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UM GUIA PARA A PESQUISA HISTORICA NO RIO DE JANEIRO -OS ARQUIVOS PRIVADOS(*)
NDBICA

BIRS~

da Pontifi.cia UniUBl'
sidads CatÓlica áõ
Rio ds Jar.ei:ro. fi do
CEPEDOC.

INTRODUÇAO.
A realidade deste trabalho correspondeu ã necessidade de reunir
informações básicas e fundamentais sobre os arquivos privados no Rio
de Janeiro. Seu objetiVO consiste em elaborar um mapeamento de fon
tes documentais referentes ao perTodo republicano da história do Br,!
si1. Este levantamento visa basicamente fornecer pistas ao pesquisador para a localização de fontes primãrias no Rio de Janeiro.
as
A organização do material de arquivo estã longe de atingir
condições mTnimas necessárias ao desenvolvimento de pesquisa histõr!
ca. Fugi ndo a qualquer cri terio de ordenação. guardado mui tas vezes
em velhos porões. a sua localização assume muitas vezes um caráter
expedi ci onâri o, com pers pecti vas bas tante limitadas.
A inexistência de criterios rigidos de organização em muitas 1ns
tituições, dificultou uma sistematização perfeita dos dados releva!
tes para descrição dos acervos deste arquivo. Neste sentido optou-se
por apresentar as informações possTveis. refletindo assim as
próprias condições práticas oferecidas ao pesquisador para a consulta
de documentos.
Em termos gerais buscou-se na elaboração de cada resumo informar:
o volume da documentação, sua natureza, a forma de organização. e o
conteúdo histórico relacionado a atuação pública e polTtica do titu
(*) - Comunicação apresentada na 3a. Sessão de Estudos, Equipe D. no
dia 20 de julho de 1977 (Nota da ReOOção).
Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977

1248

lar do arquivo. Infelizmente, não foi posslve1 colher estas 1nforlB
ções para todos os arquivos.
Procurou-se destacar as diversas formas de organização que sofrem os arquivos privados. O tratamento COllUll a tipos diferentes ele
material, recortes de jornal e livros por exemplo, pode ..itas vezes impedir a execução de .. trabalho criterioso que deve ter ref1!
tido na organização de doc..errtos a distinção entre fontes Fi_rias
e secundãri as.
Outra questão importante a ser colocada refere-se ao des.Jlbramento dos acervos documentais que vem ocorrendo no Rio de Janeiro.
Temos dois exemplos incCJlllll"!t!flSlveis: a doação da biblioteca ele Sa.,!
tiago Dantas ã casa de Rui Barbosa quando o seu arquivo encontra- se
no Arquivo Nacional, e a divisão do Arquivo de Nilo Peçanha entre o
Museu Histõrico e o ""'seu da RepÚblica, que. aliãs. formalmente re
presen tam uma úni ca i ns ti tuiçi!l.
Finalmente torna-se i.,ortante justificar a inclusão do Arquivo
da Presidência da República entre os arquivos descritos neste trab~
lho. Sua inclusão explica-se pela própria dificuldade de separar os
papéiS pÚblicos e privados dos homens públicos da histõria. Trata-se
de lI1Ia divisão formal que reflete uma dicotomia imposslvel para o d!
senvolvimento da pesquisa histórica.
Foram localizados arquivos privadOS relativos ao penodo repu blicano da histõria do Brasil nas seguintes instituições: Instituto
Histórico e Geogrãfico do Rio de Janeiro. Arquivo Nacional. B;blio~
ca Nacional. Arquivo Histõrico do Itamaraty. casa Rui Barbosa. Arqu.!.
vo Histõrico da Marinha. Dentro de Memória Social Brasileira. e te.,!
tro de Pesquisa e Documentação de Histõria Contemporânea do Brasil

*

*
*

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO BRASILEIRO.
Os arquivos privados do Instituto Brasileiro e Geogrãfico Bras.!.
leiro seguem normalmente _ mesmo critério de organização. A dow..,!
tação e dividida em quatro partes que SE' referem a: 19) documentos
pessoais -- organizados ~ ordem cronológica; 29) correspondência ativa e passiva -Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977
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dereçado; 39 vida política - organizado em ordem cronológica. 49)
doClllefltos de terceiros - organizados em ordem cronolÕgica.
Este critério no entanto é abandonado algumas vezes quando, por
exelllPlo, a coleção tenha recebido - previamente i sua doação - o.!!
tra organização (e o caso Arquivo Epiticio Pessoa) ou quando a doação de documentos se mantém apÕs a organização do arquivo (e o caso
do Arquivo Prudente de Morais).
As coleções recebem um fndice onomãstico das pessoas citadas em

seus documentos, algumas vezes um fndice de assuntos, e uma relação
co.pleta dos doaanentos.
Estes docunentos são recuperados em catilogo através do "modelo
dicionãrio· - assunto/autor, reunindo assim por assunto e autor/assunto o material de todas as coleções.
arquivos privados selecionados de lideranças políticas do ~
riodo republicano da história do Brasil foram de: Amaro Cavalcanti ,
Jose Bernardino Bormann. Domicio da Gama, Estevão Leitão de Carvalho,
Jose Tomas de Porciúncula, Prudente de Morais, Epitãcio Pessoa, e J~
se Carlos de Macedo Soares. Este ultimo. infelizmente, não foi anal!
sado devido ao fato de não ter ainda sido organizado. nem aberto a
consulta.
Os

"
AZ'qllilJO

.4IIJcm:)

Cavatoanti.

Volume: 67 volumes.
Natureza: oficios. decretos. projetos, pareceres.
A iJocunentação não cobre todo o penooo da atuação 1'0 titica de

periodo de l,!Jl?/
1,9l8 quando ocupou o cargo de Prefeito do Distrito Fedeml. Os documentos tratam principalmente de problemas de serIJiç08. tributação e
aà7finistração da Prefeitvzto..

A1II2l'I? Cavatcanti; referindo-se jUndamenta"Lmente ao

*
Al'quilJO General Bomam.

Volume: 695 documentos.
Natureza: correspondência ativa e paSSiva (cartas e
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oficios. comentãrios e leis. requerimentos. recortes
de jornal. oflcios. ordens do dia.
A documentação cobzoe quase todo o período da oarzoei:ra 1fri.Zitaze de
J.B. Bomann.. estendendo-se de '/,867 a UJ1,~. A paz>te rrr:zis zoi.ca da ~
CllT/entação 1'6fezte-ae à Revolta da ArrrruJa em ge:ra'/, e.. especifi.camen~
no Pal'a1UÍ 6 Rio G:rande do Su'/,o lJrrrz parte da documentaÇÕD cobl'B tam
bém o perÚJdo em que foi chefe da co'Lônia 1fri.7,itaze do Chapeoõ no Pal!!
ná.. e vice govePnador do Pa:raná. 2 bastante redwtúIo o número de ~
cwnentoa referentes ao pez-{odo em que foi Miniatro da Gue1"l'a (1,9091,91.0).

*
Arquivo Dornúno da Ganrz.

Volume: 1030 documentos.
Natureza: documentos oficiais (nomeações. etc •• ). correspondê~
cia ativa e passiva (cartas e telegramas). recortes
de jornal.
Os docwnentoa da co'Leção de Domi.cio da Ganrz refere~ae ao ~
do de '/,892 a 1.91.8 cobrindo quase todo o perÚJdo ris aua a:zrNira di-

plomática.. inc'/,uindo a fase em que ocupou a pasta de Re1..açÕes Ezte
riores (7,9'/,9). Em te:rm7S gerais a docwnentação refe:re-ee à poUtioa
externa do Brasil, duMnte as pt'imeiras duas aBcadas deste aéculo ..
concentrando-s6 nas suas relações interamerioanaa. Da tenr:zB maia ~
1.evantes são: as relações Brasil,-Argentina e Brasil, Estados Unidos
(Dornúno da Gama foi Errbai:mdor nos Estados Unidos da Amézoi.ca).. e a
poHtica e:rt.el'17a do Brasi1. durante a '/,a. Guel'7'a Mundia'/,.

*
Arquivo Ma'/,. Eatevão Leitão de Carvalho.

Volume: 647 documentos.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas e telegramas).
discursos. oficios.
Esta documentação cob1;'e apenas o perWdo de 1.942 a 1,94~.. quando
Estevão Leitão de Carva'/,ho foi chefe da de1.egação à Corttiaaão NlU,taze
~eis
Mista da Defesa Brasil, - E.V.A. O TTrlterial está dividido em
partes referentes a: '/,) co1'Nspondênoia particu'/,ar; 2) COl'NSPOndê?!
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Al'Q1livo PJoudente de

~.

Volume: 2087 docUMentos.
Natureza: recibos. certidões, oficios. COrTP.sporw!~cia "t; ..a e
passiva (cartas e telegramas), conferências, ~il":,lt!
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dos mostram.. inclusive. a importância po'I:{tica eIs Prudente de ~
após o período eIs seu lII%ndato presidsncial.
A doeumentação divide-se basicamente em duas panes: a OO%'.N8
pondência ativa e a oo~ passiva. E:x:iste também um::z gzoande parte eIs l'eoortes eIs jomal encademados.
Os temas presentes 7le8tes documentos referetn-se à: atuação pol!
tica eIs P1tudente eIs Morais no senado Federal. Pacifloação do Rio
Grande do Sul. Canudos. poz:ttica regional (Bahia. Rio Grande do Sul~
MaPanhiío, Rio eIs Janeiro, São Paulo. Goiás. l«lto Gztosso. Sergipe _
AZaeoQIJ), questão eIs limius (Paraná X Santa catal>ina. Amapá) .. ques-

tões IfI'ilitares.o eleições, partidos, imprensa. govemo de Prudente
eIs Moreis. gCJl)erno eIs Campos Salles. imigração italiana paro são ~
lo. e questões econômicas e flnanceirQIJ (OOnbio. bancos. empréstimos
e:rtemDs).

*
Arquivo Epitãcio Pessoa

Volume: 9312 documentos.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas e
telegramas); recortes de jornal, recibos, oficios despachos,
documentos oficiais.
Esta docunentação se estends eIs l892 a 1941. oobrindo todo o P!.
ríodo ds atuação poHtica tis Epitácio Pessoa. O conteúdo dsste ntZt.!
r-ial vincula-se aos seus próprios cargos poz:ttioos: Ministro da Justiça e Negócios Interiores (1898-1901). Ministro do Sup1'eTTlO Tribunal
Fetisral (1902). Senador FeeIsral pela Pa:t'CfÍba (1912). chefe da eIs'Leg!!
ção brasileira ao Congresso eIs Paz tis Ve2'8anes (1919).
Presidsnte
da República (1919-1922). merríbro da col'te internacional
tis
Baia
(1924). e Senador pela Pa.raiha (1924-1930).
Os t4!mQIJ mais imporÚlntu eIsste arquivo são: poUtica regional
(Paraiba. Bahia. Nato Grosso). Ministério da Justiça. Est%'0tia8
@
Fe7"l'O (Leopoldina.o Mogiana), questões tis limites (AnwlonaJJ X Aozoe,

Minas Gerais X Goiás). candidatura. eleição e govezono
eIs Epitáci.o
Pessoa. gCJl)el'l'lO JlQlJhington Luis. govemc Getúlio ValOgQIJ, Revolta tis
7,922 e 1924, Reaolw9ão de 1.932, ecrorronrCa e fi'l'/a1'l9flS
l7VB

(café.

~

BZtemos), polltioa etrterna. Conf~" Pa&, CdJoW .uI.ut_1!!
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cionaZ de Justiça e Direito

I7t~:.cma1. •

.,

'"

ARQUIVO NACIOKAL.
Os Arquivos Privados referentes ao perlodo republicano que per
tencem ao Arquivo Nacional são os de: Luís Viana Filho. Joaquim Pe
dro Salgado Filho, Santiago Dantas, e Afonso Pena. Apenas este últi
mo jã foi inteiramente classificado com fichãrio organizado.

sendo
A maior parte da dOCUMentação deste perlodo ainda está
organizada o que dificultou uma análise mais profunda do seu conteú
do Itistõri co.
A organização deste material não segue. critérios rigidos. se~
do dif1cil. muitas vezes. perceber o metodo utilizado na organização
dos documentos.
Serão analisados aqui tanbém os documentos da correspondência da
Presidência da República que foram depositados no Arquivo Nacional •

.,
Arquivo LUÚI Plana Pi7Jw.

Volume: 12 caixas.
Natureza: correspondência passiva e ativa (cartas, cartões e f!
1egramas), e recortes de jornal.
A ~tação dsste ~vo cobroe a,p8MAI os anos de 7.962 a196~
roefe1'iniJo-se basicamente (JJ:) pe:7'Úxi.o em qus LUÚJ YLana Filho ocupou
o oal'go de Chefe da Casa Civil da Presidênaia da Repúblioa. Sev lIIZt!
l"ial está sendo organizado a panir da seguinte divisão:

7.) C07'l'eBponàBnoia recsl:r;da e e:x:pedida de Sa1.'iXJdor; 2)oorJOSBpO!!
aência roeoebida e e:pedida c:b _J:iio de Janeiro; 3) correspcmdintna !!.
oebida li ezpedida de Bzta.e{Zia; 4) oOZTeSpondinci.a HCUJbida #I . .di.
da de outros Estados; ~) ~a reoebida do Ezterti,or; 6) ~
col"teB de jornal. (Esta ~ ainda está em fase de oZ"fI'ZIIÍ.&a~ não Stl11ÕO possl".,7. ainda tmalisar de m:meiro mai.s detallJada eev
~ 1Ii.e1iÓ1"loo.)
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Arquivo rloo.t':[llim Pedro Salgado Filho.

Vohae: 31 caixas.
Natureza: recortes de jornal (lII.Iitos são Lux Jornal) atos
r!3
Ministros (despachos. pareceres. etc •• ), revistas. fo
lhetos. mapas. fotografias. correspondência ativa e
passiva (cartas e telegramas).
A
se de

dommtmtação deste ClZ"quivo

WII

se "tena. ~ 1.9Z9 a 194?

r.t-~t;a..

7IIClt6M.al de natu.Nza bastantfl vazoiado oZ"flani.zatJo a

parU2"

das seguintes dia~ões: NOCl'tu de Luz rlO7!'Nll; Minúú1"io

do

TrabaUro (atos do ministé2"io); J'ockey CLub Bl'a8iZeil'O~ Minúté2"io da
Aeronáutica (Luz rlO2"1lal); EcoZa Técnica de Aviação; Doctmlllntos Dive!:.

cânmoas Reunidas da Co2"te de Ape~; Pl'imei.2"a~ Segunda e Te:rceira cêiw.zra da C02"te de Apelação; Supzte11r:J Tzoib'UJ'/tll Federal; Plantas

sos;

e Ca2"tas GeogNficas; Carrtas de Nat)egação AiNa; s.nado FedeNZ;
tulos~ CoZ'Z'Upontlinci.as

T!

Divneas.

Os t1ocwnsntos Nfe1'f11ll-ae pl'incipau.ntfl ac pu1.odo em que Sal@

do Filho foi Mini.stzoo do Trabalho (Z932-Z938) ~ Ministzoo do

Supe2"io1'

Trib'UJ'/tll MiZitClZ" (Z93B-Z94l) 6 e Miwi4tzoo da Ael'Ol'láutioa (l94l-1.94S).
Neste sentido os g.Pa1Idsa assuntos do al'qUivo

.ao:

trabaZ1w~

jUiltiça

e aeronáutica (Z94l-Z94SJ.

*
Arquivo Santiago Dantas.

Volume: 28 caixas.
wntrev;s
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas),
tas. palestras, discursos, artigos. estudos. recortes
de jornais, documentos oficiais, pareceres, fotogr!
fias, mapas, projetos.
cobrindo

Os c:locWJrent08 des'te al'qUivo se estena. de Z929 a 1984

todo o peMoao de atuação pública de Santiago Dantas~ tanto

poHtico como no maio educacional. O Arquivo
doCWllentos do século XIX Nferentes

à

~rta

110

maio

taTiJém aZgJms

fc:mtlia de Santiago

Dan1ic:IIr.1'l!!

ta-se de uma docWIItmtação vc:aoiada de aool'do com a f'l'Ól»:'ia di11Gtllidade de ativiclat:1ss de Santiago Dantas. Não t=iste uma oZ"flaniacJ9ão "8J'!.
cnfica para

08

docwnentoB~ com ezceção daquelBs Nfel'entes ao ~

do em qus Santiago Dantas ocupou a pasta das Re Zações Ezteriol'H.
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únicos c1ocamJentos cngani.aaiJos em azodem cronológioa são

08

de

pa

COrr6spondêncúz panictiZazo, cobrindo o pel"ÚHJo de U/28 a Z.9sa.
A descrição desta docuramtação pode ser feita, em ~ g~

a pa1'ti'l' dos

otrL'g08 #I ~

de Santiago Dantas a qus .'La se

wf...

N:

Atuação na heo. E~.
- PzoofessO'l' da Faculdade IIQcümQ.1, de Di.J'ri.1;o.
- Pzoofesso'l' da Faculdade 1Io.ciono.l de Oi.inci.os EC01IÔmiccuJ.
- Pzoofesso'l' da Pontif{.cia Univel'8idade Q:ztol,ica.
- Di.zoeto'l' da Faculdade lIt1.C'Úmal de Filoeofia.
Atuação

7ICZ

hea Polttica.

- Asseseo'l' do chanoeler .João lIeves da Fontoul'a.
- Deputado Fet1ezoal pelo PTB de MintlB Gezrais (1.9/i8 #I u/S2).

- Ch8fe da Delegação B'l'asileiJoa junto a OIIU (Z.9Sl).
- Ministro das Relações

~

(Z.9Sl).

- Ministro da Faunda (U/SI).
- Rep1'eBentante do Bl'aBil 7ICZ IV Revmão de Consuz,-ta dos Choncelezoes AnIel'icanoe (u//il,).
- Representante do Bl'aBil

7ICZ

Conri.ssão Jurúlica Intemmezoiotzna

(U//i/i a u/1>8).
TB1TrJa assim
ducação~

carrJ

poUtioa

gzoo:ndes 't41ma8 desta doctIIIentoção: dizoeito e !!

~ #I 1JCOI'ICIIIÍa.

*
Arquivo Afonso Pena.

Volume: 38 caixas.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas e telegra.as);
documentos oficiais. periÕdicos. folhetos. recortesde
jornal. fotografias. cartões. IllllpaS e discursos.
A doaumentoção já o1.otRtifi.«Jda deste tzl'qllivo NfeH-1le pz-iMi paZmente ao pertodo de gO'lNl:mD de Afonso Pena (U/OS-U/09). SfnIII

~

mas mais zoelevantes são: poUtüla cafeeizoa, estzoadas de fer'Z'O, poli

tica e:t:tezona~ • cânino.

.

...
*
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DOCUMENTAÇAO DA PRESIO[NCIA DA REPOBllCA (P.R.).
Vo1..e: aproxiud~te 3.500.000 doa.entos.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas e telegraas)
oficios. pareceres. relatõrios (exposição de IIOtiVOS).
leis e decretos.
Esta doCUDentação se estende de 1922 a 1964. referindo-se i co!..
respondência oficial e particular da Presidência da RepÜblica. sendo
importante ressaltar que na maioria das vezes esta doa.entação não
segue uma continuidade.
A recuperação destes documentos estã bastante prejudicada pelo
fato de que seu fichário foi transferido para BrasT1ia desde a epoca
da III.Idança da capital, e ate o momento o Arquivo Nacional não obteve
os recursos necessãrios para realizar a sua aricrofil.geII.
Esta dOCllllentação te. sido organizada lentamente, com grandes
dificuldades de recursos humanos e materiais. Os dOCUlllentos referentes ao per'iodo de 1930 a 1945 sofreram diversas foMllilS de recupera ção que foram elaboradas por grupos de trabalho diferentes em perTodos distintos. A equipe de trabalho do Arquivo Nacional, só pode • .!.
te o presente momento, elaborar resllllOs dos doaantos dos anos de
1922 a 1936. Refere.-se ã correspondência particular de Getúlio Va!
gas durante o período de 1931 a 1936 como também ã sua correspondência com os ministros e interventores, durante os seguintes períodos.
MinistéM.oa •

• Agricultura - 1931 - 1934/1938.
• Fazenda - 1920 - 1934.
• Guerra - 1922 - 1934.
Relações Exteriores - 1934 - 1938.
• Educação - 1932 - 1932.
• Justiça - 1926 - 1934.
• Marinha - 1922 - 1933.
• Trabalho - 1931 - 1934.
• Viação - 1931 - 1938.
I nteJ'Pe7lto7"ÚlB.

· Acre - 1931 Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977
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· Alagoas - 1931 - 1933.
• Amazonas - 1930 - 1933.
• Bahia - 1931 - 1933.
Ceará - 1931 - 1934.
Distrito Federal - 1930 - 1933.
Esplrito Santo - lU - 1933.
• Goiás - 1930 - 1933.
Maranhão - 1930 - 1933.
Mato Grosso - 1930 - 1933.
Minas Gerais - 1930 - 1933.
Pará - 1930 - 1933.
• Paralba - 1931 - 1933.
• Paraná - 1930 - 1934.
Pernalllbuco - 1931 - l!D1.
Piaul - 1930 - 1933.
Rio Grande do Sul - 1931 - 1934.
Rio Grande do Norte - 1930 - 1932.
são Paulo - 1931 - 1934.
· Santa Catarina - 1930 - 1934.
· Sergipe - 1930 - 1934.
Durante o tempo e. que esteve trabalhando no Arquivo Nacional •
o historiador norte-americano Stanley Hilton organizou em fichãrios
as referências de dOCUEntos cios anos de 1930 a 1945. Não se trata
de uma recuperação exaustiva, . s de _ trabalho de seleção dos doc.!;!.
mentos mais relevantes do periodo. As fichas contém um pequeno res.!;!.
e estão organizadas por Estados e pelos assuntos: Agricultura. A,!!
tonio Carlos de Andrada. Cafê, Educação, Finanças. Imigração. lnte gralismo.Operariado. Politica ta.rcial. Prestes e Aliança Nacional
Libertadora. e Reajustuento Ec:onC.ico. U. outro fichário foi organizado pela própria Presidência da República. referindo-se às cartas
e telegralllils. fichados separadMente, dos anos de 1933-1934. A documentação referente ao perlodo de 1937 a 1964 só pode ser recuperada!.
traves do número do processo (P.R.). estando no momento sendo elaborada uma lista alfabética ':::s !IOIES dos remetentes da corresponden elél para cada caixa de docu.entos.

Il1O

•
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BIBLIOTECA NACIONAL.
Os Arquivos Privados da Biblioteca Nacional encontram-se na se
ção de manuscritos. Para o estudo do perlodo republicano do Brasil e
xistem apenas o Arquivo Afrânio Mello Franco e o Arquivo George Per
ci va 1 Farquhar.

*
.4rquivo Af1'âni.o Mello ~.

Volume: ainda não existe uma avaliação.
Natureza: correspondência ativa e passiva, pareceres, discursos.
documentos pessoais, recortes de jornal, leis e decre
tos.
Esta dDeumentação ainda est:á em pz-úreiro 'tratamento# estando ~
visto sua l'ecuperação po1" QBstmto de ordem C1'OT/f)lógica. No 1TIClmento
os docunentos estão sendo l'eunidos em pastas

po1'

assunto# em fomnde

dossiê. Suas fichas desC!l!'ilrri.norn a nat;z.aoeza do doaumento (oztigi:nal
datilo{J1'afado ou impresso) e

11'11

pequeno

l"eB1I'IIO

#

de seu conteúdo.

Os doc1I'l'Ientos cobrem todo o peri.odo de atuação pública e
poli
tica de Afrânio Mello hanco deade 1,906 quando foi eleito deputado
fedeml

as

N4!

Ninas GuaiB. Reste sentido a doC1l'llemação abrange:

ções BMBil com a Santa Si, p1'Ojeto

as zoeguZarização da ez.uz

lha# suas posições contra a inte1'Venção fedsml

7IOS

e 191.6, Ce-1,9l4, Pi-zaJOJ, elaboração do CÓdigo Oivi.l (l9l6),
lução de 1,930. O tD'qU'i»0 acorrrpanha

08

Verme-

Estados (&1-l9l0
ti Rev~

ctrL'gos poUticos que fol'C111l oc.!!

pados pol' Afrânio MeZlo hanco: Sec:l'etá:M.o de Finanças de Minas
l'ais (1,9l8), Ministro

as

Viação (1,9l8), delegado do Brasil na

G:!

Pl'imei

m Confel'ência Intel'nt:lcionaZ do traba1Jw (1.9l9)# pNBidente da delegação bMBiZBim à V Conferência Pan-Amel'icana (Z923) PNBidente da
delegação bMBileil'a à Liga das Naçõu (1,923), Ministro das Relações
#

Extel'iol'eB (l930), pl'B8idsnte da

~

do ante-projeto da Consti-

tuição (1.923), pzeesidlmte da Conf~ SObN a Qusstão de

Let-tcia

(l933), Pl'eBidente da dst.gação bmBiLnPa na Ba. Confel'ência Intel'nacional de NeutMliiJads ('UJ40).
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Arquivo George PersivaZ Far'quha:l'.

Volume: 27 gavetas.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas e telegramas).
documentação tisste arquivo refere-se principaZmente ao período
tis l.S2fi a 19!j(). Seu conteúdo gira em torno tis e:z:pZoroção tis ~l'ioe
tis fel"l"O no Brasil e os confUtos gel"t1lios ent:1'e a e:z:ploroção estMngeira e nacional # tisstis o g"verno tis Arthta' Bemartiss ao tis Getúlio
Vargas. 08 documentos referem-se aos probZerrr:za da Itabira Irem Ore
Company. as dificuZdades tis sua concessão e a criat;ão da
ColI(ICUIhia
A

SidsPÚrgica Nacional.
Um outro aspecto interessante abordado por es ta documentação l'!
fere-se às tranefo1WlQÇões que a expZoroção tis Minérios provooa PWI7tl
região e as l'aTTIificações tis sua produção (~ão tis estradas tis fe!:.

ro# etc.).

Este mo:teriaJ já foi todo organizado# faZtando no 7TOmento#
ap,!
08 fichários tis correspondência passiva. Os do~
tos estão organizados em pastas tis dossiês# tendo sido feito um -índi
ce ds IZSSwrtoS por pastas. As pastas estão guardadas fm gavetas que
correaponàem ao assunto principaL Existe também um oatãzogo ds ref,!
rências dos documentos organizado em ordem do registro dos documen tos.
nas complementar'

,.
,.
ARQUIVO HISTORICO DO ITAMARATY.
A documentação histórica do Itamaraty referente ao periodo Republicano do Brasil está dividida em cinco partes:
1) Missões Diplomãticas Brasileiras -- organizado em ordem alfa
betica por pais e em ordem cronológica para cada país.
2) Repartições Consulares Brasileira -- segue a mesma forma
organização descrita acima.

de

3) Congressos e Conferências internacionais -- organizado em or
dem alfabética das organizações promovedoras.
4) Governo Estaduais. Repartições e autoridades Regionais e
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5) Inspetores Consulares.
O unico arquivo privado deste periodo ê o de Carlos

Magalhães

de Azevedo.

*
A1'quivo CaroZos ltzgaUtãss

de AB6Vedo.

Volume: ainda não foi avaliado.
Natureza: correspondência ativa e passiva. recortes de jornais.
Esta docunentação está ainda em primeiro t;rat;omento~

não se

aontrando ainda abel'to à aonsulta. Seu mczter.ial aobre o pezotodo

B,!!

de

19lO à 1940 quando Ca1'ZoS Mzgalhães de Aaeu1do foi. eni>ai:r:adol' do Bl'E!

sU na Santa

ss.
*

*

*
ARQUIVO HISTORICO DA MARINHA.
A recuperação de informações sobre os arquivos privados deposi
tados no Arquivo Histõrico da Marinha ê bastante dificil na medida
em que não se realizou ainda uma listagem ou um fichário para cada
arquivo. Os fichãrios são organizados por assunto, unindo-se em um
uni co ca tãl 090 as referênci as de todo o acervo de todos os arqui vos,
sejam documentos, folhetos, ou revistas.
Foi impossivel, neste sentido, fazer um estudo especifico para
cada Arquivo Privado que possuem do periodo republicano.
Estão ainda por ser organizados os arquivos de Alfredo Carlos
Soares Dutra, Carlos Penna Botto (cobrem o periodo pós 1945), Ernesto de Melo Baptista e Estenilau Façanha Sobrinho (cobrem o periodo
pÕs 1964).

*

.

*

MUSEU HISTORICO.
O unico arquivo privado referente ao periodo
tória do Brasil depositado no Museu Histórico e

re~b1icano

da h1!
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Arquivo NiLo peçanha(*).

Volume: 52 latas.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas e telegramas),
pareceres, discursos, artigos. publicações.
Esta documentação está dividida em duas partes.

A

t1'!!

p1'imeil'a

ta dE assuntos menos reLevantes, esta7'llh organizado em ordem Cl'011O~

s6EJU!!.

giea (ineLui basieamente eorTespondênci.a ativa e passiva). A
da parte foi organizada por assuntos e ordem cronowgioo

paM

cada

tema. Os assuntos eseo'Lhidos fOMlTl:
- Obras e Ni1-o peçanha, impressões da Europa, PoUtiea EcxmÕmica
e Fi1'la'l1Ças, (artigos e pubUooçÕes).
- rrrmuseritos incompLetos dE NiLo

P~.

- trabaLhos e au1;Ógztafos.
- PoL1-tioo intema: questões poHticas dos estados -

p1'Oeessos

zte1JoLucionáMos.
- Ag:ricuUUM, Pecuá.z.ia, CoLonização QI)

assistência e

p1'oteção

indic.

- Comuniooções -

Ferrovias, Rodovias, Navegação, Portos.

- Administração Fe<UtML, Assist6ncia e P1te!Jidêneia, UroamsrrrJSansamento -

- Questões

Gás.

Religiosas.

- Estado do Rio: Aàninistração PoL{tica.
- Estado do Rio: Fi1'Jl11l9ClB.
- Fi1'la'l1Ças FedErais: Café, ComéMio E:z:terior, PoUtica E:ct6ma.
- Doc-umentos sobre a La. G14Brra Mundial.
- Pol{tica intema, poL{üoo ezte7'/1a -

eeonomia e dil'eito.

A doeurrentação deste al"qUiuo se estende desdE L888. quando Nilo
Peçanha leei.onava Direito no Ria de Janeiro, a"t4 L92L quando atua p~
Utieamente eo1TÜ;}atent:W a candidtrtu.ra de Artur Bemardes. O material

(*;
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acompanha a prÓpria tragetória poIttica de Nilo Peçrmha
Presidente da República

(7,906-7,909)~

Pztesidente

(z909-l9UJ)~

,Janeil'o~

(l9l2) e depois gove1."l1aàor do Es-tadD do Rio de

E:r:terWr e grande al"tiaulador do mooimento Reat;ão

vice

COTTr)

Senador

Minist::l'o do

Republicana

11m

7,92l.
Em sintese~ os temas 7rais importantes desta domnentação são: ~

Ittica rzacional~ poIttica regional -

Estado do Rio de ,Janeiro~ poli

tica e:r:tema e e leiçÕeB.

*

*
*

CASA RUI BARBOSA.

de

O setor de documentação desta instituição tem como centro
suas atividades o arquivo Rui Barbosa.

Trata-se de um volume aproximado de 60.000 documentos divididos
em cinco séries básicas: 1) Correspondentes; 2) Documentação Oficial;
3) Documentação da Conferência de Haia; 4) Arquivo de originais de
Rui; 5) Documentos de "valor excepcional-.

*
7,. Correspondenus.
DoC1lTlentação organizada em ordem alfabética de missiVÜJtaB e O!:.
dem crol1CJ"lÓgica para cada nome. Contém um catálogo crono"lÓgico ono mástioo~

e um tndice de nomes e

aBSuntos.

Este rmteria7, refere-se à correspondência ativa e passiva

de

Rui Barbosa~ estendendo-se do fina"! do peri.odo ürperial à 1923.
sicamente uma: correspondência pozttica cobrindo temas
bahiana -

COI7IJ

senador baial1CJ

lista de 7,9ZO~ pozttica e:r:tema bl'a8ileira COIllO

-~

3ducação~

7,909

Civi

a campanha

desde 19l2 quando

merriJro bl'a8ileiro da Corte de fuibitragem até 7,920

integra a Corte Pe:mmumte Internacional de jJIBtiça
finanças -

-~

sn
qwando

economia

quando foi Minist::l'o da FaBenda do Governo

e7,eições de Epitácio Pessoa -

ba

poHtica

desde 7,878 quando se filia ao Partido Liberal até

quando termina seu m:zndato
trou

00lI0:

t

e

ProVÜJõl'io-.
quando foi candidato

bem como assuntos poUticos relevantes da época.
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2. Documentação Oficial.
T~atam-se dos papiis ~iftCulados as atividades

públi-

cas e politicas de Rui Barbosa. Este mate~ia2 está o~ganf
zado em Pastas p07

48SKft~S.

pa74 os

um indioe.
Os documentos desta Birié
pe~iodo

~Kais

foi

e2"bo~ado

pe~~er.ce~ p~incipalM.nte

do gove7nO p70~isório (2889-1892) quando Rui

bosa foi vice-chef4 do governo e

Minist~o

ao
Ba~

da Fazenda.

*
3. Documentação da Conferência de Haia.
Este mate~ia2 foi organizado em o~dem c~onológica~ao~
tendo pa~a a SKa pesqMisa um inventá~io analitico.
T~a
tam-se de todos os documentos referentes ao
Haia~

sejam

co~espondência.

documentos de

Cong~esso

t~abalho~

de
con

fe~ência. discursos. etc ••

*
4.

A~quivo

de originais de BMi.
es~o o~ganiaados

Os documentos desta siPia
cronológiaa~
Bob~e

em

ordem

referindo-se baaica.ente a estudos ju~idicos

os dive7sos assuntos. COft8~. po~ e%emplo~
o uso de condeco7Ggões. 48 demissões de

~es sob~e

pa~ec~

ca~gos

púb2icos. autono.la dos muaicipios bahianos~ e as ativid~
des da Companhia Light.

•
5. Documentos de Wvator ezcepcional w•
Este mate7ial está arqui~ado em ordem c~onoZógica. ~~
uninào algumas wpreciosidades- co.o os originais da camp~
nha contra Epitácio Pe •• oa. decretos de Deodo~o da Fonae
ca referenciados p07 Rki Barbosa. originais da RépZica so

bre o Código Civil • • proJetos da Constituição de 2891
2aborados por Rui Barbosa.

•

*

•
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CENTRO DE MEMORIA SOCIAl BRASILEIRA.
Todo o acervo documenbl desta instituição dedica-se a história
contemporânea do Brasil. Sua organização reune diversos arquivos de
homens públicos e polfticos cuja documentação ê preservada atravêsdo
sistema de microfilmagem. Considera-se como documentação de cada ar
quivo todo o material referente ao seu titular, seja documentos, fo
lhetos. livros. jornais (inclusive Lux Jornal).
A organização interna dos documentos dos arquivos não segue or
dem cronológica nem ordeD alfabética. Até o momento foram organiz!
dos os arquivos de: Eurico Gaspar Dutra. Fernando Setembrino de Ca~
valho, Eduardo Gomes. Leopoldo Neri. Jose JOfilly. Jose Bonifácio Fi
lho, Helio Silva, Nelson de Melo. Mauricio Jose Cardoso, AlexandreGi
rotto, Ladãrio Teles. Antônio da Silva Muricy, Clodomiro Cardoso, An
tênio Gomes Busse, Ollffipio Mauricio Filho e Osny Duarte Pereira.

Alem dos arquivos privados existem também os arquivos de assu~
tos e instituições: Atos do Governo Provisório, Presidência da República, Cartas Falsas atribuldos a Artur Bernardes, assassinato
de
João Pessoa, e Ministerio das Relações Exteriores. Em termos geraiso
conteúdo destes arquivos compreende:
1. Atos do Governo I?ovú;ório: leis e decretos-leis ao Governo
Provisório em 1930 e 1931 constando de 40 documentos.
2. Cartas falsaB

~

a

Artur

Bernardes: cinco documentos

relativos ã perieia legal da earta atribuída a Artur Bernardes.
3. AssaBsinato d2

,J0Õt;

Pessoa: inquérito judiciãrio sobre o as-

sassinato do Presidente João Pessoa eD 1931.
4. Ministéroio das ReUrções E:rtezoiorea: Este arquivo está

divi

dido em duas partes.
1. r.artas. telegra.as e relatórios do MRE referentes às mi!,
sões diplOlãticas 5 Washington. Daear e Argel nos anos
de 1937 a 1944.
2. cartas. telegra.as e oneios do MRE durante a la. Guerra
Mundial.
Destacaremos apenas o arquivo da Presidência da RepUblica
da
mesma maneira quando nos referilllOS aos arqui'vos do Arquivo Nacional.

...
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Arquivo Eurico

Gaspa1" 1Ãlt1'rl.

Vo 1ume: 26 dOCUlll!ntos.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas e telegr..as).
A doC1l11e7ltação deste arquivo não cobN toda a
Dutra: restringindo-se

at14açoo polltioads

apenas a aZguns episódios históricos. 08 doem-

mentos tratam baBicanente da impZan:tação do Estado Novo e a ataczção

dos miUta:res. Existe WII reC01'te de jornal sobre o integralisttrJ e
sobre o governo Li~.

IÇ.

documento

*
Arquivo SeteTtiJrino de CaroaZho.

Vo 1ume : 143 documentos.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas e telegramas),
discursos, recortes de jornais.
A .maior parte desta documentação refere-se ao periodo em que

tembrino de Carvalho foi Ministro da

Guerra:~

(l922-l926)

Se

ooMentran:

do-se na questão da pacificação do Rio Granàe do Sul.
Alguns recortes de jornais referem-se a revolta de 1924 e à

81t

cessão presidencial de 1930.

*
Arquivo Eduardo Gomes.
2 docllllentos.
Natureza: carta e oncio.

Vo 1ume:

ArrUJos os doCllTllimtos referem-se a

mes na tentativa de golpe

não participação de Eduald>
tis 1938.

G0-

I~lista

*
~ivo

José Joffiz".

Volume: 765 doClAEntos.
Na tureza: Lux Jorna 1. revi s tas. 1i vros. pareceres.
A docunentação deste trl'Ç".dvo ab1't:lTlge o pezoloOO ds 1948 à lH'~~
brindo a época de atwação pcZ.itica rrrris in{xnrtante de José JoffilN.

Como deputado federal (t945-:_!1e:2) ImvoZuetr8e "" q1lle8tõea e disaM8 sões de ~ I'W~ C"I""::" _ daa:aa2Iiil G dsbtzbg _ ~ da :..Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977

1266
fozma agrázoia e da e:z:p1ol"tlÇÕD do petróleo bl'<J8ileiro. Seus
tos estão divi.didos fim três pa1'tes:
l) Luz Jomal sobre a reforma agroria -

doct.IrJen

de Janeiro de 7.960 a a

gosto de 1961.
2) Luz JOl"l'lO.l sobre reforma agrária -

de 1961 a 1966; Par~

tammo; Pal'tidos poUticos e governos Jango Goulart, Jânio Quadros e
Juscelino Kubitschek; Swàene e Nopdeste de 1960 a 1961; Petrobzõ8; ~
leições de 1960; câmm:z dos Deputados de 1960 a 1962; a Igreja Cat§.

Zica em 1964; Bro.stlia de Z960 a 1961; poUtica eztema can relação
a Cuba de 1960 a 1961; Banco IntePamePicano de Desenvoluimento

fim

7.96l; a presença da esq&6(lllra Norte-ame!'icana no Caribe e oficiais E!
mmcanos no Bro.sil em 1960; e o Estado da Paraiba de 1953 a 1963 •
Amgo de revistas sobre o Plano Salte; organização do trobalhadoPl'!!
rol e reforma agxoári.a. Relatório sobPe projeto de pefonna ~.
RelatóPio sobre projeto de 7efoma agztária.
3) RecoNe8 de jDr'71aia e documentos trotando de: Plano Salte.
cPise do govemo de JÔ:nio QwuboorJ, campanha eleitoml de 1962, pal'~
mentarismo e petroleo.

*
Arquivo José Bonifácio Fitho.
Este arquivo é CIOIIpOsto por um exemplar do jomal pevolucioná Pio. órgão oficial do corrrmdo gera7. das foPfJas revo7.uci.onári.as
Barbacena de 6 de outubro de 7.930.

em

Arquivo HéLio Silva.

Vo 1ume: 28 documentos.
Natureza: recortes de jornais. manifesto. carta. pareceres,
discursos.

e

A documentação deste arquivo r.ão envo7.ve a a~uação de seu 'ti.~
lar. concentnzndo-se em dois temas: integmlismo e comunismo no B1'!!
sil. dividindo-se o acel"VO em.duas partes. A pl'Úrleim parte contém
de
documentos integmlistas. recoPtes de jomal sobre a tentativa
golpe de 1938 e sobre pUnia Salgado. A segunda parte reune doCJlTle!f.
tos peferentes 00 Partido Comunista no BmsiZ de 1946-l94'1 e diBaurAnais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977
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SOB

de earl.os Lacerda em 1-964.

*
Al"qUivo Nel.son de Nelo.

Volume:

2 docunentos.
Na tu reza : notas.

Os docmmentos deste aPqUivo refezoem-se

tI8 ~

de 'tS48 e

Divisão Al.emã situada em Fo1'f1OVO e Resp1.cio dJaoante a 2a. GueJ"M 1Iun
dial..

*
Arquivo Cl.oàomir Cardoso.

Volume:

3 docunentos.
Natureza: recortes de jornal, discursos.

Os doczmentoB deste aPqUivo referem-se

opmtZ8 aJ fa~

Senatlozo CaZ'doso em UJ53 e a um disCUZ'8o poP ele

~

do

am

no

gresso em homenagem a Rui Bazoboaa.

*
AZ'quivo

Mauzttcio

José CtD'ÕoIJo.

Volume:

24 docunentos.
Natureza: discursos, recortes de jornal, correspondência pass.!
va (cartas e telegra.s).

A docmmentação deste tn'qUivo ref--.e

tIO

pe:zoiodo

BII

cio Carooso foi chefe do Estado-Hziozo do ~ (1944).

da 2a. GUSZ'1'a Mundial.; a partici.pação da FEB. e a

que

~

~

inwsão.

Al"qUivo ·Al.e:randre Gil'Otto.
Este Ql"qUivo

é oonpoato pelo di4rio de AlezaJIdzoe Gil'Otto. sobre

a Revol.ta de 1,924 em são Pardo.

*
Arquivo LatJãr.io Pereil'l2 Teles.

Volume:

5 dOCl.lllentos.

~3tureza: ~orrespondencia

ativa (cartas),

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977

126&

Os do~tot1 des. arquivo referem-se apenas ao pel"Íodo

em

qUB Ladário Pereil'a Tel.- jbi chefe do III E:rército no Rio Gzoands do

trotando especifiet;zmtna;e de sua atuação duztante o JIIOf1imento rrri

Su7"

litar de 1.964.

.

Vo llJlle : 90 docUlllefttos.
Natureza: manifestos~ discursos. correspondência ativa e pass1
va (cartas e telegramas). oficios. relatõrios~ boletins.
Este arquivo oobre oe anos de 19fjfj a 1.968, concentrandt:HJe no

a 1.964. Os temas Fincipais de sua ~
no
Rio
Grande do Sul em 1.963, o anti-corrrunismo, o conflito de Muricy
com
Briso7,a em 7,963, o ~to rrriUtmo de 1964 e alguns de seus ante~
dentes na área civil e llil.i"tar, as atividadss miUtares de 1.96l-1.964
e a7,gumas qwB8tões do gO'lJfa"l'lO Castelo Branoo e Cos~ e Silva.
periodo histórico

qUB

se

8eguB

mmrentação são: o II de nooerriJro de 19fjfj, a mse rrriZitmo

Arquivo Adolfo lhIaae.

VollJlle: 9.
Natureza: docUlEntos de trabalho miEOgrafado.
Os domllflrmtos deste

~ui'OO

refererrHJe ao l7, de novertlJZ'O

7,955.

de

..

Arquivo Olimpú:J Jmoão PiZ1w.

Vo 1ume: 5 docUIIBltos.
Natureza: correspondência ativa e passiva (cartas), discursos.
A doaument:ação des'te arquivo refe7'e-se aos eventos que

maraam a carreil'O. miZit;ap de Ol1mpio Morão Filho: o PZ.ano Cohen
movimento rrrilitar dIJl 1.964. Constam:

U/7r2

defesa =tra as

JDO:Í,IJ

B

o

acusações

de seu envolvimento no PZaIw Cohen, seus traba7,hos sobre o 1TDVimento

de 7,964, e seu diário de u/[)f> a 1964 •

..
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Al'qUivo 08ny Dwrtote Pem:ra.
Voh_:

I

294 doa.entos.

Natureza: recortes de jornais e revistas, leis e decretos, dis

cursos.

o conteúdo

d88te az'qIliuo ct:Jbz<e o perWdo de "L95? a 7,962,

tindc as pri.nci.pais QlIBB1iÕes

qWl

'l'Bft!
di:rigi..Itam a atuação do ju:ri.sta Oeny

lJutnrte.

A doC1lllemação
fe~se

S6

di.T1iOs em

três parteS: a primeira e Begunda l'!

a recones de pe7"iÓdicoa, manusm-tos. bo7,etins,/7'á)rIl)grafias

e outros trriba'Lhos coletadoB po:r 0Imy lJutnoI;e sob:r:oe a Bituação po'L-tti
aa econômica 80cial do BN8il 6 a si~ Sócio-eC017Ômica da América Latina de 7,95? a 1,960; a -te?cei.ra contém o mesmo tipo de nr:lteria 7,
para 08 anos de 7,96l

6

1,962. Os temas TIUÚJ abordados 8ão:

petró'Leo.

poUtica erterna, capital estrangeiro. cârrDio, indústria auto/7'á)bi7,~
tica, e'Letf'icidaiJe. poUtica salarial, previà2ncia 80'aia7"

desenvo7,-

vimento ecorWrrrico, Jânio Quadros. gOlJernD Juacelirll) KubiBtehek, Fo!.
ças Annadas, educação. :r:oeligÚi:J, Movimento NacionaliBta B'I'asi'Leiro
(7,960) e partidos poUticoe.

*
Arquivo da I7esiàência. da Bepiiblica.

Vo 1\IDe :

325 doa.ntos.

Natureza: correspondincia passiva (carta e telegramas).
Este azaquivo ~ WJII2 Ú:Pie de documentoB que foram rrri~
filnruios da Co1'7'e8p01ltiência da~, depositado no Al\iUivo N!3.
cional.
A docunentação d88te az'qIliuo foi di.vidido crono 7,ogieamente

duas

a

panes:

7,945.

tIRa

eob7'i:nilo o pB:PÚx1o de 1,938 a 1939, e outra de

em
1939

Seu conteúdo :refB7ft-86 a: poHtioa naciana.l, integraUsmo

poUtica erte:l>na - ab1'rl7lfle as l"fIZoções come7'Ciais do Brasil com
A7,ermnha 6 os Estados Unidos, o posicionanento do Brasi7, durante
2a. Guezrra Mund:ial, as relações rtilitares do Brasi7, eom

nidos - . e re1AçÕe8 inte~.

..

08

•
a
a

Estados U

.
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CENTRO DE PESQUISA E
NEA DO BRASIL.

DOCUMENTAÇ~O

DE HISTORIA

CONTEMPOR~

O acervo do CPODC constitui-se fundamentalmente de Arquivos
Privados de fClllilias, de individuos ou doados por seus titulares •
sucessores ou representantes. Cada arquivo e organizado, classifi~
do e resllDido como unidade separada e integral, respeitando-se
o
principio de sua proveniência e evitando-se todo e qualquer tipo de
mutilação ou desmenbramento.
O acervo documental ao CPOOC tem sua organização determinada
de acordo com a natureza de seu material. No setor de arquivo são
tratados documentos escritos e/ou datilografados, recortes de jornais e de revistas, e fotografias. Na Biblioteca do CPOOC são tra~
dos os livros, mapas, folhetos, jornais e revistas.
Os arquivos tem organização própria de acordo com suas caracte
risticas especificas. Foi estabelecida uma tipo10gia que considera
duas formas de tratamento: Os arquivos biogrãficos, onde a documentação concentra-se na atuação do personagem po1itico, e os arquivos
Conjunturais, onde a documentação extrapola a s'mp1es participação
do individuo no tempo.
Deve-se notar que tal classificação e feita 1evando-se em ~
ta as informações contidas nos documentos, e que as técnicas para a
organização dos dois tipos de arquivos não são necessariamente excludentes. A classificação e definida do decorrer do próprio traba
lho de organização.
Apõs sua organização os arquivos são inventariados analisticamente, sistematizando as seguintes impressões para cada documento:
cõdigo, remetente e destinatãrio, espécie, resumo, local, nQ de fo
lhas.
Para uma organi zação mai s cri teriosa do acervo dOCllDenta 1
do
CPOOC estabelece-se uma distinção metodológica entre arquivos e co
leções. Os cnoquivos compreendem conjuntos de documentos que retra
tam a atuação pública de um indivlduo e sua epoca. As oolegÕes caracterizam-se pelo número de documento e pelo carãter discontinuo
das informações.
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CPOOC. pela ordem de doação(*) os arquivos: Getúlio Vargas. Oswaldo
Aranha. Juracy Magalhães. Arthur de Souza Costa. Gustavo Capanema.
Francisco Maciel, Milton Campos, Augusto do Amaral Peixoto, Humber
to de Alencar Castelo Branco, João Cafe Filho. Agamenon Magalhães.
Arthur da Costa e Silva, Lucas Lopes, Ultimo de Carvalho, José de
Magalhães Pinto, Etelvino Lins, Raul Soares de Moura, João Alberto
Lins de Barros. Bertholdo Klinger. Alexandre Marcondes Filho. Fernando Setembrino de Carvalho, Ernani do Amaral Peixoto. Rosa11naC~
lho Lisboa Larrogiti. Quintino Bocayuva, Afrãnio de Carvalho, EU9!
nio Gudin e Estãcio Coimbra e as COl.eÇÕ6s: (arquivos pequenos ou i..!!.
completos). Luis Sparono. Benjamin Vargas, João D'Oliveira,
Luiz
Simões Lopes, Themistocles Brandão Cavalcanti, Monsenhor Kuhn. João
Francisco Pereira de Souza. Luiza de Freitas Valle Aranha. PauloGer
mano Magalhães. Cássio Fonseca. Osvaldo Cordeiro e Júlio Augusto
Barbosa Carneiro.
Os arquivos e coleções. depois de organizados e catalogados
são colocados ã disposição de pesquisadores e especialistas devida
mente credenciados e interessados em sua consulta.

*
Arqvi.vo Agamtmon MagalMss.

Volume: aproximadamente 2.000 documentos.
Natureza: correspondência (cartas e telegramas). documentos ofi
ciais.

as 1.921. ã.'Z.953 oonpenodo do Estado Novo quando Ag~
non NagalMss foi i~ de Pemarbuco. E pequB1IO o material.
refezoente ao periodo ~ a 'L9371 quando foi Ministro do ~
'Z.hc e da Justiça. e ~ inezistem documentos roe'Z.ativos
à
sua gestão no gove1"11O as p~ as 'L95L a U152.
Esta docvnentação utá o~ em ordem tn'OnO'LÓgica ilsntro do
qua! dsstacam-se dossiú àe c:smmtos que são encaiz,ados na tn'OnO~
gia a pa:r1;ir da data do pri..,...j.o documento. Os doseiês roeU1lBm lII7I nf
A docurIentação dsste ~ cobroe os anos

CB1'I:trando-SB

pl'incipalmente

l'JO

(*) - E importante ressalta~ que nem todos os arouivos
ram entregues ao CPOOC,

doad~s

Já
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mero razoávez de documentos referentes a temas de maior r-eZevância
para a pesquisa histól'ica, tais como: Instituto do Açúcar e do AtcooZ (Z937-45); Estatuto ciz LavoUl'a Canavieiro (Z942); Lei
AntiT!'uat (Z945); e mocambos (ZS37-45).

*
Arquivo Ber-to1,.do KU,ngn.

Volume: 1922 documentos.
Natureza: correspondência (cartas e telegramas), conferências,
entrevistas. mapas, fotografias, impressos, recortes
de jornal e revistas.
A documentação deste arquivo foi organizada em cinoo séries~TTlCl!!
tendo-se no interior- de ooda uma, a ordenação O!'ono "lógioa dos doou mentoB.

Ger-aZ - corrtproeende W78 documentos cuja maioria roeferoe-se à
oorrespondência. Esta série espeZha a tzoajetória poHtioa-miUtar de
KUnger- onde des~se: o estágio no exército aZemão em Z9Zl,;7,9Z2,
a participação na Revol,ução de 1,.932, o er'tUo e o retorno à
ativa
(7,947) e o prosseguimento de oarreira mi"li ta?' até 1,966.
"l)

2) PubUoações - Carrpreends oorrespondência, conferências,
trevistas e te:r:tos o!'iginais referentes aos "livros qU2 esazoeveu.
3)

Doawnentos Pessoais -

en

Compreende doaumentos famiZiares.

4) Jo!'nais - sobroe o mesmo penodo da série gerol" corrtp2'eende.!!
do material, especifioomente sob2'e KUnger bem como sobre a conjuntura poHtioo e miUtar no BNsiZ desde ZS09.
5) Fotogzoafias.

o

tema de maior roeZevânaia deste arquivo é a RevoZução Constitu
monaUsta ds 7,932 tendo em vista a atuação da poUtiaa-miUtar ds
KUnger.

*
Arquivo EteZvino Lins.

Volwne: aproximadamente 6000 documentos.
Natureza: correspondência (cartas e telegramas), relatórios
discursos,
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tes de jornais. folhetos e fotografias.
A doa:wnentação
vem sendo aC1'escido

~ste
~

al'qUivo cob!'e o

penedo as

1926 a 19'1'1

fi

novos documentos, a medida que seu titu'l.mo •

mesmo tendo encerl'ado sua carreil'a poz..itico-pa2'tidário. continua
tuando na vida pÚblica.
A do(!U/I'/Bntação cobre toda sua trajetória polttica

!!.

R17I P~

onde seus ca:r'gos mais importantes foram: Secroetáz.i.o as Segut'a7llJa Pf
bZica (Z93'1-7,945); senador (1945); z..taer oficia7, do PSD ~ pemambJ!
co (7,952); governadOr do Estado (7,952-7,955); Deputado

Fe~l'al

(19'10-

7,9'14) •
O a:r>quivo está o1'9anizado em 9 séries. mantendo dsntro ds cada
série wna ordenação eron.ol-Ógica dos doeumentos: cor!'flspondência. di!.

cursos. en1;revistas. mensagens. documentos jUl'idicos. recortes dsjo!.
nais. fo7,hetos e fotografias.
Os temas mais importantes ~sta documentação são: rep!'essão ao
comunismo em Pernambuco (7,935); Assemb~ia NacionaZ
Constituinte
(Z946); cassação do Partido Comunista Braail.eiro (ZM'1);
sueeElsao

estadual (7,946, 1950. Z952. 7,954); sucessão presidenciaZ ~ (Z955);
Ato Instituciona7, n9 5 (7,968); Zei Etelvino Uns (7,9'14); sucessão ~
Garl'astazu Médici (7,9'14).

Arquivo E'U{/ênio Gudin.

Volume : aproximadamente 5400 documentos.
Natureza: artigos. conferências. discursos, pareceres.correspon
dência. impressos. recortes de jornais. fotografias.
A documentação ~ste aroquivo tem caráter essencia7,mente biográfico compreendendo basic~te a produção inte7,ectua7, ds Gudin.
docwnentos fol'a11l organizados. ~ acordo com sua espécie. nas
séries: dados biográficos, produção inte"iectuaZ, co:r1'espundência
1;raba7,hos ds terceiros. 7,egisz.ação. !'ecortes ~ jornais. fotografias.
7,ivros. fo7,hetos e !'evistas.
Os

Apesar de conter doCU1le1ltos pessoais des~ 7,894 este
as l..954 quando E'U{/ênio Gw:ii.n ooupou o Ministério da Faunda.
Seus temas principais são: pol-ÍtilXl econÕmica. inf~ão. desfln-

se enriqueee. a partir
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voZvimento econômioo, poUtica monetá1'ia, e Fundo Hcmet;Ó;rio

Inte1'1ltl

cional..

Arquivo Fro:nciBoo Antunes Macie~ JÍlniOl'.

Volume: 1900 documentos (xerox)
Natureza: correspondência. recortes de jornais. revistas.
A documentação deste CU'quivo abrange

08

anos ~899 à ~966~

con~

centI'a7'ldo-se no período as ~932-~934 quando Antunes Nacie~ ocupou

o

oorgo as Ministro da Justiça.
A organiaação as seus documentos segue

W7r2

Ol'dem CI'Onol.ógica ~

dividindo-se em duas sél'ies: cOZTespondência e l'600l'tes as jomais.
Os documentos acorrrpanham

a atuação poUtica as Antunes

no Rio Gl'ande do Su~ e em âmbito feasl'a~, ondB agiu como
l'io do Rio Gl'ands do

Su~

Macie~

inte:rmedq

junto ao governo.

Os seus temas pl'incipais: A~iança Libel'aZ, Revol.ução as ~930

fi

2932, Cl'ise rrrineil'a as ~933, Asserrb~ia Nacional. Constituinte.

*
Arquivo Getú~io Vazogas.

Volume: aproximadamente 30000 documentos (xerox).
Natureza: discursos. recortes de jornais. folhetos. fotografias.
revistas. mapas. filmes. diplomas. jornais inteiros e
livros.
A documentação asste arquivo estendB-se as l.8~6 a l.977 e
sendo organizada c1'Onowgicamente. Entl'6tanto, os documentos

eatá

Nl.atf:..

vos ao 2" período do Governo as Vargas (1.95~-54), pOl' contel'6m groande
volume as infol'fTr:l.Ções as oaz>átel' administl'ativ06 fol'am divididos
duas (J1'Q1'IIiss sél'ies: ooZTespondência po~{tico-aàrtinistl'ativa e

l'68pondência dive1'8a, abl'angeruJo esta ÚUÚIrl pedidos as

em
cozo-

ernpl'ego6

<lidos as audiência, etc.
fr

Arquivo HurriJel'to as Al.encCU' Castelo Bl'aI'ICO.

Volume:

3000

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977

p!.

1275

leis e decretos.
A documentação asste lD"({Uivo abrange o pel'Ú>do dssas seu nasal
mento até as l'eportagens sobre sua ro:rte. Seus documentos estão diVi
didos em quatro sél>ÚB:

t!)

'La97//,964:"Do naseimento até a Presidência da RepúbUoa".
O conteudo dssta série é fUndamentalmente bio(Jl'áfico. Seus
C~

documentos l'8ferem-se 'f:a1Ii)ém ao pensamento poUtico as
te 7, lo Branco dssde o imeio da década de 1960.
:f!)

7,964/7,967:

'Presiãência da RepúbUca". Esta série compree,!!

de cOrTespondência poUtica e documentos que envolvem

te

mas, coro: relações erte1'ioI'es. 8ucessão presidencial. B!
tudos eonstitucionais, F01'ÇaB Armadas. Igl'8ja, Subvel'8ão e
Irwestigação e Adllfinistzoar;ão PÚbUca.

#-)

7,5 de maio à l8 de julho de 1967: ''E:z:-pl'8sidente''. Os àoC!!

mentos desta série refe1'em-se a congrotu7,ações pelo governo findo e document;os reLativos aos seis úLtiros dias.
~)

'La de julho diz l.967 em diante: t1'atam-se de documentos
fe1'entes a sua 1f07'te.

1'8-

Al"quivo Oswaldo Aranha.

Volume: aproximadamente 80.000 documentos.
Natureza: correspondência. recortes de jornais, discursos,ent~
vistas. fotografias, discos, mapas, relatórios. est~
dos, pareceres. folhetos, coleção Lux Jornal e livros.
A documentação deste al'q'olWO estende-se de l856 à 1975. cobrindo a vida púbUoa e poHtioa de Oswaldo Aranha como 'f:a1Ii)ém.

a.

SBU

pai Egtdio as Sousa Aranha.
Os documentos estão o~1I4dos em séries as acordo com o

tipo
de documento e eargo oeupado pelo tituLar. As sé1'ies estão OlVaniaadas em ordem eronolÓgioa. di.tr::dindo-sB da seguinte forrrrz:

a) série co1"1'espond8ncia (poHtica e divel'Ba. 1,90l/1,977).
b) série as documsntoa

~s

a 1-930.

c) série de doellllentos Gb pel'Ú>do 1'eoo luci.cmií:M.o •
d) série do Ministério Qa _wsti.ça.
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e) séz.i.e do lliútóio da Fa1IImt1a (US3-UU).
f) séPi.e Enixzi:rrula nos Est:ados 1Jni4oe.

séPi.e IliniBtóio dt.zs BsZoções ~.
h) séPi.e OIlU (U4?, UIi7).
i) séPi.e IlinistéPio da Faaenda (UIi~ZSf14).

g)

j)

séz.i.e A'tividt:JtJim

~ (ZS41i!ZS46, U4B/lSIiZ, ZSIi4/lSU ,

1,9f>8/'lS60).
l)

séz.i.e DisClD'808

fi

Ent;z.erris"tall.

séPi.e doCUllelltos pessoais.
n) séz.i.e de dú1ereoa.

m)

o)

sme naii.fMg08.

p)

sme 1IIatePiais especiaúJ

(diaC08, ..:rpaB.

ri-).

séPi.e fotografiDa.
1') séPi.e fo7Jurtos.
s) .éz.is l.Ü1Poe.
Devido ao (p'ClN1e JIÚIIsro de aocu.ntos, o ~ dt.zs .éPi.a
deste azrquivo f1isOK l"BaZ9a:r 08 ~ m:.~ 1'8l.nanúa,
8em~ cont1Ido ignorazo a poesibi.liilotle de ~ doa a.ais
e,
dai~ a diati.nçiío entl"B ~ poll1:ica fi CIO~ di
ve2'Ba (cal"taB de ap1W8Bfttagão~ docunrmtos cifrados, etrrpl!'fIgO, errtidrzq)

cks, familiar e rrrisceztDwaJ.
O azoquWo

é de

gional, nacional

~ ~ p!ZJU

(1,92~ZS29),

1944~ 1947~ ZS1i7) deoido a

(1,939-ZS60) e

o _talo da polltica
~

atuação de l.Jsnaldo boaJftz

RevolW;ão de 1930, Ministro da dUS1;iga, E1tlxzi:mtJop

CIa:)

JIOS

1'8-

(1,934-

zú1ez.

Estados

da
Tlni-

das RelagÕeB E:r:terim.<es fi ~te na am, e
bém pam o es-tutiJ de qvestões fi.ntznceúmJ dtnndo às duas gestões
do8~ Ministro

"ta!!
?lO

Ministél'io da Faaencía.

biogPáficos de Osalldo bwmlra em
seu peNdo de estadante (l90~1,91.6), é callple~ pela
CoZegQo
Este a:?qIIÍ:Oo, falho em dados

Luisa Al'anha,

t[U2

contém ilÚlleroB doeu.mtos 1'8Zatif108 a

flB8B

~

do.

•
Arquivo do Partido Social Dentot:7értico do Am;igo Rio de .TCII'ttI'Ú'O.

Vo1U11e:

1700 cIoa8entos
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Natureza: recortes de jornais. folhetos com programas e estatutos do Partido. atas de convenções regionais e munic!
pais. resoluções. correspondência, cartas circularese
eleitores. candidatos e eleitos, oficios do Tribunal
Regional Eleitoral. projetos-lei. manifestos, cert!
dões. procurações para representação em reuniões do
Partido. IIOÇÕes. etc.
A

doaumentação do a:l'qIClf1O, está ozoganizada em ordem C1'Ono~ógica

cobrindo o per>Íodo de 1918 a 1966.
Os doaumentoe antezoiores à criação do partido (tS45)

refere~se

a registros de noseimento e cenidÕes de casamento.
Os derrr:zis docwnentoB estiío, basicamente, re'Lacionados a:
~. Formação

do Partido.

2. Convenções.
3. Canpanhas EIeit0rai.8 para:
a)

PNsidente da IIIlpiiJlioa.

b) Congresso lIacionaZ.
c)

AsseniJZéia Legitl1..at;Wa.

d) Governado!"
e)

do E.taàJ.

câmzMs IIu1ricipais.

4. Regulamento do Tribvnal

5.

~l'ial

Regiona~

Eleitoral.

I"f'l"BBBo.

são em sua maior parte, p~
de alistamento eleitoral e l"econhecimento de candidatUI'aB. Estão inseridos em
Os recozrtea de j01."/'laÍ.s existentes,

venientes do JJiário da Justiça e

Diário Oficial, tratando

ordem cronolÓgica jwrto à cnitl"a documentação. Ou seja, não se adotou
o cl"itél"io de Sepa1!'al" esse tipo de material da correspondência. Es~

tutos e

l"eceberam o ..uJmO tratamento.
Nos casotJ de ConvenyÕes lllmicipa:fs fez-dossiês da preparação
e Nsolw;ães de cada Con~ e adotou-se como código o dia em que
Pro(J1'OlN1lJ

foi realiaado.
Integram ainda o tD'C{Uivo

YII

disco e um livro de telefonemaB

tel'Ul'banos com CÓdigo do PSD 63.0l. l? que, por questões técnicas,
ram colocados na última pa.ne do azoquif1O.
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Arquivo Raul

SOtD'eB

de M7IIPa.

VolLane: 8000 doc..entos.
Natureza: correspondência. recortes de jornais. discursos. escritas literárias. notas de aula e carreira jurid1ca.
A documentação deste
seu nascimento) a

~

res à sua morte~ até 196B.
A parte TNris rica des1;e

em

19Z.8/7,9l9)~

ccbre os anos de ZB60{antezoi.or ao

1924~ pPincipaZmente~

aceJ"I1O

e alguns document;os

pos~

refezte-se ao perí.odo que inicia

quando Rmtl Soa7es participa do pl'Ocesso de esoolhado

sucessor de Rodrigues Al11es envolvendo articulações~ alianças e controtos com lide1'a1'lÇC1.8 poHticas nacionais. Os documentos também ref!..
1'e1II-se ao período em que foi Ministro da lbrinJuz (l.9l.D/20)~ Senador
Federol, quando participa das articulações da candidatura de Arthur
Bernardes, e finalmente pHSidente de Minas Gerais (l92l/24).
O arquivo oo7f{JÕe-se basicamente de dz«zs partes: a

COl'l'eBrxmdê!!

cia gerol e a oorre.sporuJência relativa às sucessões de RodrigUBIJ Ai
ves e Epitácio Pessoa.
Forem reunidos em dosBiês 08 assuntos de rez.evânci.a pam a CO!!!
preensão da poHtica da Repiiblvca Velha a mvel municipal~ estadwl e
federal~

a saber:

I. Correspondência Gezeal.

l. Poder 1lunicipal.-coroneZiBrto.
2. Processo de

Fozwa;ão de Chapas do

PRM.

3. Pronr>t;Ões nas ~ ArtIa2dr:zs.
4. Relações entre Ninas Gerais~ o GoI1erno Federal e

outros

Estados.
6. Congresso das MmicipaZidades.
6.

Revolução de 1924 em são PtZKl.o.

7. Caso da Itabira Iron Ore CclnpmJI.
8. Mensagens de Rawl Soa7es ao Congresso Mi1JSÚtO.
Os documentos refertl1fl;es a sucessãa de RodngUBS Alves cobrem o

peAodo de agosto de 19lB a junho de
a sua organiBtJ4Ôo em doaaiâ.

1920~

não tendo sido

1UlCe8Sário

à Canp2nha de Artlnao Bel'l'lCl:!:
dss levou à organi~ dos seguintes dossiês: "CaPtas Falsas".. ~
O volwne dos doCWllento8 l"8ürtivos
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tão do tribuna.1. de BoTlZ'Q.~ Reunião do Catete~ problema do
2'SconheOi,
mento elas e1.eições~ substituição do vice-pztesidsnte da RepÜbli,oa
6
Revo1.ta do Forte de Copacabana.

*
Arquivo Fel7lll11do Setembrirw de CaZOIJaUw.

Vo 1ume : 1500 documentos.
Natureza: correspondência, documentos pessoais. recortes de jor nais, fotografias. impressos, e um mapa.
A documentação deste arquivo se e:rtende de 1.884 a 1.964,

cobrindo toda a atuação poUtica de Setembrino de Cattva.1.ho incluindo
homenagens póstwnas. Sua documentação mis Pica ztefe2'S-se ao pezolodo

em qus ocupou o cargo de chefe do Gabinete do Ministro da GuezoM(l9H
-1.91.5) quando foi enviado para pacificar o ceará (1.91.4) e o Contfl8~
do (1.91.4!7-5). E:eiatem tarrVém bastante doCllT/entos ztefe2'Sntes ao pe~
do em que foi Ministro da Gwezora (1.922-1.926)~ quando participou ativamente da Pacificação do I?io Gl't71'Ide do Sul (1.923). são POuquÚJS1m08
os -documentos roefezoentes ao perlodo posterioro a 19??~ a partiro
de
quando Setembrino de Carvalho abandona progzteBsivamente a vida poli.
tioa.
Este arquivo está organiBlllio em 5 séries~ rrr:zntendo-se dentro de
cada vna a oztdem cronc z.ógi.ca:
1.. Correspondência Gfaral.;
2. Pacificação do C«aá.;
3. Contestado;
4. Pacificação do Rio GMrIde do Sul;
5. Documentos Pessoata.
Os terrr:zs principais de

Se&!

conteúdo são: Pacificação do

Ceará~

do Contestado, e do Rio Grcz1rde do Su1.~ co1.una P1'estes~ Revol.ta
1922 e 1.924, tenBntismos~ e 9OverP'IO de Arothuro BemaMss.

*
Arquivo Benjamin Vargas.

Vo 1urne : 32 documentos.
Natureza: correspondência
Os documentos desta

oo:,ç~

cobroem o pe1'Úxio de l884 a 1.965
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CE.

T'efZetem aZguns momentos inq:Iortantes da vida. poUtica nacionaJ,
100

a Re/JoZw;ão de Z932, a participação de Benjamin Vargas na

e as reLações do Rio

Granas

mesnrz

do Su.Z com o Governo Federal.

A coZeção, no entanto~ pode ser considerado COlOO de caráter bif!..
gráfico na medida em que permite uma avaZiação das reLações de
Ben
jamin Varga8 com seu iroiío GetúZio Vargas.
A co Zeção foi organiaada por ordem czrono l.Õgica.

*
CoLeção BibZioteca Fztan1cliK Roosevelt.

Volume: 31 docUEntos.
Natureza: correspondência.
Os docwnentos desta coleção T'eferem-se ao periodo de

'L934

Z944, sendo da TIflior in{Jol"tância,paro o estudo das reZações do

a
Bzta

siZ com os Estados UnidDs a partir da nomeação de Oswazao Aninha ~
nz a Emba.i:rx:ida. do Brasil. em Washington,

até o final de sua gestão no

Ministér-io das ReLações E:rtel"iores.
Junto à documentação encontra-se arquivada u.ma Zista incompLeta
dos documentos e:ristentes na BibZioteca FrankZin Roose/JeZt, os quais

achan?-se cLassificados pol" assuntos, com sua T'espectiva ZocaZização.
A coZeção foi organiBada. em ordem czronol.Õgica.

*
Cozeção João Daut D'Oliwn:z.a.

Volume: 22 documentos (xerox).
Natureza: correspondência.
Os docwnentos desta coleção estão organizados em ordem crono14.
gica de Z924 a 1-951"

Nlf'Zetindo a C01'1'Bspondência pessoal e poUtica

entre GetúZio -Val'9as e João Daudt.
Esta correspondência concentra-se basicamente nos anos de

1,924

a 1,929 fOl"7lecendo subsidias para com estudo da campanha da Al~ Li:.
benzZ e a poUtica regifma1- Ri.ogrcrnd8nse.

*
CoZeção João Fztaneisco Pel"eiM de Soussa.

Vo 1ume:

300

docUlllefltos.
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Natureza: corresponclênc:ia, recortes de jorna 15.
Os domItItmtos desta t:O~ estiá? O7.'fICUIiza.ilos em ordem

C'l'07101-§..

gica, oobrinào o pePÍoàD tI. lB71J à lS6S.

A docIImentagão 7'efe:re-tUl às ati'f1it1ades miUtares de João
FN!!
cisco, 710 RS (7,892-lSZOJ e aJU.I8 7'elat;ÕeB com os poUticos gaúchos(.TH.
"lio de CQJJtilho, Bo1!1es de 1fBt:1eil"08~ AiuJis BrasiZ); seu envolvimento

na revolução de 1.924; a atz.arpio da Coluna P1'eBtes (l925); as

art~

laçÕes poltticas ~ entre 1.927 e 1.930; o %'etorno dos

u

nentes ezilados; a fozwuçijo de legiÕes; RelJol1JÇÕ.o d2 1932, e o Estado Novo.

*
Co Zeção Luisa AJtanhD.
Vo1UIE:

400 doa.entas.

Natureza: correspondêacia.
A domItItmtaçãJ desta

coz.;iio ab7'tJ11!1e o pertodo de 1903 à 1960 •

havendo apenas três ~ após 1.938.
Esta coleção tem

WII

cxmitez.

mr..a.o

COIrFZemIm-tar ao

arquivo O8IJJaldo

~

de dmJos biográficos Bobre este,

que

não e:z:istem em seu al"q'Ilivo. YaTIbin a co7'f'e8POndência %'e1..ativa a
gem de OBlJaLdo à Euzoopa e7It:Oi'ttrtz-se nessa coleção.

~

nha por fornecer gz'CUItis

08 docwntmtos estão o7gQlli1lOÔOB em ordem cronológica inserindo-

se nesta quatro dossiês 7'eftn<tmtes à viàI estudantil e à viagem

de

OBlJaZdo AzoaIiJul.

*
Vo llllle:

38

.soc.entos.

Natureza: corTespondincia. jornai 5 da FEB. recortes.
A corre~, l1li4:0 f'l'tJ(ptBntada, aborda, sobretudo, a
cessão pel"/'lal7iJucan de UJ4E ., CJlJBwrtoB atinriniatrativos da Folha

Manhã, jornal

de ~ eM

81G

S1t-

da

f_tia.

*
Coleção Rosalina Coelho Liaborl.
Vollllle:

1000 doa.entDs.

Natureza: COrTespondênçia. folhetos, fotografias, titulos receAnais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977
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bidos e jornais.
Os documsntos desta ao"leção abroangem o pertodo de 'L90S a 'L969 ~
estando sua maioria organúsatios em dossiês qus seguem

ozodenamento

cronológico. Seu conteúdo zeefere-se a atuação poZi.tica de

Rosalí.na~

desenvolvida pela amiaade que tinha. com Getúlio Vargas e Oswaldo Aro:nha. Sua atuação diplomtica (1,930-7..954)" bem como as suas atitlÚl!!
des 'Literárias "taIrDém se destacam nesta doCllnentação. A co"leção cO!!,

tém documentos zeefezeentes: revolta de 7..922 e 7..924, tenentismo,
tiro Nacional

poli

e zre'Lações inte77lO.CionaiB do Brasil de 'L930 até 7..959.

*
Co"leção Themistoc"les Brabdão Cavalcanti.

Vohne: 300 documentos.
Na tureza: pareceres. processos.
Os documentos desta co"leção zeefezte1rHJe a atuação de
eles Caval.canti

COI'IKJ

J!1unnisto-

Pzoocweador do Tribunal Especi4l da Justiça

volucionária de 1930 a 193Z" estando organiaac1os em

Ol'dem

Re-

cronoZóg:f

00.

Os processos abroangem avel'iguações sobzre questões zeefezeezeentes a
abusos de podero a mvel po'Litico" econêmico e juroidico" assim como :
irozreguZaroi.dades denunciadas quanto a comportamento, atividades de i!!
diTJÍ.duos e entidades vincuZadas aos escalÕes mais baizos &:z administl'aJ;ÕO pública. Eristem "taIrDém" vários p7'0cessos qus envolvem

~

tões especificamente poZi.ticas, e"leitorais e policiais.

*
Coleção

tntimo de

Vo1U111e:

Cal'IJa"Lho.

141 doanentos.

Natureza: correspondência. recortes de jornais, fotografias. fo
lhetos e revistas.
A docIInentação cobzre o peroi.odo de lS99 a 7..974. estando dividida

em séries. de ozvienação interona e Cl'OnoZógica. determinadas pelo
po de dommsnto.

ti.

A co"leção possui seus tl'abalhos par1..amental'es de 7-947.

e

7-95l

7..952. assim COI'IKJ. documentos sobzee sua atllaÇão pol-ttica em ârrbito ~
gional e naai.onal. destaoando-se suas atividades proÕ-candidatt.ata
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*
Co1-eção João Café Filho.

250 docuIentos.
Natureza: correspondência, discursos, ~tos pessoais, reco.!:
tes de jornais, revistas e fotDgrafias.

Vo 1ume :

ao pe:rúx1o de UBS a 1964, cobrindo fV.!
damenta1,men-te a at;uação de Café Filho CIfJIIIE) JJepd;atlo FeiJsral pelo PSD
rL946-5l), vice-Presidente da Bepíibliea fl9lil-54) e PZ'esiiJenUl da R!.
A

documerrtat;ão

7'ef~

pública após a 1IIOr'te de ~l:io Vargas. A coZer;iio 1iaItiJém possui doe.!
mentos %'ela:ti'lJOB ao seu eaoriL'f1i-.m:to 1'10 golpe de ~ de 1900.

acervo tem crmiteP ~ bi.ogMfico, ac1uzntJ.o-se 0.!'9!!
nizado de acordo can 06 t"eIIazs relad.otrar1D à af;Ü)iQaiJB poHt;ica-~
nist;ra:tiva do P'PesúJenf;e, e ~ c1erie _ o.l"de.. t!!Z'OI'IOZógioa. Suas
O

sé1'ies são: 7,) ee7'tiàões e DipÚJttllalS; 2) ~ e Biografias; 3) Co!:
%'espondência; 4) eaz..teiZ'a de ~ Agncola e I7IilMstrLais do Banco
do Bmsil; á) Companhia IkrDionaZ de A:n:iZi7at; 6) ~ Pal'~
ta%'es, 7.946; 7) TrabaUzos 1i:zrlaamtaPea; 1947; 8) ~

Par~

tal'es, "/,948; 9) Trabalhot; ~, Z!HS; lO} Banco CPuBeil'O

~

Sul, de são Paulo e G7upo .Taffet; U) SaZáz.ío 1IÍnüIto; l2} Pazrtici:pa.ção
do Bmsil na 24. GIIten'a 1IIIniJ.üzZ e aeZaçÕes do 117DB1.:1 com os Estados
nidos; l,3) ConiJOrtuzoa
SOUl'O

Ca:feei7a do

lJ7atriL, 1955; l4} Delegacia do

!!.

!l'e

BrasiZeiz-o em RODa Y07k; U) a:nissci? de blqllé:rit;o; l6) Di.scuz-

sos de Café Filho, 1946/50; l7J Di8c&aso8 de Ca:fé Filho, l904; U)~
=mos de Café Filho, 1955; 1.9} JJi:De7eos; 20) hpPeBBoB; 27,) ReOOl'tes
de jol'l'/aÍ.S e fotografias da virita de Café Pilho à Suécia; 22) Recortes de joZ'flLZis %'elati11OS a riDgar de Cu;fé PiZ1w a Pol"tugal; 23 e 24)
Jornais Diversos;

2á)

A1.bvzt

de~; X)

Presidente Café Pilho; %7) ~ qIIB tal
28) Despesas e ~

PaZestzoas Semanais

c:r.7

eapa

ao

João Café Fi1.ho;

de.roiio CD;fé PiZ1ID.

Co1-eção João Pi.Mei:ro Brio.
A coleção é COfIPOBta cif 4i ~ prznz 7fIIDIiÕeB de Cc1n86lho

nistros de 1962, quando

#lol

M!

"tittilaP 0C!IfXDIIZ o 1Iúr.iBtéri.o. à'J Trabalho.
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são sa'LÓ:rio

nilrrimo~

institutos

as

pztevi.dência e sindicatos.

'*

'*
'*

o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea
do Brasil possui também alguns documentos. das coleções abaixo men
donadas, que não foram apresentadas individu3lmente, pelo fato
de
esperar-nos receber outros documentos de seu acervo.
*
Afrânio de Calovalho.
Esta coleção é oomposta por ta doawnent08 que cobNm o período
documentos~ em SZIa qvase totaUdaJ.e1 Nlacionam ao governo as Raul SoaNS em Minas Gerais.

as

1924 e 19?6. Os

*
Doou~ ?

e

l'6cozrtee jornais de 19?4 sobN a Revolução tis

a Co luna Pl'es tes (:tJ8l"O:) •
fi

JúUo Augwrto Barbosa CtarlBi:ro.
Enviou ao CPDOC~ oito documentos sobN o Conselho Fetisl'al
comézocio E:rtel'ior e a qusBtão da Itabil'a Izron (:tJBl'O:e).

do

'*
Luis Spal'ano.

Dip'Lonata. ssl"lJindo na Itália em 1938~ dssenpenhou papel 'ÜII'O~
tante nas l'6'LaçÕ6s do Brasil com este pa!s. Sua coleção possui. doi.8
documentos •

'*
Nero Mnaoa.

Os documentos Jm nlÍnsrOB de 3~ oobNIII 08 ll1'I08 as 19S3!l9S4
são Nlativos a nomeação as seu tituZar para o Ministério da
náutica~ o assassinato do Major 1àibens I. Vaa e a sua dsmiBsão

Ministério.

#I

A~

(~).

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977

do

1285
Rui Mozoeiro Uma.

Doou ao CPDOC, cópias
de Jacareacanga em 1-956.

:rel"O:J:

dos documentos relativos ao 7.6Uanu

(::Sl'O:J:) •
.,.

Ir

.,.
INTERVENÇOES.
Do Prof. José Ribeiro Junior (UNESP. Assis).

Declara:
"Inicialmente gostaria de congratular-me com a Autora da comunl
cação apresentada pela extrema utilidade da mesma. Utilidade por 1!
formar fontes históricas pouco ou nada conhecidas. mas principalmente porque a iniciativa do CEPEDOC abre um horizonte de pesquisas para a tão necessãria História Contemporânea do Brasil. democratizado o
estudo desse periodo. do qual o historiador brasileiro evita.sis~
ticamente. por;motivos vários.
Pergunta:
ANo caso do Arquivo de Macedo Soares do In~tituto Histõrico
e
Geográfico do Rio de Janeiro i permitida a consulta. embora esteja
ainda desorganizado?
O CEPEDOC tem algum plano de entrar em contato com instituições
em nivel nacional para ampliar cada vez mais o seu acervo?
De onde foi basicamente recrutado o pessoal do CEPEDOC e qual
foi o critério de seleção? Existe? O objetivo da pergunta e saber que
tipo de profissional e considerado competente para o trabalho que o
Centro desenvolve.-

.,.
De

Belmiro de Lyra Maia (Do

Serviço de Documentação da

Marinha)
Indaga:
uQual a opinião da Autora sobre a consulta pelo público do Arquivo da Marinha?-

.,.

Da Profa. Maria

da Conceição Martins Ribeiro

(UNESP. Franca).

Discorre sobre os seguintes temas:
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"19) Acredi to que um lIarqui vo natural- nunca poderã ser reorg!
nizado para servir qualquer tipo de pesquisa.
29) Deve-se procurar um sistema de arquivo que adapte aos di
versos tipos de -fundos-o
39) A pl'e8sa em faser pesquisas não pode comprometer a "organ.!
zação natural 11 dos diversos -fundos" ou -arquiVOS mesmos-o
49) O pesquisador passa e a sua interpretação e dinãarica passamtambem com o tempo, mas o documentos deve conservar a primitivao!
ganização. inclusive por ela poder dar uma melhor idéia do funcionamento da instituição que a iniciou.
59) A Associação dos Arquivos procura principalmente a
ção para as instituições particulares.

solu-

69) O problema do micro-fi1me não serã um problema de
nacionais1

multi-

79) Conscientização de que o governo deve "gastar- com os arquivistas historiadores (tarefa urgente).
89) Os arquivos histõricos (mortos) e funcionais (problemas).

*

'*
*

RESPOSTAS DA PROFESSORA MONICA HIRST.
Ao Prof. José Ribeiro.

"1) O arquivo do Macedo Soares do LH.G.S. não estã aberto
ã
consu1 ta ate o presente momento.
2) O CPDOC tem mantido contato permanente cau as demais insti
tuições que trabalham com documentação histõrica, no sentido de tr!
çar uma po1Ttica comum de recuperação e preservação da memória naci~
nalo
3) O recrutamento do pessoal que van trabalhando no CPOOC tem
sido feito nas ãreas de : histõria. sociologia. ciência po1{tica •
documentação e informação. e bib1ioteconomia.Ao Comte. Be Zmil'O de Lyra Maia.

"São escassas as informações fornecidas ao pesquisador pelo Se!
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viço de Documentação da Marinha em relação aos arquivos privados do
periodo republicano que possuea.·
*
A Profa. Maria da Conceição M:l:rrtins Ribeiro.

liA experiência do CPOOC em arquivos fez-nos estabelecer

nonaas
gerais para o tratamento da documentação que recebemos levando setapre em conta as diferenças inerentes a cada -fundo". Jamais sub_t!
mos a documentação ã uma organização previamente determinada. é a
partir do trabalho de organização que e determinado seu arranjo fi
naL
Sendo o CPOOC um centro onde documentação e pesquisa são ativid!
des intrinsicamente relacionadas ê nossa preocupação permanente que
o trabalho desenvolvido pelo Setor de Documentação seja o mais raci~
nal possivel em função de garantir ao pesquisador uma maior facill
dade no acesso às informações. Para garantir essa eficãcia o CPOOC
procura formar seus quadros de funcionãrios com profissionais
que
possuam dupla formação na ãrea de c~ência sociais e em bibliote~
mia, arquivologia, etc. Isso dã-nos a certeza de que o trabalho ~
senvolvido na organização de arquivos, com vistas ã pesquisa, não s!
rã comprometido em sua qualidade pois lidamos com profissionais ha
bituados a esse trabalho e que têm por norma respeitar as caracterís
ticas próprias
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