904 a 05-11-190S 
05 - de 06-11-190S a 10-03-1907 
06 - de 11-03-1907 a 07-03-1910 
07 - de 07-05-1910 
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08 - de 05-01-1913 a 20-11-1916 
09 - de 21-11-1916 a 20-09-1919 
10 - de 21-09-1919 a 15-11-1920 
11 - de 01-12-1920 a 31-12-1922 
12 - de 31-12-1922 a 28-02-1925 
13 - de 02-03-1925 a 03-02-1927 
14 - de 03-02-1927 a 14-12-1928 
15 - de' 17-12-1928 a 17-09-1930 
16 - de 17-09-1930 a 24-08-1933 
17 - de 26-08-1933 a 20-11-1935 
18 - de 22-11-1935 a 13-10-1937 
19 - de 14-10-1937 a 19-09-1939 
20 - de 20-09-1939 a 21-05-1941 
21 - de 23-05-1941 a 07-03-1943 
22 - de 08-03-1943 a 25-10-1944 
23 - de 25-10-1944 a 29-11-1945 
24 - de 29-11-1945 a 09-01-1947 
25 - de 09-01-1947 a 10-08-1948 
26 - de 11-08-1948 a 09-07-1950 
27 - de 09-07-1950 a 23-04-1952 
28 - de 23-04-1952 a 22-02-1954 
29 - de 23-02-1954 a 01-03-1956 
30 - de 02-03-1956 a 28-08-1958 
31 - de 29-08"1958 a 07-11-1960 
32 - de 13-11-1960 a 07-07-1963 
33 - de 10-07-1963 a 16-06-1966 
34 - de 19-06-1966 a 21-11-1969 
35 - de 25-11-1969 a 24-04-1971 

Obs.: O primeiro óbito registrado diz: "Aos dez dias do mês 
de outubro de mil oitocentos e noventa e seis, nesta cidade de 
Ponte Nova, em meu cartório, compareceu o cidadão Teófilo 
Cecmo do Nascimento, brasileiro, casado, empregado que ontem 
às onze e meia horas da noite, no lugar denominado "Pião" fa
leceu a inocente Maria com idade de 1 ano, filha legítima de 
Paulo Pereira da SilVa e' Maria Romilaldà' Fernandes Coelho. A 
morta foi natural e vai ser sepultada no cemitério desta cidade, 
do que para constar lavrei este termo. Eu, Artur Lopes de Faria, 
escrivão o escrevi". 

4 - Livro de Visitas. 

Há um volume. 

01 - de 20-09-1956 
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Existe ainda no arquivo os seguintes, que atualmente não são 
mais usados: 

5 - Livro de Emancipação. 

Há um volume. 

01 - de 09-01-1932 a 27-03-1963 

6 - Livro de Adoção. 

Há um volume. 

01 - de 13-03-1902 a 27-04-1970 

7 - Livro de Editais de Casamento. 

São 4 volumes. 

01 - de 29-11-1945 a 30-12-1946 
02 - de 29-01-1952 a 20-11-1953 
03 - de 23-11-1953 a 24-10-1962 
04 - de 02-11-1962 a 13-03-1967 

Ohs.: Todos os documentos acham-se em perfeito estado de 
conservação e o atendimento por parte da serventuária foi ótimo. 

Vil. - ARQUIVO DO CARTÓRIO DO 19 OFICIO. 

Local - Av. Caetano Marinho, 197. 
Edifício do Forum - 29 andar. 
Serventuária - Alfredo Dumas Andrade Amora. 
Data de Instalação - 1863. 

1 - Livros de Notas de Escrituras. 

São 97 volumes, estando arquivados 96 e um em andamento. 

01 - de 26-07-1863 a 18-10-1864 
02 - de 27-06-1864 a 16-07-1867 
03 - de 17-04-1867 a 06-03-1870 
04 - de 07-03-1870 a 06-09-1871 
05 - de 10-10-1871 a 19-03-1874 
06 - de 29-04-1874 a 21-06-1875 
07 - de 03-07-1875 a 04-08-1876 
08 - de 07-08-1876 a 20-03-1878 
09 - de 21-03-1878 a 06-10-1880 
10 - de 29-03-1880 a 10-06-1882 
11 - de 13-03-1882 a 07-09-1885 
12 - de 15-09-1885 a 04-03-1887 
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13 - de 15-03-1887 a 10-09.1888 
14 - de 24-10-1888 a 29.01-1891 
15 - de 28-01-1891 a 18.09-1891 
16 - de 18-09-1891 a 13-02-1895 
17 - de 15-02-1895 a 15.01.-1896 
18 - de 15.01-1896 a 28.08-1897 
19 - de 28.08-1897 a 01-10-1898 
20 - de 03-10-1898 a 22.03-1899 
21 - de 09-02-1900 a 22.05-1901 
22 - de 27.05-1901 a 03-06-1902 
23 - de 11-06-1902 a 08-08-1903 
24 - de 10.08-1903 a 30-06-1904 
25 - de 07.07-1904 11 1642-1905 
26 - de 22.01-1906 a 10-12-1906 
27 - de 10-12-1906 a 28-06-1907 
28 - de 09-07-1907 a 21-04-1908 
29 - de 06-05-1908 a 10.05-1909 
30 - de 28.06-1909 a 19-07-1910 
31 - de 19-07-1910 a 28.08-1911 
32 - de 04-09-1911 a 15-04-1912 
33 - de 19-04-1912 a 29-04-1913 
34 - de 30.04-1913 a 29.07-1914 
35 - de 31.07-1914 a 12-02-1917 
36 - de 16-02-1917 a 04-12-1917 
37 - de 19-12-1917 a 27.08-1918 
38 - de 28c08-1918 a 05-05-1919 
39 - de 10-05-1919 a 20-12-1919 
40 - de 22-12-1919 a 29-01-1921 
41 - de 05-02-1921 a 13-07-1921 
42 - de 15.07-1921 a 19-11-1921 
43 - de 28-11-1921 a 18-12-1922 
44 - de 19-04-1922 a 09-09-1922 
45 - de 11-09-1922 a 27-03-1923 

46 - de 27-03-1923 a 09-06-1923 

47 - de 18-06-1923 a 03-10-1923 
48 - de 03-10-1923 a 14-05-1924 

49 - de 14-05-1924 a 17.09-1924 

50 - de 17-09-1924 a 27-03-~25 
51 - de 28-03-1925 a 04-09-1925 

52 - de 04-09-1925 a 23-02-1926 
53 - de 23-02-1926 a 29-07-1926 

54 - de 29-07-1926 a 15-02-1927 
55 - de 15-02-1927 a 01-08-1927 
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56 - de 02-08-1927 a 16-12-1927 
57 - de 22-12-1927 a 05-05-1928 
58 - de 04-05-1928 a 05-10-1928 
59 - de 09-10-t928 a 31-05-1929 
60 - de 31-05-1929 a 06-11-1929 
61 - de 06cll-I929 a 30-06-1930 
62 - de 02-08-1930 a 18-08-1931 
63 - de 18-08-1931 a 12-04-1932 
64 - de 23-04-1932 a 31-03-1933 
65 - de 25-03-1933 a 30-07-1934 
66 - de 30-07-1934 a 28-05-1935 
67 - de 10-06-1935 a 22-06-1936 
68 - de 23-06-1936 a 22-02-1937 
69 - de 08-03-1937 a 22-08-1938 
70 - de 24-08-1938 a 23-06-1941 
71 - de 23-06-1941 a 20-04-1942 
72 - de 18-05-1942 a 23c03-1943 
73 - de 23-03-1943 a 06-09-1943 
74 - de 06-09-1943 a 02-03-1944 
75 - de 02-03-1944 a 22-09-1944 
76 - de 22c09.1944 a 05·03-1945 
77 - de 05-03-1945 a 20-08-1945 
78 - de 20c08-1945 a 02-04~19-46 
79 - de 02-04-1946 a 25-09-1946 
80 - de 25-09-1946 a 13-06-1947 
81 - de 13-06-1947 a 07-04-1948 
82 - de 07c04-1948 a 31-05-1949 
83 - de 31-05-1949 a 27-04-1950 
84 - de 28-04-1950 a 14-08-1951 
85 - de 14-08-1951 a 09-08-1952 
86 - de 22-08-1952 a 10-09-1953 
97 - de 26-09-1953 a 02-07-1955 
88 - de 14-07-1955 a 30-08-1958 
89 - de 30-08-1958 a 12-05-1960 
90 - de 12-05-1960 a 02-01-1962 
91 - de 23-01-1962 a 05-02-1963 
92 - de 12-02-1963 a 06-12-1963 
93 - de 10-12-1963 a 30-08-1965 
94 - de 30-09-1965 a 07-11-1966 
95 - de 07-11-1966 a 28-02-1968 
96 - de 14-03-1968 a 05-05-1971 
97 - de 25-08-1969 a 19-05-1971 
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Obs. : Consta do primeiro livro às fls. 16 e 17 o registro 
da primeira carta de Liberdade que foi concedida a Roza parda 
em 21 de setembro de 1863 por ordem de Dona Anacleta Maria 
de Jesus (falecida), através de Jose da Cunha Vilela e sua mu
lher Luisa Maria da c..'unha. 

No segundo livro às fls. está registrada outra Carta de 
Liberdade. Diz: 

"Carta de Liberdade de Vitória parda na forma abaixo: 

Tendo em consideração os serviços que me tem prestado mi
nha escrava Vitória, amor e caridade com que me tem tratado 
em minha enfermidade na parcimonia com que tem sofrido mi
nhas impertinências, lhe confirmo plena e igual Liberdade para 
gozar da mesma desta data em diante como se de ventre livre 
nascesse, continuando a viver em minha companhia e casa ...... 

2 - Livros de Registros de Feitos. 

São 5 volumes, sendo o primeiro com data de abertura em 
1863. 

3 - Livros de Escritura de Compras e Vendas. 

São 8 volumes. 

01 - de 03-03-1953 a 12-10-1956 
02 - de 22-01-1957 a 01-08-1960 
03 - de 03-08-1960 a 11-09-1962 
04 - de 13-09-1962 a 11-08-1964 
05 - de 11-08-1964 a 10-03-1967 
06 - de 16-03-1967 a 18-12-1968 
07 - de 18-12-1968 a 18-02-1971 
08 - de 04-03-1971 a 28-05-1971 

4 - Livros de Procuração 

São 22 volumes. 

01 - de 18-06-1926 a 27-01-1928 
02 - de 31-03-1932 a 30-03-1936 
03 - de 22-08-1936 a 08-01-1941 
04 - de 18-02-1941 a 26-11-1942 
05 - de 14-12-1942 a 27-10-1944 
06 - de 13-11-1944 a 09-08-1946 
07 - de 28-08-1946 a 26-11-1948 
08 - de 20-02-1949 a 04-06-1951 
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09 - de 23-07-1951 a 04-03-1953 
10 - de 18-03-1953 a 27-12-1954 
11 - de 11-01-1955 a 29-01-1957 
12 - de 06-02-1957 a 06-06-1959 
13 - de 11-06-1959 a 14-10-1960 
14 - de 20-10-1960 a 19-06-1961 
15 - de 22-06-1961 a 02-01-1963 
16 - de 08-01-1963 a 28-06-1963 
17 - de 15-07-1963 a 29-11-1963 
18 - de 09-12-1963 a 10-09-1964 
19 - de 10-09-1964 a 21-05-1965 
20 - de 21-05-1965 a 13-06-1966 
21 - de 13-06-1966 a 13-08-1968 
22 - de 26-08-1968 a 25-05-1971 

Obs.: Antes de 1926 as procurações eram registradas nOi 

"Livros de Notas" . 

5 - Livro de Cargas e Descargas. 

Um livro com abertura datada de 9 de março de 1939, es
tando ainda em uso. 

6 - Livros de Termos de Audiência. 

São 9 volumes, estando 8 arquivados e um em andamento_ 

01 - de 19-09-1935 a 27-05-1938 
02 - de 01-06-1938 a 08-02-1940 
03 - de 08-06-1942 a 26-05-1944 
04 - de 30-05-1944 a 24-02-1947 
05 - de 22-03-1949 a 22-03-1956 
06 - de 28-09-1956 a 07-04-1958 
07 - de 11-04-1958 a 31-04-1968 
08 - de 16-04-1968 a 17-02-1971 
09 - de 19-02-1971 a 17-05-1971 

* * 
* 

VIII. - ARQUIVO DO CARTÓRIO DO 2Q OFICIO_ 

Local - Av. Caetano Marinho, 201. 
Instalação - 1863. 
Serventuário - Sebastião José de Souza 
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São 80 volumes, estando 79 arquivados e um em andamento. 

01 - de 05-09-1863 a 06-05-1866 
02 - de 09-05-1866 a 14-08-1870 
03 - de 23-08-1870 a 26-05-1873 
04 - de 26-06-1873 a 07-07-1875 
05 - de 09-07-1875 a 12-02-1878 
06 - de 12-02-1878 a 29-08-1878 
07 - de 21-10-1878 a 22-10-1879 
08 - de 24-10-1879 a 31-08-1881 
09 - de 03-11-1881 a 29-08-1882 
10 - de 19-09-1882 a 17-03-1884 
11 - de 08-04-1884 a 24-02"1886 
12 - de 19-05-1886 a 04-10-1887 
13 - de 17-10-1887 a 25-09-1889 
14 - de 27-09-1889 a 22-01-1891 
15 - de 22-02-1891 a 24-06-1892 
16 - de 27-07-1892 a 03-04-1893 
17 - de 08-06-1893 a 21-05-1894 
18 - de 08-06-1894 a 19-02-1898 
19 - de 01-03-1898 a 04-01-1900 
20 - de 14-01-1:900 a 15-12-1902 
21 - de 22-12-1902 a 29-07-1904 
22 - de 29-07-1904 a 31-03-1906 
23 - de 18-08-1906 a 30-11-1~07 
24 - de 30-11-1907 a 27-03-1909 
25 - de 27-03-1909 a 19-05-1910 
26 - de 14-06-1910 a 05-08-1911 
27 - de 05-08-1911 a 04-05-1912 
28 - de 05-06-1912 a 12-02-1913 
29 - de 13-02-1913a 03-12-1913 
30 - de 02-12-1913 a 25-05-1914 
31 - de 25-05-1914 a 02-03-1915 
32 - de 02-03-1915 a 08-1 f-I915 
33 - de 09-11-1915 a 23-09-1'16 
34 - de 25-09-1916 a 17-09-1917 
35 - de 17-09-1917 a 18-06-1918 
36 - de 18-06-1918 a 18-03-1919 
37 - de 18-03-1919 a 23-09-1919 
18 - de 23-09-1919 a 18-06 1~20 
39 - de 18-06-1920 a 30-07-1921 
40 - de 06-08-1921 a 12-01-1923 
41 - de 16-01-1926 a 21-07-1923 
42 - de 11-06-1923 a 20-10-1923 
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43 -- de 19-10-1923 a 12-12-1924 
44 -- de 11-02-1924 a 07-06-1924 
45 -- de 07-06-1924 a 12-09-1924 
46 -- de 12-09-1924 a 10-12-1924 
47 -- de 08-01-1925 a 04-06-1925 
48 -- de 05-06-1925 a 31-10-1925 
49 -- de 27-10-1925 a 14-03-1926 
50 -- de 14-05-1926 a 13-01-1927 
51 -- de 13-01-1927 a 03-09-1927 
52 -- de 04-09-1927 a 04-07-1928 
53 -- de 05-07-1928 a 21-05-1929 
54 -- de 21-05-1929 a 08-04-1930 
55 -- de 08-04-19·30 a 20-12-1930 
56 -- de 20-12-1930 a 01-10-1931 
57 -- de 03-10-1931 a 20-06-1932 
58 -- de 20-06-1932 a 02-12-1932 
59 -- de 09-12-1932 a 31-10-1933 
60 -- de 03-11-1933 a 08-10-1934 
61 -- de 18-10-1934 a 17-06-1935 
62 -- de 18-07-1935 a 03-08-1936 
63 -- de 01-08-1936 a 02-08-1937 
64 -- de 02-08-1937 a 05-09-1938 
65 -- de 22-09-1938 a 02-12-1939 
66 -- de 02-12-1939 a 20-02-1941 
67 -- de 20-02-1941 a 13-04-1942 
68 -- de 18-04-1942 a 03-09-1943 
69 -- de 03-09-1943 a 30-07-1945 
70 -- de 30-07-1945 a 27-12-1946 
71 -- de 02-01-1947 a 16-03-1948 
72 -- de 02-02-1948 a 05-09-1949 
73 -- de 05-09-1949 a 18-10-1950 
74 -- de 18-10-1950 a 26-11-1951 
75 -- de 26-11-1951 a 28-01-1955 
76 -- de 28-01-1955 a 22-01-1959 
77 -- de 28-02-1959 a 17-04-1962 
78 -- de 17-04-1962 a 04-08-1965 
79 -- de 04-08-1965 a 19-07-1969 
80 -- de 30-11-1968 a 18-06-1971 

Obs.: Todos os documentos acham-se em perfeito estado de 
conservação. 

* • 
• 
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IX. - ARQUIVO DO CARTóRIO DO 3Q OFICIO. 

Local - Av. Caetano Marinho, 201 - 2Q andar. 

Data de Instalação - 1857. 

Serventuário - José Maria da Fonseca. 

O arquivo contém: 

1 - Livros de Notas. 

São 106 volumes, estando 105 arquivados e um em anda
mento. 

01 - de 11-12-1926 a 08-02-1928 
02 - de 08-02-1928 a 28-07-1928 
03 - de 28-07-1928 a 01-04-1929 
04 - de 12-04-1929 a 05-10-1929 
05 - de 07-10-1929 a 16-07-1930 
06 - de 16-07-1930 a 20-03-1931 
07 - de 21-03-1931 a 07-03-1932 
08 - de 08-03-1932 a 26-12-1932 
09 - de 06-01-1933 a 27-11-1933 
10 - de 17-01-1934 a 16-01-1935 
11 - de 16-01-1935 a 12-12-1935 
12 - de 17-12-1935 a 28-09-1936 
13 - de 30-09-1936 a 06-03-1937 
14 - de 09-03-1937 a 09-07-1937 
15 - de 09-07-1937 a 14-12-1937 
16 - de 15-12-1937 a 04-08-1938 
17 - de 08-08-1938 a 12-01-1939 
18 - de 19-01-1939 a 03-08-1939 
19 - de 08-08-1939 a 27-03-1940 
20 - de 27-03-1940 a 30-08-1940 
21 - de 30-08-1940 a 31-01-1941 
22 - de 10-02-1941 a 06-08-1941 
23 - de 07-08-1941 a 22-10-1941 
24 - de 25·10-1941 a 04-02-1942 
25 - de 05-02-1942 a 04-08-1942 
26 - de 05-08-1942 a 09-12-1942 
27 - de 10-12-1942 a 14-04-1943 
28 - de 19-04-1943 a 19-07-1943 
29 - de 17-07-1943 a 28-10-1943 
30 - de 29-10-1943 a 13-03-1944 
31 - de 13-03-1944 a 30-06-1944 
32 - de 01-07-1944 a 02-09-1944 
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33 - de 02-09-1944 a 11-11-1944 
34 - de 11-11-1944 a 20-01-1945 
35 - de 20-01-1945 a 02-05-1945 
36 - de 02-05-1945 a 09-08-1945 
37 - de 10-08-1945 a 12-10-1945 
38 - de 12-10-1945 a 28-12-1945 
39 - de 28-12-1945 a 30-04-1946 
40 - de 30-04-1946 a 12-10-1946 
41 - de 12-10-1946 a 07-02-1947 
42 - de 22-02-1947 a 17-07-1947 
43 - de 18-07-1947 a 17-11-1947 
44 - de 18-11-1947 a 13-02-1948 
45 - de 14-02-1948 a 25-09-1948 
46 - de 25-06-1948 a 06-10-1948 
47 - de 06-10-1948 a 23-12-194d 
48 - de 07-01-1949 a 30-08-1949 
49 - de 30-08-1949 a 15-12-1949 
50 - de 17-12-1949 a 24-04-1950 
51 - de 24-04-1950 a 28-07-1950 
52 - de 28-07-1950 a 15-12-1950 
53 - de 15-12-1950 a 26-02-1951 
54 - de 27-02-1951 a 24-07-1951 
55 - de 24-07-1951 a 10-12-1951 
56 - de 10-12-1951 a 19-03-1952 
57 - de 20-03-1952 a 01-10-1952 
58 - de 03-10-1952 a 12-01-1953 
59 - de 12-01-1953 a 27-04-1953 
60 - de 27-04-1953 a 11-08-1953 
61 - de 11-08~1953 a 27-02-1954 
62 - de 19-08-1953 a 01-10-1956 
63 - de 26-02-1954 a 19-08-1954 
64 - de 20-08-1954 a 04-02-1955 
65 - de 19-02-1955 a 10-08-1955 
66 - de 12-08-1955 a 09-06-1956 
67 - de 11-06-1956 a 04-12-1956 
68 - de 06-12-1956 a 12-02-1957 
69 - de 18-02-1957 a 10-07-1957 
70 - de 08-06-1957 a 05-10-1957 
71 - de 05-10-1957 a 14-02-1958 
72 - de 15-12-1958 a 31-05-1958 
73 - de 03-06-1958 a 27-08-1958 
74 - de 29-08-1958 a 29-11-1958 
75 - de 01-12-1958 a 20-04-1959 
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76 - de 20-04-1959 a 23-09-1959 
77 - de 17-04-1959 a 24-04-1961 
78 - de 27-07-1959 a 18-06-1960 
79 - de 22-06-1960 a 05-12-1961 
80 - de 12-06-1960 a 16-08-1961 
81 - de 26-04-1961 a 08-03-1962 
82 - de 17-08-1961 a 14-06-1962 
83 - de 08-03-1962 a 10-10-1962 
84 - de 10-07-1962 a 30-10-1962 
85 - de 10-10-1962 a 26-04-1963 
86 - de 30-10-1962 a 02-07-1963 
87 - de 29-04-1963 a 02-01-1964 
88 - de 03-01-1964 a 07-08-1964 
89 - de 09-07-1963 a 06-04-1964 
90 - de 14-04-1964 a 14-04-1965 
91 - de 20-04-1965 a 08-03-1966 
92 - de 08-08-1964 a 22-04-1965 
93 - de 22-04-1965 a 15-02-1966 
94 - de 08-03-1966 a 23-01-1967 
95 - de 10-03-1966 a 20-10-1966 
96 - de 21-10-1966 a 29-05-1967 
97 - de 22-01-1967 a 06-10-1967 
98 - de 29-05-1967 a 09-01-1968 
99 - de 05-10-1967 a 22-10-1968 

100 - de 21-10-1968 a 23-10-1969 
101 - de 12-01-1968 a 30-12-1968 
102 - de 05-04-1968 a 16-05-1969 
103 - de 29-09-1969 a 03-06-1971 
104 - de 29-09-1969 a 31-08-1970 
105 - de 04-05-1970 a 27-05-1971 
106 - de 12-08-1970 a 08-06-1971 

2 - Livros de Tutelas e Curatelas. 

São 3 volumes: 

01 - de 07-03-1919 a 04-06-1947 
02 - de 28-07-1947 a 14-08-1968 
03 - de 04-10-1968 a 20-05-1971 

3 - Livros de Audiências (Trabalhistas). 

São 4 volumes: 

01 - de 04-05-1949 a 03-06-1957 
02 - de 14-06-1957 a 03-05-1961 
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03 - de 01-06-1961 a 10-12-1970 
04 - de 11-12-1970 a 08-06-1971 

4 - Livro de Registro dos Feitos Judiciais. 

Um livro com abertura datada de 25 de janeiro de 1949. 

5 - Livros de Registro de Procurações. 

São 10 volumes, todos arquivados. 

01 - de 15-03-1927 a 08-11-1934 
02 - de 16-01-1935 a 04-12-1937 
03 - de 22-12-1937 a 30-07-1942 
04 - de 30-07-1942 a 29-11-1944 
05 - de 01-12-1944 a 01-10-1946 
06 - de 12-10-1946 a 13-04-1950 
07 - de 20-05-1950 a 08-08-1952 
08 - de 01-10-1952 a 06-04-1955 
09 - de 13-06-1955 a 26-01-1957 
10 - de 18-03-1957 a 18-02-1959 

6 - Livros de Procurações 

São 62 volumes, estando 61 volumes arquivados e um em 
andamento. 

01 - de 11-12-1926 a 25-09-1928 
02 - de 25-09-1928 a 30-05-1930 
03 - de 30-05-1930 a 03-07-1931 
04 - de 07-07-1931 a 13-06-1932 
05 - de 25-06-1932 a 07-06-1933 
06 - de 16-06-1933 a 30-04-1934 
07 - de 18-05-1934 a 03-07-1935 
08 - de 12-07-1935 a 29-09-1936 
09 - de 29-0-19936 a 29-04-1937 
10 - de 30-04-1937 a 01-02-1938 
11 - de 01-02-1938 a 06-09-1938 
12 - de 08-09-1938 a 17-04-1939 
13 - de 17-04-1939 a 14-11-1939 
14 - de 16-11-1939 a 02-04-1940 
15 - de 03-04-1940 a 16-08-1940 
16 - de 21-08-1940 a 03-03-1941 
17 - de 08-03-1941 a 05-10-1941 
18 - de 06-11-1941 a 08-10-1942 
19 - de 08-10-1942 a 26-07-1943 
20 - de 26-07-1943 a 19-04-1944 
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21 -- de 19-04-1944 a 31-10-1944 
22 -- de 01-11-1944 a 07-08-1945 
23 -- de 08-08-1945 a 09-05-1946 
24 -- de 10-05-1946 a 30-12-1946 
25 -- de 02-01-1947 a 25-08-1947 
26 -- de 27-08-1947 a 12-07-1948 
27 -- de 12-07-1948 a 30-04-1949 
28 -- de 30-04-1949 a 27-03-1950 
29 -- de 30-03-1950 a 16-12-1950 
30 -- de 19-12-1950 a 25-09-1951 
31 -- de 26-09-1951 a 12-07-1952 
32 -- de 18-07-1952 a 10-04-1953 
33 -- de 13-04-1953 a 12-02-1954 
34 -- de 16-02-1954 a 13-01-1955 
35 -- de 13-01-1955 a 18-11-1955 
36 -- de 21-11-1955 a 23-08-1956 
37 -- de 12-09-1956 a 09-09-1957 
38 -- de 12-09-1957 a 23-05-1958 
39 -- de 23-05-1958 a 17-02-1959 
40 -- de 18-02-1959 a 14-09-1959 
41 -- de 15-09-1959 a 17-06-1960 
42 -- de 2106-1960 a 20-10-1960 
43 -- de 20-10-1960 a 10-03-1961 
44 -- de 08-03-1961 a 12-09-1961 
45 -- de 12-09-1961 a 17-02-1962 
46 -- de 19-02-1962 a 15-06-1962 
47 -- de 28-06-1962 a 05-11-1962 
48 -- de 05-11-1962 a 31-03-1963 
49 -- de 06-06-1963 a 21-01-1964 
50 -- de 27-01-1964 a 15-05-1964 
51 -- de 16-05-1964 a 10-08-1964 
52 -- de 13-08-1964 a 11-01-1965 
53 -- de 13-01-1965 a 03-08-1965 
54 -- de 03-08-1965 a 01-02-1966 
55 -- de 02-02-1966 a 05-08-1966 
56 -- de 08-08-1966 a 20-02-1967 
57 -- de 21-02-1967 a 17-08-1967 
58 -- de 21-08-1967 a 10-12-1968 
59 -- de 10-12-1968 a 10-09-1969 
60 -- de 16-09-1969 a 30-03-1970 
61 -- de 02-04-1970 a 24-07-1970 
62 -- de 24-07-1970 a 04-06-1971 
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7 - Livros de Audiências Cíveis. 

São 13 volumes, estando 12 arquivados e um em anda
mento. 

01 - de 04-07-1917 a 22-09-1921 
02 - de 21-09-1921 a 02-12-1926 
03 - de 12-01-1927 a 20-09-1928 
04 - de 20-09-1928 a 11-09-1930 
05 - de 16-09-1930 a 30-09-1932 
06 - de 04-10-1932 a 17-01-1935 
07 - de 17-01-1935 a 14-01-1938 
08 - de 21-01-1938 a 17-03-1941 
09 - de 17-03-1941 a 25-02-1943 
10 - de 25-02-1943 a 07-05-1948 
11 - de 11-05-1948 a 13-08-1952 
12 - de 13-08-1952 a 06-12-1955 
13 - de 09-12-1955 a 26-06-1959 

Obs.: Todos os documentos acham-se em perfeito estado de 
conservação e o atendimento por parte do serventuário foi ótimo. 

* • 
* 

X. - ARQUIVO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS. 

Local - Av. Caetano Marinho, 201 - 19 andar. 
Data de Instalação - 1874. 
Serventuário - Dr. Paulo de Freitas Castro. 

O arquivo contém: 

1 - Livros de Transcrição de Im6veis. 

São 22 volumes, estando 21 volumes arquivados e um em 
andamento. 

01 - de 14-06-1874 a 30-11-1908 
02 - de 30-11-1908 a 31-07-1913 
03 - de 05-08-1913 a 17-06-1920 
04 _. de 17-06-1920 a 28-10-1924 
05 - de 23-10-1924 a 30-04-1929 
06 - de 30-04-1929 a 16-06-1934 
07 - de 19-06-1934 a 24-08-1938 
08 - de 25-08-1938 a 20-11-1941 
09 - de 26-11-1941 a 12-09-1944 
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10 - de 12-09-1944 a 21-01-1948 
11 - de 21-01-1948 a 23-03-1953 
12 - de 23-03-1953 a 29-09-1956 
13 - de 29-09-1956 a 10-09-1958 
14 - de 10-09-1958 a 30-06-1960 
15 - de 30-06-1960 a 01-12-1961 
16 - de 01-12-1961 a 20-12-1962 
17 - de 21-12-1962 a 30-10-1963 
18 - de 30-10-1963 a 05-02-1965 
19 - de 05-02-1965 a 19-09-1966 
20 - de 19-09-1966 a 14-10-1967 
21 - de 16-11-1967 a 05-03-1969 
22 - de 06-03-1969 a 18-05-1970 
23 - de 18-05-1970 a 24-05-1971 

2 - Livros de Inscrição de Hipoteca. 

São 6 volumes: 

01 - de 23-03-1890 a 13-10-1899 
02 - de 12-11-1898 a 12-08-1926 
03 - de 15-07-1903 a 06-08-1919 
04 - de 18-08-1926 a 25-08-1955 
05 - de 25-08-1955 a 11-01-1971 
06 - de 11-01-1971 a 01-06-1971 

3 - Livros de Registros de, Diversos. 

São 5 volumes, estando 4 arquivados e um andamento. 

01 - de 23-04-1908 a 05-12-1940 
02 - de 05-12-1940 a 24-09-1952 
03 - de 24-11-1952 a 14-10-1959 
04 - de 15-10-1959 a 29-04-1966 
05 - de 29-04-1966 a 11-06-1971 

4 - Livros de Notas de Crédito Rural. 

São 2 volumes: 

01 - de 24-05-1967 a 25-01-1968 
02 - de 08-02-1968 a 24-06-1971 

5 - Livro de Cédula de Crédito Industrial. 

Um livro com abertura datada de 09 de setembro de 1969. 

6 - Livro de Loteamento. 
Um 
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7 - Livros de Protocolo. 

São 8 volumes, estando 7 arquivados e um em andamento. 

01 - de 30-04-1875 a 23-08-1887 
02 - de 17-09-1887 a 23-07-1903 
03 - de 15-07-1903 a 28-08-1919 
04 - de 03-09-1919 a u9-09-1927 
05 - de 14-09-1927 a 11-05-1936 
06 - de 22-05-1936 a 19-11-1946 
07 - de 20-11-1946 a 06-03-1956 
08 - de 26-03-1956 a 25-06-1971 

Obs.: Todos os documentos acham-se em bom estado de con
servação e o atendimento por parte do serventuário foi bom. 

• • 
• 

XI. - ARQUIVO DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, 

CONTADOR, PARTIDOR E AVALIADOR JUDICIAL. 

Local - Av. Caetano Marinho, 201. 
Data de Instalação - 1882. 
Serventuário - Mário M. Nascimento. 

O arquivo contém: 

Um livro com abertura datada de 16 de dezembro de 1882 
e encerrado em 11 de setembro de 1891, sendo usadas 100 folhas. 

2 - Livros de Distribuições Criminais. 

São dois volumes: 

01 - de 20-11-1913 a 22-07-1925 
02 - de 02-02-1967 a 26-03-1968 

3 - Livro de Distribuição de Livros Comerciais 

Um livro com abertura datada de 28 de janeiro de 1959 e 
encerrado em 06 de março de 1968. 

4 - Livro de Distribuição de Escrituras. 

Um livro com abertura datada de 12 de janeiro de 1956 e 
encerrado em 04 de dezembro de 1961. 

5 - Livro de Registro 
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Um livro com abertura datada de 01 de julho de 1952 e 
ainda em uso. 

6 - Livro de Executivo Fiscal. 

Um livro com abertura datada de 15 de outubro de 1926 e 
encerrado em 17 de agosto de 1930. 

7 - Livro de Notas, Partidos e Contador. 

Um livro com abertura datada de 16 de fevereiro de 1971. 

8 - Livro de Escrituras. 

Um livro com abertura datada de 14 de dezembro de 1961. 
Um livro com abertura datada de 1 Q de agosto de 1962 ainda 

em uso. 

Obs. : Os documentos estão em bom estado de conservação 
sendo o atendimento ótimo. 

* • 
* 

XII. - ARQUIVO DO CARTÓRIO DE TlTULOS B 
DOCUMENTOS - PROTESTOS 

Local - Av. Caetano Marinho, 201. 
Data de Instalação. 
Serventuário - Mauro Ribeiro. 

1 - Livro de Transcrição Integral. 

São 3 volumes: 

01 - de 03-10-1923 a 17-11-1943 
02 - de 13-10-1923 a 14-02-1952 
03 - de 25-01-1959 a 26-02-1971 

2 - Livro de Penhores. 

Um livro com abertura datada de 10 de maio de 1929. 

3 - Livro de Registro Civil das Pessoas lurídicas. 

Um livro com abertura datada de 1'5 de janeiro de 1931, ainda 
em uso. 

4 - Livro de Matrícula de Jornais e Oficinas Impressoras. 

Um livro com abertura datada 
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5 - Livro de Transcrição de Títulos, Documentos e outros 
Papéis. 

Um livro com ab~rtura datada de 31 de julho de 1969, es
tando ainda em uso. 

6 - Livro de' Protocolo_ 

Um livro com abertura datada de 13 de outubro de 1923, es
tando ainda em uso. 

Obs.: Os documentos estão ainda em bom estado de conser
vação sendo o atendimento excelente. 

• * 
• 

XIII. - CARTóRIO PRIVATIVO DO CRIME. 

Local - Av. Caetano Marinho. 

Data de Instalação - 1863. 

Serventuário - Silvio Nelsoq Carneiro da Mota. 

I - Lançamento das Atas dos Trabalhos do luri. 

São dez volumes, abertura do primeiro data de 3 de fevereiro 
de 1864 e o último inicia-se em 03-10-1938 e termina em 25-06-
1956. 

2 - Livro de "Rol dos Culpados". 

São 6 volumes, abertura do primeiro data de 5 de fevereiro 
de 1864 e o último inicia-se em 6 de dezembro de 1964, estando 
em andamento. 

3 - Livro de Protocolo de Audiências Criminais. 

São 7 volumes, sendo que a abertura do primeiro data de 16 
de dezembro de 1879 e o último inicia-se em 3 de outubro, estando 
em andamento. 

4 - Livro de Termo de Fianças. 

Apenas um volume com início em 29 de outubro de 1956, 
estando em andamento. 

5 - Livro de "Sêlo Penitenciário" . 

Um 
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6 - Livro de Registros de Inquéritos. 

Um livro com abertura em 11 de janeiro de 1971, estando 
em andamento. 

7 - I.ivro de Registro de Feitos. 

Um livro com abertura em 16 de agosto de 1971, estando 
em andamento. 

8 - Livro das Atas de Reullião dos lurados. 

São 4 volumes, iniciando o primeiro em 22 de novembro de 
1873 e o último encerra em 11 de setcmbro de 1967. 

9 - Livro de Registro das Sentenças. 

Um volume com início em 6 de maio de 1971, em anda
mento. 

Obs. : Não possui fichário, estando os documentos mais an
tigos em péssimo estado de conservação. O atendimento foi ex
celente. 

* • 
* 

XIV. - JORNAIS EDITADOS. 

1. "O RIO DOCE". 

órgão do comércio e lavoura. 
Proprietário - Gomes & Cia. 
Fundado em - 1886 e vai até 31-03-1889. 

2. "O PONTENOVENSE". 

órgão impucial dedicado aos interesses locais. 
Proprietário - José Francisco. 
Fundado em 1891. 

3. "O TUPINAMBÁ" 

Diretor - Luís Brandão. 
Fundado em - 1897 e vai até 1903. 

4. "O IPIRANGA". 

Órgão do Partido Republicano Mineiro no Município. 
Proprietário - Júlio de Almeida Pinho. 
Redator responsável: Antônio Porto. 
Fundado em - 1903 
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5. "A ALVORADA"~ 

Proprietário: Sebastião Velasco. 
Fundado em - 1905. 

6. "A ONDA". 

Órgão de oposição ao Senador Antônio Martins. 
Diretor-Político: Dr. Lindolfo de Almeida Campos. 
Redator-Chefe: Vitor Serra. 
Fundado em - 1906. 

7. "A VERDADE". 

Fundado em 1908. 

8. "O IMPLICANTE". 

Fundado em 1908 por José Pena e funcionou até 1918. 

9. "O COIó". 

Fundado em 23 de março de 1909. 
Proprietário: Anibal Lopes,. 

10. "O MUNICíPIO". 

Fundado em 8 de junho de 1911. 
Redator-chefe: Dr. J. Stockler Coimbra. 

11. "TAGARELA". 

Fundado em 1912. 
Proprietário: Arnold de Souza. 

12. "A EVOLUÇÃO". 

13. 

14. 

15. 

Fundado em 1913. 
Editor: Anibal Lopes. 
Redator-chefe: Antônio Olinto dos Santos. 

"O JEQUERI". 

Fundado em 1913. 
Redator: J. Sette Câmara. 
Gerente: F. Vaz de Melo. 

"O MONITOR". 

Redator: Dr. Augusto Brant Filho. 
Fundado em 1914. 

"O OLHO". 
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Órgão humorístico e noticioso, 
Fundado em 1914, 

16, "CORREIO DA SEMANA", 

Jornal independente, noticioso e comercial, 
Fundado em 1915, 
Editor proprietário: Anibal Lopes, 

17. "A EPOCHA". 

Semanário independente, noticioso e comercial, 
Fundado em 1917. 
Proprietário: José Fausto Dias. 
Diretor: Dr. Tito de Carvalho e Bhering, 

18. "O TIRO 228", 

Órgão oficial da Linha de Tiro Floriano Peixoto. 
Fundado em 1917. 
Diretor:' Tenente Jorge Augusto Souanis. 
Redatores: Mário Solar e A. Brant Filho, 

19. "O SPORT". 

Órgão Oficial do Pontenovense Futebol Clube, 
Fundado em 1918. 
Diretor: Mário Gracy, 

20. "A NOTICIA", 

Diário independente, 
Fundado em 1918. 
Direção: José Soares da Rocha, 

21. "CORREIO DA MATA", 

Fundado em 1919, 
Redatores: Sílvio Marinho, Otávio Soares e Jayme Marinho. 

22, "O SUECO", 

Órgão de críticas e notícias, 
Fundado em 1920. 

23. "A PENA", 

Fundado em 1922, 
Literatura, críticas, notícias e esportes, 
Diretor-redator-chefe: Arlindo Pena, 
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24. "O TAGARELA". 

Fundado em 1922. 
Redatores: Mário Dinelli e Joaquim Soares Filho. 

25. "A ELETRICIDADE". 

Fundado em 1923. 
Jornal de propaganda comercial. 
Redator proprietário: Eng. Batista Santana. 

26. "VILA MA TIPÓ" . 

Fundado em 1923. 
Diretor: Benjamim do Carmo. 
Gerente: Alcides Natal. 

27. "O EXCELSIOR". 

Fundado em 1924. 

28. "O MERCANTIL". 

Fundado em 1924. 
Redator: Alcides Natal. 

29. "GAZETA DE PONTE NOVA". 

Fundada em 11-3-1925. 
Redator: Jamil Santos. 
Gerente: Pio Penna. 

30. "GAZETA DA MATA". 

Fundada em 1929. 
Diretor-Gerente: Jamil dos Santos. 
Redator: Nelson Alves. 

31. "O ALVI-RUBRO". 

Órgão Oficial do Pontenovense Futebol Clube. 
Fundado em 1931. 
Diretor: Nelson Alves. 
Gerente: Geraldo Vasconcelos e José Ignacinho da Fonseca. 

32. "O JORNAL DO POVO". 

Fundado em 1933. Primeiro número saiu em 30-04-1933. 
Direção de Anlbal Lopes. 

33. "TRIBUNA DA MATA". 
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Fundado em 1956. 
Diretor: Dr. João de Carvalho. 
Gerente: Galdino Godoy de Abreu. 

Obs.: O nome do atual jornal é "JORNAL DO POVO", funda
do em 1933. 

• • 
• 

XV. - AG~NCIA MUNICIPAL DE ESTATtSTICA. 

Agente: Horácio José de Oliveira. 
Instalação: 27 de dezembro de 1946. 
Possui biblioteca. 

• • 
• 

XVI. - ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO. 

O município possui os seguintes estabelecimentos de crédito: 

1 . BANCO DO BRASIL S. A. - Localizado à Rua Senador 
Antônio Martins, nQ 137. Gerente atual: Nilson Quaresma. 

2. BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S. A. 
- A Rua Benedito Valadares, nQ 257. 

3. BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S. A. - A Rua 
Benedito Valadares, nQ 300. 

4. BANCO REAL S. A. - Localizado à Rua Benedito Va· 
ladares. 

5. BANCO MERCANTIL DE MINAS GERAIS S. A. -
Localizado à Rua Benedito Valadares, nQ 206. 

6. BANCO DE MINAS GERAIS S. A. - A Rua Benedito 
Valadares, nQ 244. 

7. CAIXA ECONôMICA DO ESTADO DE MINAS GE
RAIS. 

• • 
* 

XVII. - ASSOCIAçõES DESPORTIVAS E 
RECREATIVAS. 

O município possui as seguintes: 

1 . Esporte Clube Palmeirense. 
2. Pontenovense Futebol Clube. 
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4. Esporte Clube Ana Florência. 
5. Municipal Atlético Clube. 

* • 
* 

XVIII. - ASSISTWCIA SOCIAL. 

O município possui 10 entidades que são: 

1. Hospital Nossa Senhora das Dores - com 348 leitos. 
2. Lactário Pedro Palermo. 
3. Asilo Municipal - com 50 leitos. 
4. Albergue São Vicente de Paula - com 23 leitos. 
s. Granja Menino Jesus - com 24 leitos. 
6. Centro de Formação Profissional de São Vicente de Paula 

com 80 leitos. 
7. Ambulatório Sete de Barros. 
8. Centro de Saúde "Milton Campos". 
9 . Centro Regional da Legião Brasileira de Assistência. 

10. Posto do SANDU 





VIII. - CONFERnNCIAS. 





A TRANSFERl1NCIA DA CAPITAL DO 
ESTADO DE GOIÁS (1). 

LENA CASTELLO BRANCO FERREIRA COSTA 
do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Uni

versidade de Goiás. 

Pelo Departamento de Geografia e História do Instituto de Ciên
cias Humanas e Letras da Universidade Federal de Goiás, foi-me dada 
a incumbência de falar a êste seleto e ilustrado auditório sôbre A 
Transferência da Capital do Estado de Goiás, da cidade de Goiás para 
Goiânia. 

O tema é fascinante, sem dúvida, pelas suas implicações de inedi
tismo, e de conteúdo que poderemos dizer épico; mas encerra em si 
mesmo um desafio, decorrente da própria atualidade dos fatos a que 
se reporta. Se as causas remotas e subjacentes da mudança da Capital 
do Estado de Goiás já podem ser narradas e analizadas dentro de uma 
perspectiva histórica - aquela perspectiva desejável de pelo menos 
meio século - os próprios fatos da transferência em si parecem-nos 
demasiadamente próximos, à distância de apenas uma geração. Final
mente, as suas conseqüências são intensamente atuais e polêmicas, e 
nós ainda as vivemos, nas limitações de nossos sentidos e na inquietu
de do nosso intelecto. 

De alguma maneira, porém, a nós, professôres do Departamento 
de Geografia e História do Instituto de Ciências Humanas e Letras, 
pareceu-nos relevante trazer-vos alguns subsídios para o estudo do te
ma - seja pelo seu quase total desconhecimento além do Paranaíba, 
seja pela oportunidade de motivação para estudos mais detalhados sô
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As despretenciosas palavras que ides ouvir representam uma sín
tese. de minucioso e paciente trabalho de pesquisa, realizado pelos meus 
prezados colegas do Departamento de Geografia e História. 

A pesquisa iniciou-se com a coleta de depoimentos orais dos fun
dadores desta cidade, e se estendeu ao levantamento das fontes da His
tória da mudança - desde coleções de jornais e revistas, a correspon
dência, livros e relatórios oficiais; bem como ao levantamento da bi
bliografia e iconografia existentes que, se não são volumosas, fornecem 
todavia subsídios valiosos ao estudioso do assunto. Também alguns ma
pas antigos foram estudados pelos eminentes colegas do Instituto de 
Química e Geo-Ciências, e outros elaborados pela mesma equipe. Os 
professôres do Departamento de Comunicação participaram com sua 
contribuição, na confecção da exposição fotográfica e dos slides. 

Acredito que, como sempre acontece ao visitante, Goiânia certa
mente surpreendeu, pelo seu tamanho, pelo seu traçado, pelo dinamis
mo de sua gente progressista, esta capital do Oeste é, para a maioria, 
uma descoberta. 

A cidade dista 931 km do Rio de Janeiro, 796 km de São Paulo. 
Rio de Janeiro, até há pouco, a Capital e o centro das decisões políticas 
do País; e São Paulo, sabidamente o celeiro dos Bandeirantes que pri
meiro abriram as picadas e vadearam os rios na terra dos goiases. 

Como tronco rodoviário de importância, para aqui convergem boas 
estradas asfaltadas. Estas estradas levam a cidades - grandes, médias 
e pequenas - surgidas nos últimos 30 anos. Se aceitarmos a definição 
de urbanização da autoria de Kingsley Davis -

"a passagem de uma forma diluída de população para uma 
concentração em centros urbanos", 

o mapa expressará, melhor do que as palavras, o que foi o surto de ur
banização desta região geo-econômica nas últimas três décadas. 

O que dantes eram ernos e gerais improdutivos e desertos - ou 
escassamente habitados por fammas dispersas no isolamento - ora nos 
apresenta como poderoso imã para as migrações internas: correntes de 
nordestinos, mineiros e sulistas convergindo para o Centro-Oeste e, 
em grande parte, para êstes novos centros urbanos. 

Se, contudo, empregarmos o têrmo "urbanização" 
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Entretanto, se analisado o aspecto civilizatório da urbs - aceitan
do como válida a tese sustentada por Will Durant de que civilização e 
cidade estão intimamente relacionadas - surgirá, a propósito, a inda
gação: até que ponto a cidade de Goiânia estará contribuindo para ci
vilizar esta região? Até que ponto resultou a construção desta jovem 
metrópole na integração de uma parte, relegada e esquecida do terri
tório nacional, no contexto atual do País em vias de desenvolvimento? 

Seria interessante pesquisar qual a contribuição já emprestada por 
esta cidade ao progresso civilizatório do Brasil interiorano. Sua in
fluência na atualização da mentalidade política, na condução da econo
mia e do processo de industrialização; sua hegemonia na formulação de 
uma nova liderança intelectual e até na descoberta de valores insuspei
tados no campo das letras e das artes. Sobretudo, sua contribuição 
para o delineamento de formas culturais ainda incipientes, porém ali
cerces de uma tradição de estudos e de sa,ber que certamente se há de 
r1asmar sob o influxo das duas Universidade aqui existentes. 

Gideon Sjoberg sugere que, 

"de certa forma, a história é o estudo das cidades mortas", 

tanto é significativa a relação entre a ascenção e predominância das ci
vilizações e o desenvolvimento e hegemonia das cidades que melhor as 
representam. A História do Brasil começa a perder o seu aspecto epi
sódico de aventureirismo e reconhecimentos isolados com a fundação 
da cidade do Salvador - em condições, aliás, bastante diversas daque
las a que estavam acostumadas, a grosso modo, as populações européias. 
Efetivamente, um longo processo de evolução, precedeu a urbanização, 
liO Velho Mundo, ressaltando-se a transformação das sociedades em 
estruturas cada vez mais complexas, - de primitiva a feudal; de feudal 
a pré-industrial; e desta, à cidade-industrial. No Nôvo Mundo eviden
cia-se uma queima de etapas que, em várias oportunidades, irá repetir
-se, exaustivamente, na História do Brasil. Na própria fundação da 
cidade do Salvador, aquela elite de especialistas - artesãos, sobretudo, 
mas também a elite cultural ociosa, que são os componentes da cidade e 
seus pré-requisitos - foram importados do Reino, com o propósito 
evidente de implantar artificialmente - mesmo esmagando a cultura 
autóctone - os padrões urbanos do Império Português. 

~ste 
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colonos e donatários, - para a fundação de povoados e vilas. Afirma
va o Mestre Diogo de Gouvéia a EI-Rei D. João 11: 

"Sete a oito povoações seriam bastante para defender a 
terra ... ". 

À Corôa preocupava a edificação de núcleos urbanos. Aos dona
tários era outorgado o poder de criação de vilas; mas a Corôa reserva
va-se a fundação das chamadas "cidades reais", criadas - segundo 
Nestor Goulart - em pontos especiais, e funcionando como centros 
regionais reveladores das tendências centralizadoras da política por
tuguêsa. 

A expansão territorial conseqüente do bandeirismo, que empurrou 
para o Oeste a linha de Tordesilhas, possibilitou o surgimento de povoa
ções e vilas portuguêsas em território antes delimitado como perten
cente à Corôa castelhana. Já no século XVII foi descoberto o ouro no 
Oeste - e êste fato, dentro do contexto mercantilista da época, foi 
decisivo para a dilatação das nossas fronteiras. 

Todo o século XVII fôra de arrôjo e de penetração. Por vêzes 
inúmeras, haviam os bandeirantes paulistas alcançado os sertões medi
terrâneos. Já em 1673, integrando a bandeira de Sebastião Pais de 
Barros, estivera Bartolomeu Bueno da Silva em contacto com os goiases, 
que lhe teriam dado a alcunha de Anhanguerra. Quase meio século 
após, por carta régia de 14 de fevereiro de 1721, Bartolomeu Bueno 
da Silva, o filho, e seus sócios, obtiveram permissão de D. João V para 
penetrarem nos sertões recebendo em troca a previsão real das passa
gens dos rios. Composta de 152 homens, 20 índios, 30 cavaleiros e 2 
religiosos, seguiu a bandeira provàvelmente o seguinte roteiro: de São 
Paulo a Sant'Ana ou Água Branca; depois, até Jundiaí; em seguida, 
Campinas, Mogí-Mirim, Guaçú, Casa Branca, Batataes e Franca; trans
pôs o Paraná (Rio Grande) no lugar chamado Ponte Alta; e seguiu 
por Uberaba até o Paranruôa (Rio Ruim ou Pestivo). Atravessado o 
Paranaíba, rumaram os bandeirantes para o Norte, tomando o espigão 
de São Marcos, e chegando ao sítio de Mestre d'Armas. 

Prosseguiram até o Tocantins, nos arredores de São Felix. Ali, 
deu-se uma cisão: o alferes Silva Braga se apartou da bandeira, e Bueno 
seguiu para o sudoeste, à procura dos goiases, visitados por seu pai. 
Foi encontrato ouro em Palmeiras, nas pontas do "mato grosso" goiano, 
e no Rio Oaro - mas as almejadas minas dos goiases permaneceram 
inatingidas. Regressou a bandeira a São Paulo - com apenas 30 oita
vas de ouro, mas cheia de esperanças; já em 1726, a mandado do Go
vernador D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, prepara-se nova 
expedição, sob o comando do 
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Depois de 6 meses de andanças, chega a bandeira a um sítio onde se 
encontram vestígios da passagem do Anhanguera: um freio usado e 
outros indícios. Está-se nas vizinhanças dos goiases; dois índios velhos 
apontam o local corno o visitado pelos antigos bandeirantes (no atual 
Ferreiro). Em seguida, funda Bueno o arraial a que deu o nome de 
Sant'Ana. O achamento revela-se pródigo: Volta Bueno a São Paulo 
com 8 .000 oitavas de ouro. 

O aceno do ouro foi decisivo. :e verdade que as novas minas esta
vam em território castelhano, situado a Oeste da linha de Tordesilhas. 
Mas a velha linha demarcatória há muito fôra desprezada. A questão 
das fronteiras do Prata representava um problema difícil, ciclicamente 
agravado ou abrandado, durante as primeiras décadas do século XVIII. 
Em breve, embaixadas especiais iriam debater a caducidade do diploma 
de Tordesilhas. A sagacidade da administração portuguêsa fazia pre
ver que as novas terras do Oeste, no Planalto e na Amazônia, lhe se
riam adjudicadas, até onde a audácia dos bandeirantes houvera chega
do. Entrementes, em 1737, nos termos do convênio celebrado entre os 
monarcas de Espanha e Portugal, são nomeados os representantes dos 
dois soberanos, para as negociações pertinentes ao assunto. E iá em 
fevereiro de 1738, urna carta régia determina seja erigida urna vila jun
to às minas de Goiás sem dúvida, corno pôsto avançado da ocupação 
portuguêsa. 

O Governador de São Paulo, conde de Sarzedas, deveria ir pes
soalmente executar as ordens de el-rei; mas não chega a cumpri-las, 
pois morre em viagem. Somente em julho de 1739 o seu sucessor, D. 
Luiz de Marcarenhas, com grande comitiva chega às margens do Rio 
Vermelho, e próximo ao arraial de Sant'Ana faz erguer Vila Boa de 
Goiás, - nome que parece conter uma homenagem a Bueno, o ban
deirante. A 1 Q de agôsto realiza-se, ali, a primeira vereança. 

Vila Boa de Goiás merecera do governante instruções e cuidados 
especiais talvez pela riqueza das minas que deveria administrar; talvez 
pela sua posição estratégica, guardiã do uti possidetis português que 
afinal veio a ser proclamado pelo Trabalho de Limites de 1750. 

Assim é que a carta régia de 1738 é minuciosa no detalhamento 
urbanístico da vila a ser fundada e, al~m dos requisitos genéricos de 
salubridade, boa aguada e lenha, exige 

. .. "que façais determinar por linhas retas a área para as 
casas com seus quintais" e que "se 
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"que serão faytas com a mesma ordem e concerto com que 
se mandão fazer as primeiras ... " . 

Data de 1787, uma planta de Villa Boa de Goyaz e nela ainda é 
possível reencontrar a atual cidade Goiás. 

Em 1818 foi Villa Boa elevada a cidade, por D. João VI, já 
agora com a denominação de cidade de Goyaz. Saint Hillaire, que a 
visitou no ano seguinte, descreve-a de maneira vivaz: 

"Apenas a presença do ouro pôde determinar a fundação de 
ViIla Boa ... pois que essa cidade ... a 200 léguas da costa, em 
um distrito estéril, longe de todos os rios navegáveis, comunica-se 
dificilmente com o império brasileiro ... " . 

E prossegue: 

"A cidade de Goiaz tem a forma alongada, e é dividida em 
duas partes quase iguais pelo pequeno curso d'água denominado 
rio Vermelho ... Há, em Villa Boa grande número de igrejas: 
mas são pequenas e nenhuma delas é ornamentada exteriormente 
. .. As ruas ... largas e em geral bem traçadas, são quase todas 
pavimentadas: mas o são muito mal ... Existem em Villa Boa 
duas praças bastante importantes ... vários edifícios públicos, o 
palácio do Governador ... a casa da Câmara e o quartel ... há 
um chafariz .. , o rez-do-chão da Casa da Câmara foi reservado 
para cadeia ... " . 

a curioso notar que os slides projetados são atuais. Retratam uma 
cidade colonial se1Íl dúvida, preservada em seus elementos essenciais 
até os nossos dias elementos êsses comuns às demais cidades e vilas do 
Brasil Colônia irmanadas, segundo Nelson Omegna, pelo 

"fato de nascerem elas da mesma terra selvagem da conquis
ta; na mesma hora histórica do expansionismo português ... 
na amálgama de aculturação de três grupos étnicos ... matrizes 
da nossa formação". 

Uma característica, porém, com referência a Villa Boa merece 
destaque especial: a distância que a separa do litoral e até dos pró
prios limites da Capitania e depois Província de Goyaz. Saint-Hillaire, 
no texto citado, refere-se a 200 léguas; porém tal distância é hipotética 
- calculada talvez sôbre uma linha direta até o litoral - e era, certa
mente, muito acrescida pelas voltas dos caminhos. Assim é que, de 
Villa Boa ao Rio de Janeiro, via Paracatú e Villa Rica, teremos aproxi
madamente 360 léguas, ou seja: 2.100 
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164 léguas, ou 984 km. De Villa Boa a Salvador, pelo chamado "ca
minho do couro", faltam-nos elementos para uma estimativa total -
porém, somente o caminho que até o Pouso do Silva (10 léguas além de 
São Domingos), na fronteira de Bahia, cobria cêrca de 80 léguas em 
território goiano - ou seja, aproximadamente 480 km, antes de se 
penetrar na rota das boiadas do Oeste bahiano. A estrada oficial foi, 
durante o período colonial, a "estrada do sul", rumo a São Paulo, 
cobrindo aproximadamente a rota dos bandeirantes, perfazendo cêrca 
de 200 léguas ou 1.315 km. 

Merece referência, ainda, a rota do Araguaia-Tocantins. Inicial
mente vedada - como possível veículo de contrabando de ouro - só 
em 1782 caiu esta proibição, em virtude - afirma Dalísia Dolles -
de que 

"as minas estavam esgotadas e a capitania em colapso finan
ceiro ... O comércio poderá ser uma solução". 

Organizada uma sociedade mercantil para explorar, em primeira 
tentativa, o comércio entre o Pará e Goiás. sua primeira expedição gas
tou dois anos, da partida de Belém à chegada a Villa Boa e respectivo 
caminho de volta! 

~ste isolamento, que se manteve inalterado até o século XX, ha
veria de acarretar conseqüências ao modus vivendi da cidade de Goyaz 
- urbs e civitas, centro político e administrativo, mas também trans
missor de padrões e de valores culturais, baluarte da língua e da reli
gião, ilhada entre as tribos do gentio indócil. Villa Boa atendia aquêles 
reclames de que nos fala Henri Pirenne: 

"Por primitiva que seja, tôda sociedade sedentária experimenta 
a necessidade de proporcionar a seus membros centros de reunião 
e pontos de encôntro. A celebração do culto, a existência dos 
mercados, as assembléias políticas e os tribunais impõem, neces
sàriamente, o estabelecimento de lugares destinados a receber os 
homens que querem e que dev~ participar dessas atividades" . 

Assim é que, nos séculos XVIII e XIX, Vila Boa acompanhou as 
diversas etapas da História de Goiás - a princípio, como concentração 
de mineiros e aventureiros; em seguida, sendo ponto de convergência de 
fazendeiros e agricultores, na difícil transição da mineração decadente 
da província para as atividades agro-pastoris. e ainda Saint-lTIllaire 
quem descreve a sociedade que ali se formou. 

"Uma multidão de brancos, europeus principalmente, tinha 
,acorrido ao país para se enriquecer; retiraram-se 
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alcançar êste objetivo, e não foram substitui dos . Outros, foram 
surpreendidos pela morte antes de poderem voltar à pátria ... 
Formara-se, entretanto, uma população de brancos que diversas 
circunstâncias prenderam ao País, e de muito maior número de 
mestiços que jamais puderam pensar em sair de lá ... " . 

~ste quase segregacionismo - ilhamento na distância - propicia 
o aparecimento algumas características marcantes,' até sob o ponto de 
vista de linguagem e de biotipia entre as populações vilaboenses. Mes
mo em relação às demais vilas e povoados da região, as comunicações 
eram infreqüentes. Somente ao alvorecer dos anos oitocentos inaugu
rou-se ali o correio oficial. A cidade de Goyaz, de certa forma, é ínsula 
e península na colonização do Oeste. Dentro da paisagem áspera dos 
cerrados, siderado pela vastidão dos horizontes, ao viandante que imer
gia no regaço da Serra Dourada, Villa Boa há de ter parecido um oásis 
- pelas suas ruas e praças, pelas suas mangueiras e coqueiros, pelas 
suas casas ainda hoje dignas e sombrias. À vista da cidade, de maneira 
instintiva, o homem que chegava ao fim de áspera jornada, náufrago de 
muitas luas pelos mares do cerrado - há de ter presentido, com secreta 
inveja e de forma intuitiva, aquilo que Aristóteles tão bem expressou: 

"Os homens ajuntam-se na cidade para viver; ali permanecem 
para viver a boa vida" . 

Mas a História da cidade e da Província de Goiás não é feita de 
amenidades. À crise da mineração, no século XVIII, conseqüente do 
exgotamento, sucede-se a fase da lavoura e pecuária, praticadas em la
tifúndios e com alicerce no braço do escravo negro ou índio. A pro
pósito, convém lembrar o que afirma Eurípedes Simões de Paula: 

"O latinfúndio ... foi uma forma, talvez a única devido às 
circunstâncias - de exploração da terra". E, em seguida "Na 
América, e em especial no Brasil, a economia dos primeiros séculos, 
pela pr6pria falta de comunicações. foi embrionária, e por isso 
revestiu-se das mesmas características do Baixo Império e de Alta 
Idade Média ... O escravo, da Villa da época Imperial (romana), 
e o servo de glebcl medieval e o nosso escravo, índio ou negro, to
dos trabalham para um determinado senhor: senador romano, ba
rão medieval ou fazendeiro brasileiro" . 

~ste O caráter semi-feudal da agro-pecuária extensiva, praticada 
em Goiás, durante o século XIX e, de forma atenuada, até a atualidade. 

Em tal estrutura, a posse da terra é requisito para o poder político 
e para a expansão social. Já 
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século XIX, são os fazendeiros abastados os que adquiriram, em Villa 
Boa, algum "apuro no trato". Há uma preparação instintiva para em
palmar o poder que, não obstante, até o advento da República, esteve 
imune a influências predominantemente locais pois, como bem observa 
Jaime Câmara, os administradores provinciais eram sobretudo da con
fiança das autoridades imperiais. 

A diminuição gradativa do emprêgo do braço escravo em Goiás 
- assinalada por Maria Augusta Santana Morais - acentua-se na se
gunda metade do século XIX, com o exgotamento dos descobertos do 
ouro. Província empobrecida, mais pobre ela se nos apresenta quando 
da extinção do regime servil. Citamos ainda Jaime Câmara 

"Primitivos grupos que aqui permaneceram, ... foram se 
ligando entre si ... e deram estrutura a uma sociedade que se foi 
constituindo em famílias poderosas ... O prestígio de tais famílias 
ocorria a par com a exigência cada vez maior de certo nível social 
para as uniões matrimoniais. A notoriedade desse escalão social ... 
trouxe para as mesmas oportunidades para construção de uma situa
ção econômica tranquila e, ao mesmo tempo, favorável ao alar
gamento da área de influência política". 

g O sistema do "poder familiar fechado", inaugurado já pelo 
Anhanguera, de que nos fala Luiz Palacin; e que, com o advento da 
República, encontra campo fértil para, dentro do sistema federativo, 

"abrir amplas portas de oportunidades aos elementos da órbita 
regional" . 

Villa Boa - a cidade de Goyaz - continuava sendo o fulcro de 
tôda a região mediterrânea, meta de civilização e de requinte. Ali se 
ergueram bons estabelecimentos de ensino inclusive o segundo colégio 
oficial do País - o Lyceu de Goyaz. Nos primeiros anos do século XX 
foi fundada uma Academia de Direito, por solicitação de um grupo de 
môças que, desalentadas com o êxodo dos rapazes pertencentes às me
lhores fannllas - que iam estudar no Rio de Janeiro ou em São 
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seguiu à primeira Revolução Industrial, Villa Boa evidenciava-se ina
deqüada para liderar econômica e politicamente o Estado, até pela dis
tância que a separa das regiões mais férteis de Goiás: o sul e o sudoeste. 
O crescimento da cidade era insignificante: construia-se uma casa por 
ano. A sua fisionomia urbana permanecia inalterada; e ali as elites se 
exauriam em lutas miúdas, pela hegemonia de partidos e facções. 

Afirma Joaquim de Carvalho Ferreira que 

"coube, incontestàvelmente, ao segundo presidente da Pro
víncia de Goiás, Marechal de Campo Miguel Lino de Morais ... 
a prioridade no lançamento da idéia da transferência da Capital 
do Estado para outro local, quando, ao presidir a instalação do 
Conselho Geral, em 1830, após examinar inúmeros problemas de 
ordem social e políticas, terminou sugerindo que a sede do go
vêmo desta Unidade se localizasse o •• nas imediações de Água 
Quente" . 

Também o Presidente Couto de Magalhães - entre outros que 
esposaram a tese - afirmava em 1863: 

"Hoje, porém, quando está demonstrado que a criação de gado 
e agricultura valem muito mais do que quanta mina de ouro há 
pela província, continuar a Capital aqui (Em Villa Boa) é conde
nar-nos a morrer de inanição" . 

A primeira Constituição Republicana de Goiás, ou seu artigo 59, 
rezava: 

"A cidade de Goyaz continuará a ser a Capital do Estado, en
quanto outra coisa não deliberar o Congresso" . 

A alusão à transferência está implícita no texto, e reflete uma ati
tude mental consentânea com deliberações idênticas, já consubstancia
das em diferentes regiões do País - desde a transferência da Capital 
da cidade do Salvador para o Rio de Janeiro, até a mudança da Capital 
dos Estados do Piauí e de Sergipe - aquela, de Vila Mocha de Oeiras 
para Terezina; e esta de São Cristovão para Aracajú. 

Os primeiros anos do século XX foram marcados, em Goiás, pe
las lutas de facções adversárias na política regional. Em 1905 declina
va a hegemonia estadual dos Bulhões, sucedendo-se fugaz período de 
predomínio dos "xavieristas", contestados êstes por uma coligação opo
sicionista, e afastados do poder em 1909. 
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cobertura de Pinheiro Machado, assumiu, de fato, a liderança política 
do Estado. Uma liderança incontestável e absoluta. 

Os Caiados, originários de São Paulo, de onde vieram na segunda 
metade do século XIX, tinham-se entrelaçado com famílias da aristo
cracia vilaboense: o que, somado à forte personalidade dos seus mem
bros mais expressivos, e a um inegável descortínio no sentido de mandar 
educar as novas gerações nos grandes centros do País, assegurou-lhes 
o poder por vinte anos consecutivos. 

O período de mando caiadista há de ter sido marcado pela violên
cia, talvez pela truculência. Afirma Jaime Câmara que 

"um Caiado sem função pública, mandava mais do que qual
quer secretário de Estado", 

nos anos anteriores a 1930. Mas a consulta aos jornais da época evi
dencia que não se pode negar aos Caiados o respeitarem a livre mani
festação de pensamento, sobretudo nos periódicos da cidade de Goiás 
que nos parecem, muitas vêzes, imprudentes nos seus conceitos e desa
bridos na sua linguagem. -estes jornais contêm editoriais e artigos ex
tremamente violentos, bem como farto noticiário alusivo à crônica agi
tada do Estado de Goiás, característica das regiões de fronteira., e da 
qual constituem exemplos bem expressivos aqueles "turbulentos arraiais 
goianos" de que nos fala Modesto Gomes. 

Às vésperas de 1930, o estado de Goiás não apresentava qualquer 
previsão alentadora para o futuro. Os centros urbanos permaneciam 
imunes ao progresso; enquanto as vastas dimensões da área rural quase 
nada produziam. Não havia empregos nem perspectivas para o amanhã, 
- Goiás surgia no noticiário nacional como filho bastardo, quase 
sempre a estampar denúncias e defesas pessoais de seus políticos mais 
exaltados. 

Não se tem notícia de maiores repercussões, nesta região, dos 
sucessos que abalaram o mundo a Primeira Grande Guerra Mundial. 
Se mencionado na imprensa local, aquêle conflito catastrófico em na
da empanava o calor das disputas políticas regionais ... E, muito 
embora, dêle tivesse conhecimento as elites, acompanhando-o à dis
tância, não chegava todavia a merecer especial destaque nas suas 
preocupações. 

Dois partidos se digladiavam: o Democrático, situacionista, e o 
Republicano, oposicionista. O primeiro detinha a máquina eleitoral 
e as benesses do poder; confundia-se, freqüentemente, com a própria 
pessoa do seu chefe, o senador Antônio Ramos Caiado. O 
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cano era integrado pelos adeptos da Aliança Liberal, e vivia em "per
manente pregação revolucionária". 

A notícia do movimento armado de 1930 chegou à cidade de 
Goyaz no dia 4 de outubro. Brasil Ramos Caiado tivera, em Uber
lância, notícia do movimento deflagrado e apressara-se em regressar 
a Villa Boa - com a informação adicional de que o médico Pe~,ro 
Ludovico Teixeira organizara um batalhão de voluntários em Uber
lândia, para "tomar o govêrno goiano", penetrando pelo Sudoeste. 

Pedro Ludovico Teixeira surgia, assim, no cenário estadual. Ori
ginário da cidade de Goiás, é porém, por ascendência paterna, ligado 
a famílias do Triângulo Mineiro. Completara os seus estudos na Ca
pital da República, e casara-se em importante família do sudoeste goia
no. Radicara-se em Rio Verde, onde começara a clinicar. Contudo, 
ligado a Atanagildo França e Siqueira Campos, participara dos movi
mentos de 1922 e 1924, sendo, à época - em suas próprias pala
vras -

"tido como elemento parturbador da ordem e indesejável no 
Estado de Goiás" . 

Exilou-se em Uberlândia, onde, ao ter início a Revolução de 1930, 
reuniu 110 homens e formou a "coluna" que, após algumas lutas, veio 
ter às portas de Rio Verde, no propósito de tomar a cidade. Derrota
do, porém, por fôrças legalistas, foi Ludovico prêso na cadeia local, 
onde permaneceu durante 14 dias. 

Em Villa Boa, as notícias da Revolução circulavam com impres
sionante rapidez; os boatos corriam. A oposição tinha como certa a 
vitória; enquanto os governistas tratavam de organizar um batalhão de 
voluntários - os "camisas vermelhas" - para auxiliar na defesa da 
cidade. 

Entrementes, por determinação expressa do Senador Antônio Ra
mos Caiado, Pedro Ludovico foi encaminhado, sob escolta, para Goiás. 
A 30 km de Rio Verde foi a tropa surpreendida com a notícia de 
que a Revolução estava vitoriosa no País - e Ludovico passou "de 
comandado a comandante" . 

Uma segunda "coluna revolucionária", comandada pelo Coronel 
Quitino Vargas, deslocou-se de Paracatú para Goiás. Tomou Crista
lina e, em seguida, Planaltina, onde efetuou diversas prisões de líderes 
situacionistas. Os 
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afeta a coordenação do movimento revolucionário em Goiás. Ficou 
resolvido que, ao chegaram à Capital do Estado, seria Pinheiro Cha
gas empossado como Interventor Federal. 

Prosseguiu a coluna; em Itaberaí e ela vieram juntar-se os líderes 
aliancistas goianos. Em Villa Boa, o clima era de euforia aposicionis
ta. Os Caiados retiraram-se da cidade, que foi ocupada sem combate. 
O Vice-Presidente em exercício transmitiu o cargo a Pinheiro Chagas 
que, já como Interventor Federal, proclamou em discurso, de forma 
incisiva, 

"a necessidade da mudança da Capital para um local mais 
accessível, para maior desenvolvimento do Estado". 

Iniciava-se, assim, uma nova etapa da História de Goiás sob a 
égide da idéia mudancista - e é digno de nota o fato de que foi um 
político mineiro quem, exatamente 100 anos após Miguel Lino de 
Morais, relançou a semente, empolgado talvez pelo surto de progresso 
que experimentava Belo-Horizonte, a nova Capital que sucedera a 
vetusta Ouro Preto, de tantas glórias e tantas tradições. 

Foi constituida uma Junta Governativa - integrada esta por 
Emílio Póvoa, Mário Caiado e Pedro Ludovico Teixeira. Logo após, 
êste último era nomeado Interventor Federal em Goiás. 

A tese mudancista voltou a assomar, publicamente, durante o 
Congresso de Prefeitos reunidos na cidade de Bonfim, em 13 de julho 
de 1931. Levado a se pronunciar sôbre o assunto, o Interventor foi 
cauteloso, afirmando que o problema estava 

"sendo estudado pelo seu Govêrno, que lhe daria uma solução 
compatível com os interêsses da coletividade" . 

A despeito da linguagem prudente, a repercussão das palavras de 
Ludovico foi violenta, na cidade de Goyaz que vivia, então, uma fase 
risonha, com o centro social e cultural da vida goiana. Parecia, real
mente, uma temeridade pensar-se em tal projeto . . . Contudo, os com
bates da revolução, acrescidos da participação de goianos no combate 
à revolução constitucionalista de São Paulo, fizeram projetar uma no
va geração na vida política de Goiás. Em expressivo discurso, quando 
da homenagem que lhe foi prestada como comandante das tropas goia
nas combatentes em 1932, Domingos Velasco, um dos mais destaca
dos revolucionários do Estado, afirmava: 

"Não 
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certos e que não prescrevem '" Nenhum bloco político poderá 
prevalecer em nosso Estado se não contar com os valores novos 
que a luta evidenciou". 

Esta necessidade de buscar novos rumos e valorizar novos talen
tos, tornava mais premente a mudança da Capital do Estado, até como 
medida cautelar de sobrevivência política do grupo revolucionário. 
O regresso do senador Antônio Ramos Caiado, após longa ausência, 
foi festejada com alacridade. A tendência sebastianista e a vocação 
saudosista têm sido constantes na História brasileira; e, muito embora 
aos Caiados estivesse vedado o exercício de quaisquer profissões libe
rais, os antigos líderes eram bastante fortes para fazerem sentir o pêso 
de sua simples presença física em Villa Boa. 

Em 20 de dezembro de 1932, foLpublicado no Correio Oficial o 
decreto que nomeava uma comissão de estudos, com vistas 

"à escôlha ou adaptação de um local, para nele ser edificada 
a nova Capital" . 

O decreto produziu grande impacto, conquanto fôsse julgado de 
conteúdo político, como de sondagem da tendência mudancista do 
eleitorado, que breve iria escolher os novos congressistas. 

Mas a Comissão de Estudos instalou-se de imediato, e deu início 
aos trabalhos. 

Com a participação de Goiás a favor do Govêrno Central, por 
ocasião da revolução paulista, subira a estrêla de Pedro Ludovico pe
rante Getúlio Vargas. Com agudo senso de oportunidade, dirigiu o 
Interventor ao Presidente da República, em inícios de 1933, uma ex
posição de motivos relativa à mudança da Capital, na qual afirma: 

"Não alimentamos sentimentos contrários à velha Capital. 
Nascido aqui, criado aqui, educado no Lyceu de Goyaz, prêso por
tanto por laços afetivos que se estabelecem geralmente entre o 
homem e sua terra natal, se considerações de ordem afetiva pudessem 
influir em nosso ânimo ... é claro que a nossa opinião seria con
trária à nossa ... que fere os interêsses de muito membros da 
nossa família e de numerosos amigos. 

O que visamos, porém, é exclusivamente tornar grande o futu
ro de Goiás. O nosso objetivo é assegurar ao povo goiano o direito 
de aproveitar as irrivalizáveis possibilidades do Estado". 
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o Govêrno. Reforçado em seu prestígio político, Pedro Ludovico in
sistia na mudança da Capital - mas o assunto era evitado, na medi
da do possível, por ser considerado explosivo. 

A população da cidade de Goiaz era, naturalmente, anti-mudan
cista; tal como o fôra também a de Ouro Prêto, para quem Belo-Hori
zonte era pejorativamente denominada Papudópolis ... Quando foi 
publicado o decreto que aprovava a escolha do local em que seria 
erguida a nova Capital de Goiaz, tôda a população vilaboense sentiu-se 
traumatizada. 

Os protestos foram muitos, naquela cidade bi-centenária, que se 
sentia de certa forma roubada em seus direitos e prerrogativas. As 
vozes foram uníssonas em condenarem a decisão governista - e so
mente alguns elementos da cúpula manifestavam-se publicamente adep
tos do Interventor, na controvertida questão. Foram dias de crise emo
cional, em que pairava no ar a pergunta angustiada: E se houver mes
mo a mudança, o que será feito da cidade de Goyaz? 

Mas o decreto existia, e era intenção de Pedro Ludovico fazer 
cumpri-lo. Com sua obstinada determinação, o Interventor era como o 
agente de um determinismo histórico, e parmanecia inflexível diante dos 
obstáculos que eram muitos: sendo o maior de todos, sem dúvida, a 
extrema penúria dos cofres públicos. 

A renda do Estado de Goiás fôra, em 1932, de menos sete mil 
contos de réis. E era com tal renda que se pensava em construir uma 
nova Capital - se bem que propositadamente modesta em sua concep
ção e nos materiais a seram empregados. 

O local escolhido, nos arredores de Campinas - compreendendo 
as fazendas Criméia, Vaca Brava e Botafogo, às margens do corrégo do 
mesmo nome - foi determinado por Decreto de 18 de maio de 1933 
que previa, também, os procedimentos necessários à construção da nova 
cidade, bem como estabelecia o prazo de dois anos para a transferência 
definitiva da Capital. E ainda, em seu Art. 79, revogava concessões e 
privilégios acaso existentes, relativos a serviços públicos na nova capi
tal. O Decreto foi recebido com particular desagrado pelos concessio
nários prejudicados em seus interêsses - e êste fato fêz aumentar a 
onda oposicionista. 

Na política, anos difíceis se seguiram, inclusive com a cisão da 
ala governista; a ruptura Ludovico-Velasco resultou na união dêste últi
mo com os remanescentes caiadistas. A despeito, porém, da chamada 
Coligação Libertadora Goiana, das fôrças oposicionistas, Pedro Ludo
vico Teixeira foi eleito Governador do Estado em 1935. 

O 
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Aberto o crédito necessário, foi contratado o urbanista Atilio Cor
reia Lima, representante da firma P. Antunes Ribeiro e Cia. do Rio 
de Janeiro, para estabelecer 

"o projeto da futura Capital do Estado, mediante o paga
mento de cincoenta e cinco contos de réis ... " . 

Atílio Correia Lima regressara, há pouco, da Europa, onde estu
dara em França e na Suiça; era uma das expressões mais promissoras 
do urbanismo brasileiro. 

O relatório por êle apresentado sôbre o trabalho que realizou é 
primoroso, e merece destaque em certas considerações que faz: 

,,~ de notar que a mudança da Capital é tão premente que o 
problema não é, propriamente de mudar para êste ou aquêle ponto, 
mas sim de sair de onde está ... O traçado (da nova Capital) 
obedece, de uma maneira geral, à configuração do terreno, às ne
cessidades do tráfego e ao zoneamento. Guardando as devidas 
proporções, o feitio monumental procurado é o princípio clássico 
adotado em Versailles, Carlsruhe e Washington ( ... ) (no) Cen
tro Administrativo, serão construidos todos os edifícios públicos 
administrativos, quer federais, estaduais P. municipais ... o centro 
administrativo, embora disponha de fácil acesso, não é local de 
passagem para grandes comunicações, o que o torna um tanto tran
qüilo, como convém às repartições públicas". 

Quando se fêz o lançamento da pedra fundamental da cidade em 
24 de outubro de 1933, previa-se a construção de uma Capital para 
15.000 habitantes - o que parecia arrojado, diante da população da 
cidade de Goiás, que em 1932, de 8.526 habitantes! A cachoeira do 
J aó forneceria 400 cavalos de fôrça - o que também parecia mais do 
que suficiente, pois a cidade de Goiás dispunha de 80 cavalos, e isto 
nos meses de chuva ... Aos mais _ utópicos "mudancistas", jamais 
ocorreu a previsão de que, em menos de 30 anos, a receita estadual de 
6.727 contos de réis em 1932, fôsse multiplicada mais de duzentas 
vêzes; e que em 1958, vinte e cinco anos depois de lançada a pedra 
fundamental, Goiânia tivesse 110.000 habitantes! (2). 

(2). - População de Goiânia Crescimento. 
ANO NQ HABITANTES FUNDAÇÃO 

1933 - (Estimativa) 
1940 - (Recenseamento) 
1950 - (Recenseamento) 
1960 - (Recenseamento) 
1970 - (Estimativa) 

14.300 
48.000 
53.389 

164.606 
427.000 
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Mas aquilo que hoje se nos afigura mesquinho e acanhado, naque
les tempos parecia desperdício. A oposição, em manifestos e campa
nhas, criticava "os gastos excessivos" com a construção da cidade; e 
combatia "os impostos escorchantes" que se cobravam para cobrir 
aquela "orgia de despesas". Previa, outrossim, a bancarrota a que, fa
talmente, seria levado o Estado ... 

Uma série de atos do Govêrno impulsionou as providências para a 
efetivação da mudança. Foi criado um Departamento de Propaganda e 
Expansão Econômica, confiado ao jornalista Câmara Filho, que tinha 
por finalidade despertar a atenção do País para a renovação que se 
operava em Goiás e, sobretudo, para a sua nascente Capital. 

O fluxo de imigrantes começou bem cêdo: mineiros, a princípio, 
depois nordestinos em grande número. Vinham a pé, a cavalo, de car
ros de bois, de trem - até Leopoldo de Bulhões - e de caminhão, em 
levas que se avolumavam, demandando o Brasil Nôvo que se esboçava. 

A instalação da Assembléia Constituinte na cidade de Goiás em 
1936, servia como caixa acústica para as contestações anti-mudancistas. 
O assunto era discutido nas ruas e nos lares, no mercado, nas escolas 
- sendo agora apresentado sob nôvo prisma: o de que, se emoregados 
em Villa Boa os recursos aplicados na nova Capital, a cidade de Goyaz 
também se transformaria numa cidade progressista e moderna. 

A despeito de tudo, os trabalhos da construção prossegui.am, no 
planalto próximo a Campinas, na franja das matas do mato grosso 
goiano. 

Mudando de tática, a oposição resolveu apoiar a tese da mudança, 
desde que se dotasse a cidade de Goyaz de requisitos mínimos para a 
salvaguarda dos seus interêsses e da sua sobrevivência. Foram apre
sentados emendas dêsse teor à Constituição que se elaborava. Entre 
outras medidas, propunha-se: 

a). - que a mudança somente fôsse efetuada quando o Es
tado atingisse condições financeiros 6timas; 

b). - que a mudança se efetivasse mediante lei ordinária, 
depois que a cidade de Goyaz fôsse dotada de condições para a 
continuidade de seu progresso, inclusive via férrea. 

Encaminhando a votação, o deputado Alfredo Nasser expôs os 
pontos em que se baseava a oposição à mudança, concluindo: 

"Construir 
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cia administrativa, é expor-se a perder pelo descalabro uma e outra 
(Goiás e Goiânia) ... O que o povo quer de nós, o que o povo 
espera, é que o auxiliemos aproduzir e que se lhe garanta o con
sumo ... Nós não queremos, hoje, uma cidade nova; querêmo-Ia 
amanhã, não uma, mas duas, três, quantas puderem surgir em nos
so abençoado solo ... ". 

A despeito do veemente discurso do tribuno oposicionista, a emen
da foi rejeitada - sendo, a seguir, o Governador autorizado a passar 

"o tempo que julgar necessário na cidade em construção, trans
portando o aparelhamento de mister ao desempenho de suas fun
ções" . 

Nascia Goiânia. À margem do córrego Botafogo, ergue-se uma 
casa de tábuas: O Palácio do Govêrno. Uma determinação fertil 
amparava os pioneiros. Na terra intensamente vermelha do planalto, 
rasgavam-se as ruas e surgiam os alicerces dos primeiros edifícios, no 
Plano Piloto elaborado por Correia Lima. Campinas era a sede urbana 
que servia de ponto de apôio, e ligava-se precàriamente com a cidade 
em construção. Uma odisséia de trabalho se desenrolava sob os hori
zontes infinitos do planalto, enquanto uma nova geração temperava as 
fôrças ao sol e à poeira. Os recursos financeiros eram escassíssimos; 
a mão-de-obra, difícil; os meios de comunicação, quase inexistentes. 
O Govêrno federal resolveu, enfim, colaborar com a doação ao Estado 
de Goiás de 5.663 apólices do Tesouro Nacional, exigindo, porém a 
contrapartida da construção de quatro prédios para as repartições pú
blicas da União. Foi esta a aiuda financeira concedida pelo Govêrno 
Central à obra que o Estado de Goiás empreendia; mas o apôio político 
foi constante, a despeito de pressões de tôda ordem. 

Como passo preliminar para a efetiva realização da mudança, em 
7 de novembro de 1935 foi criado o município de Goiânia - nome 
escolhido mediante concurso instituido pelo jornal O Social, o indicado 
pelos professôres Alfredo Faria Castro e Zanira Campos Rios. Dentre 
diversas sugestões pitorescas, algumas revelam a tendência do endeusa
mento e à subserviência, generalizada na época - foram encaminhadas 
as seguintes denominações para a nova Capital: Petrônia e Petrolência, 
as quais obtiveram expressiva votação. Também foi lembrado que 
sendo a mudança da Capital antiga aspiração do povo goiano, deveria 
ela chamar-se Aspirópo[is . .. 

Foi nomeado para primeiro Prefeito da cidade em construção o 
jovem jornalista e professor do Lyceu de Goiás - Venerando de Freitas 
Borges. O município foi instalado a 20 
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dezembro do mesmo ano, Ludovico se transferiu, com seus familiares 
para Goiânia. 

Intensificava-se a migração rumo à nova Capital goiana. Visitan
do Goiânia nessa época, escrevia Pierre Monbeig: 

"Sem desconhecer as dificuldades, pode-se pensar que seja uma 
alegria para um arquiteto dispor de uma vasta superfície plana e 
docemente inclinada, para ai traçar a cidade moderna ... Há 
penas 4 anos que os primeiros trabalhos foram iniciados ... e já 
a cidade possui mais de duzentos edifícios ... assim, a jovem Capi
tal nos levou a encerrar alguns dos problemas de valorização do 
sertão, que cada dia mais me seduzem mas que requerem soluções 
a um tempo amplas e refletidas". 

Foi um período épico, cheio de vicissitudes, mas também de espe
ranças e de idealismo. Ninguém melhor do que o primeiro Prefeito de 
Goiânia, Professor Venerando de Freitas Borges - aqui presente -
para prestar um depoimento de valor histórico e humano, sôbre o que 
foram aquêles anos que antecederam imediatamente à instalação, em 
Goiânia, do Govêrno do Estado. 

Goiânia aí está. 

As modestas metas iniciais - 15. 000 habitantes, 400 cavalos de 
fôrça foram multiplicadas, generosamente. 

Nestes amplos horizontes, projeta-se a fisionomia de uma cidade 
aberta que abriga lideranças arrojadas, em sintonia com o cenário ur
bano de onde governam. 

Mais de 30 anos já passaram, desde o decreto que transferiu a 
Capital do Estado da Cidade de Goiás para Goiânia. Mas há uma 
distância mais acentuada entre os homens de hoje e os daquele tempo: 
sobretudo em relação à mentalidade de uma e de outra época. Mesmo 
aos filhos e netos daqueles resolutos pioneiros que acreditaram nas 
possibilidades desta cidade e desta região - torna-se difícil recriar o 
ambiente, o clima, as idéias e as motivações que aproximaram as opi
niões no período mudancista. Os valores culturais e morais também 
evoluiram, assim como os métodos e os processos políticos se modifi
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construir Goiânia ainda vivem, usufruindo agora de confôrto e bem 
estar considerados quase utópicos, quando aqui nada mais havia do 
que os ventos e a poeira dos rodamoinhos de agôsto. 

Com a fundação de Brasília, como que encerrou-se um ciclo de 
construção de capitais, no rumo do oeste - Belo-Horizonte, Goiânia, 
Brasília. As duas primeiras serviram de protótipo à última - embora 
aquelas em escala infinitamente mais modesta. 

O 



IX. - PROPOSTAS E MOÇÕES (*). 

(*). - Deixa de ser publicada, apesar de aprovada, uma Moção Especial 
à Professora Alice Piffer Canabrava, a seu pedido, por se tratar de assunto de 
fôro íntimo em seu critério (Nota da Redação) . 





PROPOSTA NQ 1. 

Considerando que a Associação dos Professôres Universitários de História 
irradiou-se pela quase totalidade dos Estados da Federação; 

Considerando que cêrca de mil professôres recebem, atualmente, as cir
culares da Associação, em centenas de cidades brasileiras; 

Propomos que a Associação dos Professôres Universitários de História pas
se a denominar-se Associação Nacional dos Professôres Universitários de His
tória, com a adoção da seguinte sigla: A. N. P. U. H 

Goiânia, 8 de setembro de 1971. 

Alice Piffer Canabrava 
Naur João Janzantti 
Corcino Medeiros dos Santos 
Aniz Domingos 
Leoni W. Gulicz 
Helga Piccolo 
Elda S. Coelho 
Nely S. Almeida 
J. Ribeiro Junior 
Helena Pignatari Werner 
Zilda Zerbini Toscano 
Sônia A. Siqueira 
Raul de Andrada e Silva 
Maria Angélica Camargo Soler 
Maria de Lourdes Ramos 
Maria do Socorro Ferraz Barbosa . 

• 
PROPOSTA NQ 2. 

Propomos que, em virtude de, pràticamente. a ação da Associação dos Pro
fessôres Universitários de História ter abrangido todo o território nacional, que 
a sua atual denominação passe a ser doravante a seguinte: Associação Nacional 
dos Professôres Universitários de História (A. N. P. U. H.). 

Sala de Sessões, 10 de setembro de 1971. 

Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula 
Neusa de O. Aleixo Hallovitz 
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Eurípedes Simões de Paula 
Gilka N. Ferreira de Salles 
Maria Apparecida da Silva 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Helga I. L. Piccolo. 

... 

PROPOSTA NQ 3. 

1. - Só serão programadas e discutidas nas Sessões de estudo as comuni
cações que forem apresentadas anteriormente ao início do Simpósio e até a data 
determinada para sua entrega. 

2. - A Direção Nacional enviará aos Núcleos Regionais para o competen
te estudo as comunicações tratadas no item 1. 

3. - As comunicações enviadas após a data estabelecida no item 1, po
derão ser programadas e distribuidas aos participantes do Simpósio, a critério do 
Conselho Consultivo. 

Goiânia, 11 de setembro de 1971. 

Luiz Cesar Aguiar Bittencourt Silva . 

... 

PROPOSTA NQ 4. 

Propomos que nos próximos Simpósios as comunicações sôbre Levanta
mento e Arrolamento de Fontes Primárias sejam reunidas em uma única sessão. 
As comunicações seriam relacionadas e os Professôres que as elaboraram com
pareceriam apenas para esclarecimentos, se necessários, abolindo-se as suas apre
sentações. 

Sala de Sessões, 11 de setembro de 1971. 

Dea Ribeiro Fenelon 
Norma de Goes Monteiro 
Maria da Glória Alves Portal 
Aidyl de Carvalho Preis 
Milza Bruxellas 
Eduardo d'Oliveira França 
Adalgisa Maria V. Rosário 
Neusa de O. Aleixo Hallovitz 
Maria Apparecida da Silva 
Amália Bandeira de Mello 
Vera Lúcia Barbosa 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Helga I. L. Piccolo 
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Sônia A. Siqueira. 
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* 
PROPOSTA NQ S. 

1. - As eleições para renovação da Diretoria e do Conselho Consultivo 
da ANPUH, serãq realizadas, em um só dia, com apuração imediata e através 
de chapas completas ou nomes isolados com resgistro prévio e concordância 
e'{pressa dos interessados. 

2. - O voto será secreto e exclusivo aos membros efetivos da ANPUH. 
3. - As chapas, deverão ser apresentadas à Secretaria da Associação onde 

rt:..:eberão um número que as identificará. 

Goiânia, 11 de setembro de 1971 . 

Luiz Cesar Aguiar Bittencourt Silva. 

* 
PROPOSTA NQ 6. 

1. - Fica fixado em 15 (quinze) o número de membros efetivos do Con
selho Consultivo. 

Goiânia, 11 de setembro de 1971. 

Luiz Cesar Aguiar Bittencourt Silva. 

* 
PROPOSTA NQ 7. 

Propomos ao plenário que se oficie ao Sr. Prefeito de Goiás, Sr. Dário 
Sampaio, Frei Simão Dorvi O. P., ao Dr. Elder Teixeira e à Cora Coralina, 
agradecendo as inexcedíveis homenagens recebidas pela delegação do VI Simpó
sio quando da sua visita à cidade de Goiás. 

Goiânia, 12 de setembro de 1971. 

Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula 
Eurípedes Simões de Paula 
Gabriel Roy 
Sônia A. Siqueira 
Eduardo d'Oliveira -França 
Neusa de O. Aleixo Hallovitz 
Gilka N. Ferreira de Salles 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Helga I. L. Piccolo. 
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• 
PROPOSTA N9 8. 

Propomos ao plenário um voto de agradecimento aos estudantes, em espe
cial às monitoras e ao Presidente do Centro de Estudos Históricos Universidade 
Federal de Goiás, que tanto auxiliaram aos Simposiastas no decorrer de todos os 
trabalhos d .. VI Simpósio. 

Sala de Sessão, 12 de setembro de 1971. 

Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula 
Neusa de O. Aleixo Hallovitz 
Eurípedes Simões de Paula 
Gabriel Roy 
Sônia A. Siqueira 
Eduardo d'Oliveira França 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Helga 1. L. Piccolo. 
Amália I. Bandeira de Mello 
Dante de Laytano. 

* 
PROPOSTA NQ 9. 

De acôrdo com a sugestão de Cora Coralina, de Goiás, sugerimos que se 
oficie a quem de direito no sentido de que se crie em cada município brasileiro, 
onde ainda não houver, a Casa da Cultura que deverá congregar arquivos his
tóricos, centros folclóricos e outras manifestações culturais, para a preservação 
dos nossos costumes e da nossa História. 

Sala de Sessões, 12 de setembro de 1971. 

Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula 
Gabriel Roy 
Sônia A. Siqueira 
Neusa de O. Aleixo Hallovitz 
Maria Apparecida da Silva 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Helga I. L. Piccolo. 

* 
PROPOSTA NQ 10. 

Propomos como tema principal para o VII Simpósio: 

"As Cidades". 

Prof. Miguel Schaff. 
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• 
PROPOSTA NQ 11. 

Propomos como tema central do VII Simpósio de Professôres Universitários 
de História, a "Idéia Repúblicana", uma vez que 1873 corresponde ao I Cente
nário da Convenção de Itú. 

Goiánia, 11 de setembro de 1971. 

Helga I. L. Piccolo. 
Odilon Nogueira de Matos 
Aniz Domingos 
Romeu Stival 
Dante de Laytano. 

• 
PROPOSTA NQ 12 (*). 

Considerando que em 1973, será realizado o VII Simpósio dos Professôres 
Universitários de História e atendendo: 

- que a cidade de Itú, Estado de São Paulo, foi sede em 18 de abril 
de 1873, de histórica Convenção Repúblicana de Itú; 

- que tal acontecimento representou um primeiro passo para a concre
tização dos ideais republicanos no Brasil, dado que serviu para estabelecer as 
bases da organização da campanha repúblicana que culminaria com a procla
mação do Campo de Sant'Ana em 1889; 

- que a cidade de Itú, através de suas autoridades e povo, está prepa
rando um longo programa para comemorar condignamente o Centenário da 
Convenção de ltú, durante o ano de 1973; 

- que a cidade de ltú, além de seu histórico Museu, no mesmo sobrado 
onde reuniram-se os convencionais de 1873, possue diversos monumentos histó
ricos e artísticos, alguns tombados pelo Departamento do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional; 

- que a cidade de Itú, além de situada na histórica Rota das Bandeiras, 
possue privilegiada situação geográfica, distante apenas 100 km da capital do 
Estado e excelentes vias de acesso, tanto por estradas de rodagem como de ferro; 

- que o atual Prefeito Municipal de ltú, Sr. Olavo Volpato é um jovem 
atuante, que está imprimindo intensa atividade à administração, sobretudo no 
campo cultural; 

- que a cidade de ltú está situada nas proximidades de outras cidades 
de grande interêsse histórico, especialmente no setor do Bandeirismo; 

(*). _ Proposta retirada em plenário (Nota da Redação). 
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- que a cidade de Itú possui condições de hospedagem, as quais, serão 
facilitadas pelas autoridades públicas e escolares, sobretudo considerando a rede 
escolar da cidade, que inclui o tradicional Instituto de Educação Regente Feijó, 
o Colégio N. S. do Patrocínio, onde existem condições de alojamento, a Fa
culdade de Filosofia, Ciências e Letras N. S. do Patrocínio e a Faculdade de 
Direito; 

Levamos à consideração da Assembléia do VI Simpósio dos Professôres 
Universitários de História a seguinte Proposta: 

que o VlI Simpósio Nacional dos Professôres Universitários de História seja 
realizado na cidade de ltú, Estado de São Paulo em 1973. 

Roberto Machado Carvalho. 

* 
PROPOSTA NQ 13. 

Propomos ao plenário um voto de agradecimento à Sociedade de Goiânia 
pela participação efetiva ao VI Simpósio, hospedando, recepcionando e atenden
do, através de suas instituições, inclusive hospitalares, aos Simposiastas e seus 
acompanhantes. 

Goiânia, 12 de setembro de 1971. 

Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula 
Eurípedes Simões de Paula 
Gabriel Roy 
Sônia A. Siqueira 
Eduardo d'Oliveira França 
Neusa de O. Aleixo Hallovitz 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Helga J. L. Piccolo 
Dante de Laytano. 

* 
PROPOSTA NQ 14 (*) . 

Apresentada pelos Núcleos Regionais da ANPUH e Universidades da Gua
nabara (Universidade Federal do Rio de Janeiro), do Rio Grande do Sul (Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul), da Universiade Federal e Pernambuco 
e Universidade Católica de Pernambuco; 

Moção NQ 1. - Tendo em vista os prejuizos gerais da programação defi
ciente e ausência de critério classificatório para apresentação dos trabalhos, suge
rimos as seguintes providências: 

(*). - Foi rejeitada pelo plenário a "Moção nQ I" (Nota da Redação). 
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1. - o funcionamento de tres setores básicos: 
a). - um para a apresentação dos temas sobre o assunto principal 

do Simpósio; 
b). - outro para a apresentação das Fontes Primárias; 
c). - um terceiro para os trabalhos de Didática e Metodologia do 

Ensino Superior da História. 
2. - no setor que trata do tema principal do Simpósio, sub-setores refe

rentes à: 
a). - História do Brasil e Portugal; 
b). - História Moderna, Contemporânea e da América; 
c). - História Antiga, Medieval, Oriental, e da Arte em geral. 

3. Como os trabalhos referentes ao Brasil são os que apresentam maior 
interesse para os congressistas e a pesquisa histórica, devem ser as 
contribuições dessa área apresentadas no Auditório, pois local mais 
amplo para o número maior de interessados. 

4. - Em cada sessão de apresentação de trabalhos (de manhã ou à tarde) 
devem ser escalonados trabalhos, evitando-se assim prejuizos de de
legações que, em geral com sacrificios, comparecem ao Conclave. 

5. - Em vista do principal interêsse do Simpósio ser a apresentação dos 
trabalhos, as excursões devem ser programadas para os dias finais, e 
não em dias intermediários ou iniciais. 

6. - A programação deve ser feita de acordo com o compromisso enviado 
através da Ficha de Inscrição com o título do trabalho a ser apre
sentado. Deve ser estabelecido se os trabalhos podem vir mimeogra
fados das Universidades, como tem ocorrido, ou se haverá prazo im
preterivel de entrega à Comissão Executiva dos trabalhos do Simpósio. 

7. - Deve ser organizada uma comissão para a programação dos trabalhos 
inscritos para apresentação no Simpósio. 

Moção NQ 2. - Nomeação de uma Comissão para acompanhar os estudos 
da Reforma de Ensino de Primeiro e Segundo Graus no que se refere à posição 
da História. 

Moção NQ 3. - Voto de apôio ao Projeto que será apresentado para regu
lamentação da profissão de Historiador, Professor de História, e Historiografo, 
elaborado pelas professoras Alice P. Canabrava, Olga Pantaleão e Maria Clara 
Constantino, e agradecimento ao trabalho inicial das mesmas. Se esta Assembleia 
julgar conveniente, sugerimos a organização de uma comissão da ANPUH, com 
o objetivo de acompanhar a redação final do Projeto, apresentação e tramitação 
no Congresso. 

Celia Freire d'Aquino Fonseca 
Lucinda Coutinho de Mello Coelho 
Maria de Lourdes de Lima Ramos 
Maria do Socorro Ferraz Barbosa 
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Macarthy Moreira 
Miridan Brito 
Arno Wehling. 

* 
PROPOSTA NQ 15. 

Como a Profa. Célia começa a sua proposta com um "tendo em vista ... " 
com o qual muitos de nós certamente não concordamos em absoluto acredito 
que ou a Profa. Célia reformula a sua proposta ou não pederiamos sequer dis
cuti-Ia; temos que simplesmente recusa-Ia total e completamente. 

Todos sentiram ao chegar o preparo cuidadoso e a excelente organização 
deste Simpósio com todas as pastas, a programação e o material que recebemos. 
Ficamos admirados e entusiasmados com isso, já que sabemos que nem sempre 
é possivel organizar tão eficientemente congressos em geral. 

:É injusto, portanto, o considerando inicial de modo que não poderiamos de 
modo algum levar sequer em consideração o que vem depois disso. 

Antonietta de A. Nunes. 

* 
PROPOSTA NQ 16. 

Considerando que no ano em curso transcorre o cincoentenário do faleci
mento do ensaista Hugo de Carvalho Ramos, nascido na antiga capital goiana, 
aos 21 de maio de 1895 e falecido no Rio de Janeiro, aos 12 de maio de 1921; 

Considerando que o livro Tropas e boiadas, recebido em 1916 pela crítica a 
mais favoravel continua merecendo lugar de merecido destaque na historiografia 
regionalistica do nosso país; 

Considerando que a edição de 1950 da Companhia Editora Panorama, sob 
o título de Obras Completas de Hugo de Carvalho Ramos, inclui a reedição de 
Tropas e boiadas, acrescida de inéditos reunidos sob o título de Plangências no 
contexto da Coleção "Panorama de Literatura Brasileira" encontra-se exgostada; 

Propomos ouvido o pronunciamento do Plenário, seja encaminhado ao De
partamento Estadual de Cultura do Estado de Goiás, na pessoa da sua digna di
retora, Profa. Sylvia de Siqueira Simões, um apelo sugerindo seja re-editada a 
obra Tropas e boiadas, do insigne goiano Hugo de Carvalho Ramos. 

Goiânia, Sala das Sessões, 11 de setembro de 1971. 

Eurípedes Simões de Paula 
Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula 
Amaury Vasconcelos 
Helga Iracema Landgraf Piccolo 
Anita Novinsky 
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Ana Maria de Almeida Camargo 
Nachman Falbel 
10sé Sebastião Witter 
Suely Robles Reis de Queiroz 
10rge 1 amil Safady. 

* * 
* 

MOÇÃO NQ 1. 

Ao encerrar-se os trabalhos do VI Simpósio propomos seja consignado um 
voto de agradecimento e tambem de congratulações às Reitorias da Universidade 
Federal de Goiás, e da Universidade Católica de Goiás, promotoras deste Sim
pósio. 

Goiânia, Sala das Sessões, 11 de setembro de 1971. 

Helga Piccolo 
Eurípedes Simões de Paula. 

* 
MoçÃO NQ 2. 

Os Professores Simposiastas vem externar o seu mais profundo agradeci
mento ao Pe. Luís Palacin S. J., principal coordenador em Goiás do VI Sim
pósio Nacional de Professores de História em Goiás pela intensa atividade de
senvolvida e grande dedicação durante a sua preparação e realização neste 
Estado. 

Goiânia, Sala das Sessões, 11 de setembro de 1971. 

Maria Regina Cunha Rodrigues Simões de Paula 
Célia Freire d'Aquino Fonseca. 

* 
MoçÃO NQ 3. 

Os professores do Departamento de Geografia e História do Instituto de 
Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Goiás propõem um voto 
de aplauso e agradecem ao professor Odilon Nogueira de Matos, do Departa
mento de História da Universidade Católica de Campinas, o excelente trabalho 
sobre a Historiografia Goiana, a partir do descobrimento da Capitania até os 
dias atuais, constantes de "Notícia Bibliográfica e Histórica - Ano UI nQ 25, 
agosto-setembro de 1971". 



- 848-

Reconhecem uma homenagem feita no VI Simpósio dos Professores Uni
versitários de História que, ao realizar-se em Goiânia, proporciona aos historia
dores de todo Brasil um contato mais aproximado com a história de Goiás. 

Goiânia, Sala das Sessões, 11 de setembro de 1971. 

Gilka Vasconcelos Ferreira Salles 
Maria Sônia França e Souza 
Ana Lúcia da Silva. 

* 
MOÇÃO NQ 4. 

Moção de aplauso a atual direção do Arquivo Nacional pelo trabalho qut" 
tem desenvolvido em beneficio da pesquisa histórica. 

Goiânia, Sala das Sessões, 11 de setembro de 1971. 

José Pedro Esposei 
Gabriel Roy 
Alceu Gaspar 
Aidyl de Carvalho Preis 
Arno Wehling 
Marilda Co~rea Ceribelli 
Odilon Nogueira de Matos 
Olívia Marina de A vellar Gomes 
Leoni W. Gilicz 
Aniz Domingos 
Adolfo Mendes 
Marcos W. de Freitas Reis 
Antonieta Aguiar Nunes. 

* 
MOÇÃO NQ 5. 

Considerando a cordial acolhida e o eficiente preparo e organização dos 
cursos práticos ministrados pelo Arquivo Nacional, Arquivo Histórico e Mapo
teca do Itamaraty e Arquivo Histórico e Museu Imperial aos monitores do De
partamento de História PUC-SP, por ocasião da realização do Curso Programa
do Intensivo de Técnicas de Pesquisa Histórica em julho passado (cujos resul
tados foram trazidos a este Simpósio) . 

Considerando a prestimosidade, o entusiasmo e a disposição dos diretores e 
funcionários destas entidades para um maior e mais constante contato com os 
cursos universitários de História. 

Sugiro que a diretoria da ANPUH oficie ao Sr. Raul Lima (diretor do 
Arquivo Nacional), Profa. Marta Maria Gonçalves (chefe do Arquivo Histó-
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rico do Itamaraty), Profa. Isa Adonias (chefe da Mapoteca do Itamaraty) Profa. 
Maria Amélia Migueis (chefe do Arquivo Histórico Imperial-Petrópolis) e Lou
renço Luiz Lacombe (diretor do Museu Imperial-Petrópolis) presente ao nosso 
Simpósio) congratulando-se com estas entidades pelo pleno exito do Curso e 
auguriando que experiências como esta se repitam em beneficio do ensino e da 
Pesquisa Histórica em nosso país. 

Goiânia, Sala das Sessões, 11 de setembro de 1971. 

Antonieta Aguiar Nunes . 

• 
MoçÃO NQ 6. 

Considerando a importância das modernas técnicas de comunicações na 
aprendizagem de todos os niveis, desde os iletrados até os de preparo superior; 

Considerando que a Televisão pode oferecer, sobretudo num país em de
senvolvimento, excelentes perspectivas visando elevar o nível cultural das po
pulações; 

Considerando que a Fundação Anchieta de São Paulo, TV 2 vem realizando 
um trabalho pioneiro com magnificos resultados, no preparo de candidatos aos 
Exames de Madureza e de outros niveis; 

Considerando que os participantes do VI Simpósio dos Professores Uni
versitários de História, compreendendo um número aproximado de seiscentos, 
entre professores universitários, secundários e estudantes de História, aplaudi
ram em sessão realizada dia 8 pp. no Auditório da Universidade Federal de 
Goiás, uma magnifica demonstração do trabalho realizado por professores da 
Fundação Anchieta no Ensino da História, pela Televisão; 

Submeto à apreciação da Assembleia do VI Simpósio dos Professores Uni
versitários de História a seguinte Moção: 

que seja encaminhada ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, 
Laudo Natel, à Exma. Sra. Ora. Esther Figueiredo Ferraz, Secretário de Edu
cação do Estado de São Paulo e à Direção da Fundação Pe. Anchieta na pes
soa do Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, oficios no sentido de ser dada 
continuidade ao plano iniciado e experimentado com tanto exilo, do Ensino da 
História pela Televisão. 

Goiânia, setembro de 1971. 

Roberto Machado Carvalho . 

• 
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MoçÃO NO 7. 

Ao Exmo. Sr. Prefeito de Anápolis pela excelente e cordial acolhida ofe
recida aos simdosiastas do VI Congresso Nacional de Professores de História. 

Prof. José Maria Correia. 

* 
MoçÃO NO 8. 

Os participantes do VI Simpósio de Hsitória viveram uma noite de beleza e 
sensibilidade musical, quando recebidos pela família do Dr. Joaquim Francisco 
de Mattos, em sua residência. Foi apresentado o coral, música de Câmara e 
solos. Os simposiastas presentes à reunião encaminham esta moção no sentido 
que seja incluido nos Anais do VI Simpósio da ANPUH, em agradecimento ao 
Dr. Mattos, à sua esposa D. Carmela, aos seus filhos: Alda, Ataíde, Carmela, 
Emanuel, Amarilis, Henriqueta e Egon. O casal é natural de Mato Grosso e os 
filhos de Anápolis, residindo em Goiânia desde 1965. 

Alem do maravilhoso talento demonstrado por esta família-prodigio, mais 
uma vez foi constatada a tradição de hospitalidade e calor humano do povo de 
Goiás. 

Joubran EI Murr 
José Roberto do Amaral Lapa. 
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