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PERSPECTIVAS DE UM TRABALHO DE LEVANTAMENTO DE FONTES HIS 
TORICAS DE MATO GROSSO(*) 

1. APRESENTAÇAO. 

TBEREZINHA DE JESUS ARRUDA 

e IRACI GALVÃO SALES 
do núcleo de DocumentaçãO e In
formayãO Histórica Regional- - Uni. 
llersulade Federal de Mato Gro880. 

A UFMT se propôs. desde a sua fundação. a atuar como a Univers! 
dade da Selva. proposta esta que supõe a presença do homem na tentat! 
va de organizar o ambiente em função do gênero de vida que pretende 
es tabe 1 ecer. 

O estabelecimento de um sistema de contatos que resultem na re~ 
mada civilizatória de um espaço exige a pesquisa vital da dimensãohi! 
tórica local e dos grupos que se propõe. a sua recolonização. 

Todo grupo humano carrega consigo uma soma de tradições ~xplic! 
tadas nos processos de adaptação. associação. ideologia. e constituem 
os instrumentos de organização do ambiente sócio-cultural. Desconhe
cer tais processos de pretender fornecer insumos para revitalização do 
espaço nos aspectos econômicos, social. polítiCO e administrativo 
constitui ação anti-científica e anti-histérica. Anti-científica por 
que a ciência só estabelece hipóteses partindo da análise da situação 
anterior e da exaustiva coleta de dados; anti-histórica porque info
caria a sociedade apenas na sua dimensão presente. ignorando as con 
quistas do passado. 

Uma das dimensões caracterizadoras da espéCie humana e a memãria 
histérica que lhe possibilita o acúmulo de experiências e a criação 
de situações novas na conquista ae respostas diversificadas a probl! 

(*) - Comunicação apresentada na 2a. Sessão de Estudos, Equipe D. no 
dia 19 de julho de 1977 (No~~ da EedaçãO). 
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mas adaptativos e associativos. 

Analisar. retrospectivamente. as experiências vivenciadas pró
prias e do grupo em que está inserido representa a posição critica 
capacitadora de previsão e de projeção para o futuro. Dimensionar os 
valores culturais, explicitando-os a fim de tornã-los significativos 
para as novas gerações e uma das tarefas mais árduas do historiador. 

r dentro dessa perspectiva que foi implantado na UFMT o Depart! 
menta de História, e em seguida o Núcleo de Documentação e Informa 
ção Histórica Regional (NDIHR). 

Criado na Universidade Federal de Mato Grosso a partir da apr~ 

vação pelo MEC/DAU do Projeto Implantação de Centros de Documentação 
que prevê a cooperação técnica do Plano das Nações Unidas para o D~ 

senvolvimento (PNUD), o NDIHR teve no ano de 1976 o seu periodo de 
estruturação, tendo sido instituldo como órgão suplementar em dezem
bro do : mesmo ano. 

o Projeto bãsico de Implantação do NDIHR foi elab~rado 1evan 
do-se em consideração o valor da historiografia como ãrea instrume~ 

tal da educação superior encarada sob uma concepção cientifica inter 
disciplinar e sistemãtica capaz de fornecer subsidios a outras ãreas 
de conhecimento alem das Ciências Humanas. 

Como ainda não foi implantado o Curso de História, o Departame~ 
to se coloca como ofertante de disciplinas da ãrea de história para 
os demais cursos de ciências humanas. bem como para o primeiro ciclo 
de estudos. 

O NDIHR tem como tarefa a formação dos professores de História 
na ãrea da pesquisa. colocando-se como um laboratório para o binômio 
pesquisa/ensino. 

Por isso, os trabalhos que vêm sendo realizados pelo Nucleo,de! 
de o ano de 1976, partem da discussão do significado do trabalho 
na realidade mato-grossense. e numa Universidade nova (com 6 anos de 
existência), onde começa a ser firmado o hãbito de estudo sistemãti 
co e enquanto projeto cientifico. 

Uma vez que os professores do Núcleo não se ocupam fundamental
mente 
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dáticas, trata-se de aplicar a experiência como historiador ao ensl 
no, procurando fornecer aos alunos dos curso§ a que servem, uma fun
damentação histórica, no sentido de evidenciar a importáncia do c~ 

nhecimento e preservação da memõria nacional. 

Ainda, o Núcleo baseia seus trabalhos no reconhecimentos da d~ 

cumentação existente, primeiramente, na ãrea cuiabana, e na sua pr! 
servação. 

A partir deste ano terão inicio a montagem de projetos de pes~ 

quisa que reconstituem parte da realidade histõrico-regional. 

* * 
* 

FUNDAMENTAÇAO TEORICA DO TRABALHO. 

A proposta da criação do Núcleo de Documentação e InformaçãoHi! 
tõrica Regional funda-se, em primeiro lugar, na necessidade do estu 
do e reconstituição da história regional. 

Como sabemos, a história do Brasil ainda estã por ser feita. são 
poucos os trabalhos de sintese, que se esforçam por compreender a 
formação social brasileira nas suas múltiplas facetas. Por outro l! 
do, os trabalhos monogrãficos, como são geralmente dirigidos, conce~ 
tram o seu objeto de anãlise sobre determinados polos -- nordeste e 
região sul -- deixando no vazio o estudo das demais regiões brasile! 
raso Diante disso, a história do Brasil aparece concentrada nessas 
regiões como se as demais áreas não tivessem nenhum papel no proce! 
so global, ou então, como se o processo fosse o mesmo em todas as ã 
reas. 

Trata-se, pois, de promover uma dinamização das monografias em 
termos de história regional, as quais serão fundamentais para as anã 
lises de sintese da formação social brasileira. 

r essa perspectiva que se coloca o NDIHR, cuja função, a longo 
prazo, e servir de centro gerador de monografias regionais, e de es 
tudos na área das ciências sociais. 

No entanto, para que se possa atingir tal aDjetivo, e necessã 
rio que tal órgão coloque c~ tarefa prioritária, a localização e 
organização do material doct,;,;ental, 
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ção da realidade histórica. 

Dessa forma, coloca-se também, como função do NDIHR, constituir 
-se como banco de dados, que possibilite ao pesquisador, localizar 
e explorar a documentação existente na/sobre a região. 

O fato de o Núcleo assumir para si a tarefa. impõe-se uma vez 
que no Brasil não há um sistema de arquivos. Se levarmos em conta a 
situação especifica de Mato Grosso, o problema se agrava. Exceçãofe! 
ta a Aquidauana e Corumbá, onde existe uma preocupação nesse sentid~ 
no resto do Estado, a documentação encontra-se dispersa, desorganiz~ 
da, não havendo nenhuma referência sobre o que existe. Hã um Arqui
vo do Estado na cidade de Cuiabã, que estã sendo parcialmente organ! 
zado, mas se constitui, ainda, essencialmente como depositãrio e p~ 
servador da documentação. 

Ainda, as instituições com referência especial às repartições pQ 
b1icas, promovem periodicamente uma triagem para a queima dos docu -
mentos considerados aleatoriamente sem importância. 

Outra função que se coloca como bãsica para o NDIHR ê tornar
se um laboratório de trabalho, que possibilite a formação de uma 
consciência da necessidade e importância da preservação da document~ 
ção como instrumento da pesquisa histórica, através da qual sera man 
tida a meIDÕria nacional. 

Uma vez que o NDIHR assim se colocar, darã possibilidade dacri~ 
çao futura de um curso de História, que jã nasça com a tradição da 
pesquisa, possibilitando a conciliação efetiva do binômio ensino/ 
pesquisa. 

* * 

* 
3. ESTABELECIMENTO DE ?RIORIDADES. 

A criação do NDIHR/FUFMT, coloca-se em termos da reconstruçãoda 
História regional, e ainda, como proposta de acompanhamento do atual 
processo de ampliação de fronteira. 

Para que tais objetivos sejam alcançados, a primeira tarefa a 
ser cumprida seria a localização e levantamento da documentação exi~ 
tente na região. Em função do NDIHR localizar-se em Cuiabá, e do p! 
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que no numero de pessoas envolvi das nos seus trabalhos, i ni ci amos o 
levantamento das fontes documentais por esta cidade. 

Feito este trabalho, constatou-se alem da completa falta de in 
formações sobre o material existente, a sua desorganização, e o ~ 
rigo de que parte do acervo documental se perdesse pelo estado de ! 
bandono em que se encontrava. 

A partir dai, definiu-se como linha primordial de trabalho a 0r 
ganização e recuperação de dois acervos ameaçados de destruição: o 
do Instituto Histórico de Mato Grosso I Academia Mato-Grossense de 
Letras e o da Delegacia Regional do Ministerio da Fazenda. 

Paralelamente ao trabalho de organização desses acervos documen 
tais, foi estabelecido como tarefa fundamental o treinamento inten
sivo dos professores do NDIRH/Departamento de História, no referen
te às tecnicas documentais, e ã teoria da história ehistografiabr~ 
sileira. Esse treinamento visa, não só manter os professores atua1~ 

zados sobre a bibliografia histogrãfica, mas também criar e desen -
volver uma equipe de trabalho com unidade de referencial teórico , 
preparada para a montagem de projetos de pesquisa sobre temas regi~ 
nais. 

No corrente ano, essa equipe iniciarã as discussões para a es 
colha de um tema de pesquisa, a partir das linhas bãsicas de pesqu~ 
sa proposta no Projeto-base. 

* * 
* 

4. MONTAGEM E EVOLUÇ~O DOS PROJETOS. 

O Projeto do NDIRH evoluiu a partir de um primeiro trabalho re! 
lizado pela paleógrafa MARIA CECILIA GUERREIRO DE SOUZA, que levan ~ 
tou e microfilmou nos arquivos da Peninsula Ibérica documentos do s! 
culo XVIII relativos a Mato Grosso. Esse acervo é composto por cinco 
(5) mil documentos trazidos em 1973, dos quais uma grande parte jã 

foi lida e inventariada, sendo organizada para publicação em três 
volumes, dos quaiS um jã estã editado pe:a Rede de Bibliotecas da 
Amazõnia (RBAM), em convênio com a FUFMT. 

A mesma paleógrafa estã novamente de volta, após uma permanê~ 
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cia de 6 meses em Portugal, trazendo novo acervo microfilmado. tra 
ba1ho que foi realizado em convênio com a Fundação Gu1benkian, 

* 
4.1. PROJETO ACADEMIA MATO-GROSSENSE DE LETRAS E INSTITUTO HISTORICO 

DE MATO GROSSO. 

O acervo-documental existente nessas duas instituições foi en
contrado em total abandono, sem nenhuma organização, e grande parte 
em perigo de desaparecimento. 

O trabalho iniciado em março de 1976, começou com a limpeza 
das salas e do material. A seguir foi feita a separação dos documen
tos de acordo com os gêneros de publicação, e seleção do material a 
ser processado. Foram então elaboradas fichas para revistas, jornais 
e livros, as quais foram testadas, e remodeladas em função das defi~ 

ciências apresentadas durante a coleta de dados. 

Após a feitura das novas fichas, os dados jã co1etados 
transportados para as fichas. 

foram 

O acervo pertencente ã Academia Mato-Grossense de Letras jã foi 
organizado da seguinte forma: 

1. separação dos livros por assunto, e das revistas, boletins e 
periódicos por gênero; 

2. fichamento; 
3. organização do fichario. 

O acervo referente ao Mato Grosso foi fichado em separado. Esse 
trabalho, com o acervo que compõe a Academia Mato-Grossense de Le 
tras, esta sendo realizado desde janeiro do corrente ano, utilizando 
os mesmos critérios usados na organização do acervo do Instituto His 
tórlco. 

Apõs a organização de todo o material dessas duas entidades,pr~ 
tende-se elaborar catãlogos, cuja publicação coloque esses acervos 
acesslveis ao publico interessado. r intenção do NDIHR, microfilmar 
toda a documentação considerada rara, principalmente os periõdicos. 

Finalmente, cabe notar que esses acervos são bastantes ricos, 
uma vez que tanto a Academia Mato-Grossense de Letras, quanto o Ins
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vas instituições da região, sendo possive1 atraves do seu material, 
reconstituir a produção e consumo intelectual-cientifico da vida cul 
tural cuiabana, num determinado periodo. 

* 
4.2. PROJETO DE RECUPERAÇAO DO ARQUIVO DA DELEGACIA DO MINISTtRIO DA 

FAZENDA DE MATO GROSSO 

O acervo que compõe o Arquivo do Ministerioda Fazenda/Delegacia 
do Estado de Mato Grosso vem sendo acumulado desde o seculo XVIII. ~ 
tual mente , a maior parte deste acervo e constituída de documentos i 

neditos referentes aos seculos XIX e XX, sob a forma de livros. bro 
churas, maços e papeis soltos. 

Esse material estava armazenado desde 1950 -- em uma garagem do 
predio do Ministerio da Fazenda, diretamente amontoado ao solo. A 
grande massa desse material, por falta de recursos humanos e finan 
ceiros e diante da ausencia de espaço fisico apropriado, sofreu um 
processo gradativo de destruição. 

O numero de livros e abundante, de natureza variada, havendo de! 
de livros de ponto de funcionãrios da segunda metade deste secu10, 
ate outros referentes ao funcionamento de tropas que lutaram na gue! 
ra entre o Paraguai e a Tr;plice Aliança, alem de volumes relativos 
às atas da Junta da Fazenda, Receitas e Despesas, produzidos nos se 
culos XIX e XX. 

A grande maioria dos documentos, entretanto, está contida nos 
maços que foram arranjados sob o criterio único do ano de produção 
tendo por titulo "Documentos Diversos do Ano Xu

• 

O numero de papeiS soltos, por seu turno, tambem e grande, pois 
devem-se ao fato de se haverem rompido e de se terem frag~ntado a
queles livros que os agrupavam. 

Destaque-se, ainda, a existencia de impressos, livros de leis. 
publicações oficiais, boletins e uma coleção do Diário Oficial, do
cumentação não inedita mas valiosa. que deverã ser preservada. 
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4.2.1. Procedimentos Metodológico. 

Os manuais de arquivos. especialmente aqueles que tratam de ar
quivos oficiais. estabelecem como norma geral a manutenção. pelo d~ 

cumenta1ista. do principio de organização existente no acervo. Tal 
norma estã presa. sem duvida. ã questão da funcionalidade na medida 
em que o arquivo passa a ser objeto de um instrumento de trabalho 
destinado a pesquisadores das mais diversas ãreas. ao mesmo tempo 
que continua a desempenhar as fun~ões rotineiras de ordem administra 
tiva. 

O acervo da Delegacia Regional do Ministério da Fazenda - MTcon 
duz a uma situação diversa. Primeiro. porque perdeu a finalidade a~ 

ministrativa; segundo. porque apresenta grande quantidade de mate
rial avulso (aproximadamente 50% do total de documentos); terceiro. 
porque o principio que ordena o material não e suficientemente res 
trito para indicar ao usuãrio a natureza da informação ali contida. 
Hã. ainda. que se notar. que esta documentação sofreu de modo acen
tuado a ação do tempo e do mau acondicionamento, por isso, vãrios p! 
cotes se romperam espalhando os papéis que os compunham, e muitos dos 
livros perderam suas capas e termos de abertura. 

O modelo inicial de recuperação considera o acervo como arqul 
vo não utilizado na rotina da repartição. Assim, surgem condições co~ 
cretas para que o arranjo dos documentos seja feita conforme crité 
rios exteriores ãqueles segundo os quais foram organizados. 

* 
4.2. 2. OztganisaçâD do. Livroa 

Um dos problemas enfrentados pelo grupo de trabalho do NDIHR. 
no que se refere ã presente documentação. estã relacionado ao espaço 
fisico. Para facilitar o arranjo. o reconhecimento minucioso do mate 
rial e o seu manuseio. foi estabelecida como tarefa inicial a org~nl 
zação. ordenação e retirada dos livros. que serão transferidos para 
salas apropriadas. A organização das brochuras encadernadas seri 
feita em seguida. 

Para esse arranjo foi elaborada uma 
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- Fundo 
- Procedênci a 
- Termo de abertura 
- Primeiro registro 
- Oltimo registro 
- Termo de enc~rramento 
- Observações. 

A tarefa de organização dos livros, como foi descrita, jã se e~ 
contra em fase de execução. Até aqui, a dificuldade encontrada re 
fere-se ã falta de sequência entre os titulos surgidos, embora se 
tra te de documentação püb li ca. Para as da tas foi util i zada a numera
ção romana, concentrada em nove grupos, abrangendo maior espaço às 
epocas de menos densidade documentãria. Para os titulos foi utiliza 
da a numeração arãbica; as localidades foram codificadas com o emp~ 
go de três letras. 

O código encontra-se ainda em uFase Experimental", em função 
do grande volume de documentos que ainda não foram manuseados. Tam 
bem, esse código vem sendo ampliado, pelo mesmo motivo. 

Ainda, hã pequenos livros, que dizem respeito aos seculos XIX e 
XX, referentes, na maior parte, a recibos fornecidos pela repartiçã~ 
Deverão ser organizados logo após o arranjo dos livros, obedecendo ao 
mesmo procedimento e prevendo alterações na ficha tecnica e na codi
ficação, conforme exigir a própria natureza desse grupo documental. 

Quanto aos maços e pacotes, apÓs a abertura e reconhecimento pr~ 
liminar da documentação, proceder-se-â ã sua organização. A proposta 
inicial e agrupâ-los tendo em vista sua natureza (requerimento, rec~ 
bo, parecer, etc.). Em seguida, separã-los por localidade, sendo es
tãs colocadas em ordem alfabetica. Oent~o da categoria de localidade 
serão ordenados cronologicamente. 

Prevê-se a criação de outras categorias e modelos de codifica -
ção conforme for sendo reconhecido o material. 

Os papeis avulsos serão identificados e inseridos nas categ~ 

rias jâ criadas e, sendo necessário, criar-se-ão outras referências. 

A organização dos impressos -- jornais, livros de leis, public! 
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ções oficiais, e uma coleção do Diãrio Oficial -- embora não se tra
te de documentação inedita, serã tratada como parte integrante ao ! 
cervo. Sua organização obedecerã as normas ditadas pelos manuais ~ 
ra organização de periódicos, livros de leis e decretos, publicações 
avulsas, etc. 

Concluindo, deixamos claro que a organização de vãrias unida
des documentais pressupõe a elaboração de um sistema de fichas de re 
ferência e especificação (individuais ou em grupo). 

Ainda, que o trabalho aqui proposto faz parte de uma proposta 
global do NDIHR, como tomada de posição diante dos trabalhos empree~ 
didos pelo historiador. O preconceito existente em relação ã organ.!. 
zação de uma documentação perdura ainda entre os historiadores bras.!. 
leiros. O NDIHR propõe não só reconstituir a historia regional do 
centro-oeste, mas a recuperã-la, organizando a documentação existen
te para a utilização do pesquisador em geral. Tal proposta e acompa
nhada de estudos sistemãticos na ãrea das ciências sociais, procura~ 
do, assim, contar com pesquisadores que sejam capazes não so de rea
lizar o trabalho de reinterpretação da historia, mas, tambem, manu 
sear os documentos -- ferramenta fundamental e imprescindível do hi! 
toriador -- propondo, sem se envergonhar, de organizã-los, impedindo 
assim, a perda total e/ou parcial da memória nacional. Hã que se 1~ 
brar que num país com poucos recursos destinados ã pesquisa na ãrea 
das ciências sociais, ê importante que aqueles que estejam envolvi -
dos nessa ãrea, tenham consciência clara das dificuldades, procura~ 

do desenvolver seus trabalhos a partir da nossa realidade, sem impo! 
tar modelos de outros países, que nada têm de correspondência com a 
realidade brasileira. 

" * 
* 

4.3. PROJETO ANAIS DO SENADO DA CAMARA DE CUIASA. 

Os anais são os registros" ..• dos estabeleaimentos, fatos e ~ 

cessos mais notáveis que aconteceram nestas ~nas de Cuiabá - ( ••• )-, 

determinado pela Ordem Regia de 20 de julho de 1782, por D. Maria I, 

derivado do manuscrito anterior Relação das Povoações do Cuiabá e Mz 

to Grosso de seus prindpias até os presentes 
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JOSt BARBOSA DE SA. Assim, é uma fonte riquissima para a reconstru -
ção da vida cotidiana de Mato Grosso, sob seus aspectos politico/!!c~ 
nômico e social, fornecendo, também, subsidios para uma história das 
mentalidades. 

Em vista do exposto, justifica-se o interesse do Núcleo de Doeu 
mentação e Informação Histórica Regional em', editar uma leitura cri 
tica desse material. 

Inicialmente, foi realizado. pela Professora responsável pelo 
projeto, um estudo da bibliografia básica para esse tipo de trabalha. 
Passou-se então ao estudo do documento -- apresentação fisica. hist~ 
rico e origem. Completou esta fase, o estudo das edições anteriores 
do documento, realizadas pela Revista do Instituto Histórico de Ma
to Grosso. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro • 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de são Paulo, e Revista 
Mato Grosso. 

5. CONCLUSAO. 

o NDIHR se coloca como uma iniciativa pioneira. não pela sofis
ficação das suas propostas. mas pelo trabalho que vem realizando numa 
região sem tradição de pesquisa. especialmente na área de ciências hu 
manas. 

A importância desse trabalho é acrescida pelas dificuldades com 
que se defronta a equipe do NDIHR numa Universidade nova, onde ainda 
não existe o curso de História. e as Bibliotecas locais são carentes 
de material bibliográfico referente ãs ciências humanas. 

O trabalho tem se desenvolvido Objetivando a criação de uma e
quipe de professores que concilie as tarefas de ensino e pesquisa.p~ 
posta que d~ve ser ampliada aos demais Departamentos da FUFMT. 

Envolvendo todas essas propostas. coloca-se a perspectiva da 
formação, a longo prazo. de uma consciência histórica capaz de prese! 
var a cultura regional, mantendo vivo o passado histórico. diante da 
rápida 
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INTERVENÇOES. 

Da Profa. Alice Piffer Canabrava (da Universidade de são Paulo~ 

Pergunta: 
"Qual a data e o assunto que forma o conteúdo do acervo?" 

* 
Das Professoras Ana Maria de Al.meida caJTICIX'gO e Raquel Gl.ezer 

(da Universidade de são Paulo). 

Afirmam: 
"Conhecemos de perto os traba 1 hos real i zados pe lo Núcleo de Do

cumentação e Informação de Histõria Regional da FUFMT, em Cuiabã. e 
podemos avaliar o esforço implantado de um centro dessa natureza n~ 

ma ãrea pioneira. Queremos, assim, nos congratular com a equipe dir! 
gida pela Profa. Therezinha de Jesus Arruda." 

* * 
* 

RESPOSTA DA PROFa. THEREZINHA DE JESUS ARRUDA. 

A Profa. Al.ice Piffer Canabrava. 

O acervo da Delegacia do Ministério da Fazenda de Mato Grosso. 
possui documentos datados dos meados do século XVIII até a segunda 
metade do século XX. Os assuntos são variados incluindo Castas Paten 
tes de Capitães Generais, movimento de tropas por ocasião da guerra 
do Paraguai, série completa da Alfândega de Corumbã sobre importação 
e exportação de produtos; guias da arrecadação do ouro, material c~ 
pleto sobre arrecadação de impostos das coletorias e mesas de renda 
do Estado de M.T. e outros ••• 

Os documentos que compõem este acervo são livros (manuscritos). 
pacotes. maços papéis avulsos, publicações oficiais. boletins e uma 
coleção do Diário Oficial. 
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