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A PROPOSITO DO LEVANTAMENTO DAS FONTES PRIM~RIAS DO ARQU! 
( *) VO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 

MAEIA DA GL6RIA SANTANA DE ALMEIDA 
e DIANA MARIA DE FARO LEAL DIRIZ 
da Universidade Federal de Sergipe 

INTRODUÇÃO 

Esta comunicação tem como objetivo a divulgação do t~ 
balho de Levantamento das Fontes Primárias da História de 
Sergipe. reunidas no Arquivo Público do Estado (I). 

Nesta primeira etapa procuramos levantar as condições 
gerais dos fundos arquivisticos pesquisados,fornecendo da 
dos sobre o conteúdo de algumas subdivisões. o número de 
volumes que as compõem, nü~ero de volumes pesquisados. P! 
riodo levantado (inclusive com datas dos documentos mais 
antigos e do mais recente), o estado do material e o núm! 
ro de folhas ou documentos. Já se encontra em fase final 
de elaboração um trabalho de maior profundidade. que vai 
alem da descrição do fundo, chegando ã análise de cada um 
dos volumes pesquisados, entre livros e pacotilhas. 

[ uma tarefa na qual nos empenhamos. cientes de que 
darã ao pesquisador uma visão -- embora parcial -- do que 
existe no referido Arquivo. No entanto, reconhecemos que 
pode apresentar inúmeras falhas. uma vez que só agora o 
trabalho de Levantamento das Fontes Primárias da História 
de Sergipe adquiriu uma estrutura oficial e coordenação 
central. Como algumas fichas têm merecido revisão (2) .pr! 
ferimos partir, inicialmente. para um trabalho de cunho 
mais geral. protelando a divu~gação detalhada do material 

(*) Comunicação apresentaca na la.Sessão de Estudos, Equl 
pe D, no dia 18 de j~lho de 1911 (Nota da RBdação). 
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pesquisado para outra oportunidade. 

o PROJETO DE LEVANTAMENTO DAS FONTES PRIMARIAS DA BIST~

RIA DE SERGIPE. 

Em abril de 1970, o Departamento de História da Uni
versidade Federal de Sergipe, aprovou um projeto de levan 
tamento das Fontes Primárias Sergipanas. Obedecendo aos 
trâmites legais, foi encaminhado aos órgãos competentes, 
sendo retido por quase dois anos. Aprovado em 18 de feve
reiro de 1972 pelo Conselho do Ensino e da Pesquisa, o e~ 
tão Reitor, Prof.João Cardoso Nascimento Júnior,promulgou 
esta resolução. 

Para a implantação do projeto foram adaptadas as téc
nicas usadas em trabalho semelhante. realizad~ pelo Depa! 
tamento de História da Universidade Federal do Paranã, e 
para isto foi ministrado um curso de orientação pela Prda. 
Odah Regina Guimarães Costa, pertencente ao quadro da re
ferida Instituição. 

Dentre os objetivos do trabalho. considerados de or
dem cultural e didãtica, podemos citar: 

1. preservação das fontes primãrias sergipanas; 
2. centralização das referências e, posteriormente 

das próprias fontes, no Arquivo do Departamento de 
História, quando houver possibilidades para isto; 

3. ampliação das facilidades de consulta para os pes-
quisadores da Histõria de Sergipe; 

4. divulgação das fontes histõricas sergipanas; 
5. desenvolvimento da consciência histõrica nacional; 
6. integração da formação pedagõgica no trabalho de e 

laboração cientifica. 

Logo apõs o projeto ter sido aprovado, o trabalho foi 
iniciado em março de 1972, atuando em quatro Instituições: 

1. Arquivo Público do Estado de Sergipe; 
2. Biblioteca 
3. Cúria 
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4. Catedral Metropolitana. 

Atualmente, alem de continuar nas duas primeiras, uma 
vez que foi concluido nas outras, o levantamento se am
plia para Cartórios de Aracaju, já contando tambem com X! 
rox e microfilmes de documentos existentes no Arquivo Na
cional. 

O levantamento e realizado por equipes de alunos de 
Histõria, sob orientação de professores do Departamento. 
com a colaboração de monitores. A informação coletada e 
passada para dois tipos de fichas, de acordo com a orien
tação recebida: 

Ficha A - trata de volume levantado, geralmente livro 
Traz indicação de titulo, periodo, localiz! 
ção, natureza dos documentos e sua legibil! 
dade, termos de abertura e encerramento, a~ 
tõgrafos e registros, alem do resumo do co~ 

teudo. Registra o nome do responsável pelo 
levantamento e observações complementares. 

Ficha B - e complementar da A, com indicação do titu
lo e periodo do livro, alem de espaço para 
o resumo do conteudo e observações. 

Para este trabalho, o Instituto de Filosofia e Ciên
cias Humanas reserva um turno semanal de quatro horas. In! 
cialmente, os alunos cursavam as disciplinas Prática de 
Pesquisa I, lI, III e IV, sendo uma das notas, em cada 
disciplina, referente ã sua atuação no levantamento. Por 
outro lado, os professores não tinham computado, na sua 
carga horária, as horas de orientação. A partir de inici
os de 1976, o levantamento passou a ser considerado est! 
gio obrigatório, com 2 creditos. Os professores tiveram a 
sua situação regularizada e uma nova ficha de avaliaçãoda 
partiCipação do aluno foi elaborada. O estágio tambem co~ 
ta com a participação de u. Coordenador, eleito diretame~ 
te pelo Departamento, cuja função e promover a "ação arti 

culada e harmônica dos orientador •• - (~) 
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HIST6RICO DO ARQUIVO POBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 

O Arquivo Publico. local do nosso trabalho, teve sua 
origem em 1848 (5), quando foi criada uma Seção de Arqui
vo, anexa ã Biblioteca situada no Convento de são Franci! 
co. em São Cristõvão. primeira capital da Provincia. Anos 
depois criou~se a Seção de Arquivo.da Secretaria Geral do 
Governo da Provincia. sobre o qual encontramos referên
cias num relatõrio de 1908, de autoria de Epifânio da 
Fonseca Dõrea, que se ocupava em reorganizã-10. Em 15 de 
outubro de 1923, o Presidente Gracho Cardoso assinou a 
lei nQ 845, criando o Arquivo Público, com a finalidade de 
receber e conservar todos os documentos referentes a im
portantes aspectos da Histõria de Sergipe. Em 1926. por 
medida de economia, o Arquivo voltou a ser uma seção da 
Biblioteca. Em 1945 foi recriado e, em 1947, incorporado 
ã Secretaria da Justiça. A 25 de novembro de 1970 passou 
ã Secretaria da Educação, diretamente subordinado ao De
partamento de Cultura e Patrimônio Histõrico. que acabava 
de ser implantado. 

A situação do Arquivo ate esta fase era bastante pr! 
cária, e coube ã sua diretora na ocasião. Profa. Beatriz 
Gois Dantas. e a uma equipe de 10 alunos do Departamento 
de Histõria e Filosofia. sob sua orientação, realizarem a 
transferencia de todo o acervo que se encontrava no dete
riorado predio do Instituto de Educação. para o antigo 
predio do Ateneu Sergipense. Mais tarde. com apoio da Se
cretaria de Educação, foi recebido um tecnico do Arquivo 
Nacional, para proceder ã organização preliminar do mate
rial. Em dezembro de 1975, o Arquivo foi novamente mudado, 
situando-se agora no predio onde funcionava a Biblioteca 
Publica, ã Praça Fausto Cardoso. Apesar de ter a maior 
parte do seu acervo ainda por classificar, e importante 
salientar os esforços feitos pelas suas diretoras e pela 
equipe de funcionários. no atendimento aos pesquisadores. 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇXO E CONSULTA 
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A classificação adotada no Arquivo(6) obedece ao sis
tema de FUNDO. usado pelo Arquivo Nacional. Os principais 
são: Governo. Policia. Saúde. Educação, Fazenda. Justiça, 
Trabalho. Viação e Obras Públicas, Guerra, Agricultura,P~ 
der legislativo. Prefeitura e outros. Cada FUNDO possui 
códigos especificos e subdivisões, que atendem às mais d! 
versas situações. A classificação segue uma ordem cronol~ 
gica, sendo elaborada uma ficha que obedece às normas e
xistentes. 

No que diz respeito ao setor de consulta. o acesso e 
permitido a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro.exigi~ 

do-se apenas que se registre como pesquisador e 
anualmente sua inscrição. 

A DOCUMENTAÇÃO LEVANTADA 

renove 

Como FUNDO G foram reunidos todos os documentos sobre 
o Governo. que já receberam classificação no Arquivo Pú
blico. Abrange 07 códigos. O G1 refere-se aos documentos 
do Gabinete do Governador. o G2 tem relação com o Gabine
te do Vice-Governador. o G3 ã Secretaria do Governo. Rel! 
cionada com a Casa Civil a documentação recebeu o código 
G4 • Os documentos da Casa Militar formam o G5 • os da Pro
curadoria Geral do Estado G6 e referente ã documentação da 
Secretaria da Imprensa e Propaganda há o G7. 

Oeste acervo. ate o momento. somente foram trabalha
dos 02 códigos: o G1 e o G3• 

G1 __ reune a correspondência recebida, expedida e os atos 
do governo -- oficios. portarias, atos. circulares.ordens. 
editais. protocolos. correspond;ncia em geral do chefe do 
governo com diversas autoridades da Provincia e de outras 
Unidades Administrativas do pais. Existem 654 volumes sob 
este código e deste total foram levantadas 331 unidades • 
sendo 317 livros e 14 pacotilhas. Em estado perfeito se 
encontram 225 volumes e em estado danificado 106. Os docu 
mentos pertencentes ao século 
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volumes. Ao seculo xx pertencem os documentos existentes 
em 61 volumes. Em 6 volumes existem documentos de um e ou 
tro secu10. O documento mais antigo e de 1823 e o mais re 
cente de 1950. Todo o acervo levantado alcançou o total 
de 79.235 folhas, com uma media de 239 folhas por volume. 
Do total das folhas existentes foram utilizadas 68.365,al 
cançando uma media de 207 folhas aproveitadas por volume. 

G3 -- o acervo do G3 conta com 147 volumes. Destes, foram 
levantados 49 volumes. Compreendem 47 livros. com um to
tal de 10.986 folhas, das quais foram aproveitadas 10.824, 
e 2 pacotilhas com 226 folhas. Das duas pacotilhas exis -
tentes, uma apresenta todos os documentos perfeitos e a 
outra contem alguns danificados. Dos 47 livros, 35 estão 
em perfeito estado e 12 estão danificados. A maioria dos 
volumes, 32, reúne documentos do secu10 XX, dois contem 
documentos do seculo XIX e XX. e 15 trazem documentos do 
seculo XIX. O mais antigo documento e de 1830 e o mais no 
vo de 1952. Contem avisos. cartas. minutas, contratos. re 
cibos. privilegios etc. 

O FUNDO SP tem relação com a documentação reunida so
bre a Pollcia. 

Constitui 09 códigos classificados conforme o setor 
policial correspondente. Todos eles foram parcial ou to
talmente levantados. 

Spl __ Dos volumes existentes no Arquivo Público, 660 fo
ram codificados como Sp l . Al estão reunidas 146 unidades 
referentes ã correspondência expedida. 469 ã correspondê~ 
cia recebida e 45 aos atos do Chefe da Po11cia. Deste to
tal foram pesquisados 255 volumes, sendo 162 livros e 93 
pacotilhas. Dos livros, 106 se apresentam em perfeito es
tado e 56 estão danificados. Tambem em 25 pacotilhas exf! 
tem documentos danificados, enquanto 68 reúnem documentos 
em perfeito estado. Considerando o material levantado, na 
correspondência expedida existem 103 volumes pertencentes 
ao seculo XIX, 20 ao secu10 
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ridos. Deles. o documento mais antigo é de 1842 e o mai~ 

recente de 1931. Da correspondência recebida. 51 unidades 
são do século XIX. 28 do século XX e 18 dos dois citados 
séculos. O mais antigo documento e de 1826 e o mais novo 
de 1962. Dentre os volumes referentes aos atos do Chefe 
de Pollcia, 15 pertencem ao seculo XIX. 9 ao século XX e 
7 a ambos os séculos. O documento mais antigo e de 1847 e 
o mais recente de 1960. são cartas. telegramas,denúncias, 
correspondência dos delegados e subdelegados, movimento ~ 
embarcações. requerimentos, guias, nomeações. portarias 
etc. 

Sp2 Como SP 2 foram reunidos 113 volumes. Foram levanta 
dos 97 deles. Referem-se a assuntos de administração do 
setor da Pollcia Militar. O mais antigo documento e de 
1847 e o mais recente de 1961. Ao século XIX pertencem 29 
volumes. são 47 os pertencentes ao seculo atual, enquanto 
12 trazem documentação das duas fases. Nove volumes apre
sentam uma tal diversificação de datas que não foi possl
vel determinã-las nas fichas. São 35 livros registrando o 
ponto dos empregados. termos de compromisso. inventãrio 
dos bens da polícia. matrícula das autoridades oficiais. 
relação dos funcionãrios. assentamento de recrutas etc. 
Contem 3.583 folhas. Um desses livros não pode ser pesqu! 
sado por estar bastante danificado. Hã. ainda. 62 pacoti
lhas informando sobre mapas. diãrios do corpo policial de 
Sergipe. recibos. assuntos administrativos, solicitações 
de material de consumo. guias etc. Do total de pacotilhas, 
59 somam 13.926 folhas. As 3 outras. muito danificadas 
nao possibilitaram a mesma contagem. 

sp 3 -- Foram pesquisados 19 volumes codificados como Sp3. 
O acervo global é constituído de 22 volumes. Foram levan
tados 15 livros com 1.877 folhas, das quais foram aprove! 
tadas 1.436. Um dos livros não pode ser pesquisado no nú
mero de folhas por estar danificado. Deles, 6 são do sec~ 

lo XIX, 8 do século XX e 5 dos dois referidos seculos.Ta! 
bem 4 pacotilhas foram examinadas. O 
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é de 1837 e o mais novo de 1929. Os documentos se relacio 
nam com os assessores da Secretaria de Policia. Tratam da 
estatistica policial, portarias, capturas,termos de fian
ça, correspondência dos delegados dos municipios para o 
Chefe de Policia etc. 

Sp 4 -- Os 38 volumes relacionados com a Policia Militar fo 
ram codificados com o SP 4. Destes, foram levantados 34.sio 
17 pacotilhas, 12 com os documentos em perfeito estado,04 
com alguns documentos danificados e 01 sem condições de 
ser pesquisada. Dos 17 livros existentes, apenas 01 está 
danificado. Contam 1.002 folhas. Os assuntos envolvem vi
sitas de policiais de ronda e autoridades aos Distritos 
Policiais, boletins regimentais da Policia Militar, mapas 
de crimes, portarias e editais, guias de recolhimento etc. 
O documento mais antigo é de 1856 e o mais recente de 
1961. Com documentação referente ao século XIX existem 03 
pacotes, 03 outros trazem documentos do século XIX e XX 
e 28 volumes cnntêm documentos do secu10 XX. 

Sp 5 -- Sob cõdigo SP 5 foram reunidas informações sobre o 
Reformatório Penal, tratando-se, principalmente, do movi
mento da cadeia. Todo o acervo reune 66 volumes. Foram 1e 
vantados 63 volumes compreendendo 56 pacotilhas e 07 li
vros. Nas 56 pacotilhas estão arrumados cronologicamente 
mais de 15.057 documentos, pois o estado altamente danifi 
cado de 02 pacotes não permitiu a contagem dos mesmos. A
presentam documentos perfeitos 42 pacotilhas e muitos do
cumentos jã danificados, 12 pacotilhas. Os livros somam 
810 folhas, das quais foram aproveitadas 696. Todos os 11 
vros sa apresentam em perfeito estado. O mais velho docu
mento é de 1849 e o mais recente de 1941. Pertencentes ao 
século XIX, foram reunidos os documentos em 30 vo1umes,ao 
século XX em 26 volumes e aos dois séculos, conjuntamente, 
07 volu.es. 

Sp 6 -- Apenas 02 volumes, em perfeito estado, constituemo 
acervo do Arquivo Público 
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da Guarda Civil. Ambos são pacotilhas, somando um total 
de 1.007 documentos. Uma reune documentos do secu10 XIX e 
XX e a outra somente do secu10 XX. 

sp7 -- Abrangendo os assuntos ligados ao Instituto Medico 
Legal e de Identificação, foram organizados 02 volumes co 
dificados como SP7• Trata-se de u~a pacoti1ha com 146 dO: 
cumentos e 02 pequenas encadernações anexas, sobre o movi 
mento da Policia, e um livro com 200 folhas, das quais f~ 
ram utilizadas 84 folhas. Os documentos da pacoti1ha são 
de 1891 a 1942 e os do livro de 1916 a 1917. Ambos se a
presentam em perfeito estado. 

SP8 -- O acervo do Arquivo Publico referente ã Policia Ma 
ritima foi classificado como SP8 . Do total de 32 volumes 
foram levantados 31. Compreendem 15 livros, com um total 
de 2.555 folhas, das quais foram utilizadas 2.217 e 16 P! 
cotilhas com um total de 4.081 documentos. Registram lis
tas de passageiros, movimento de embarcações, guias da p~ 

1icia do Porto, passes de vapores etc. Dos livros, 04 es
tão danificados e 11 em perfeito estado. O mais antigo r! 
gistro ~ de 1824 e o mais recente de 1936. Ao s~culo XIX, 
pertencem 10 volumes, e ao s~cu10 XX, 19 volumes. Dos dois 
séculos existem documentos em 03 volumes. 

sp9 -- A documentação sobre as Delegacias foram codifica
das como Sp 9• são requerimentos, mapas de população, au
tos de pergunta, documentos administrativos. relação de 
passaportes, movimento das cadeias, processos. queixas 
atestados de mendigos etc. Neste acervo. existem 41 unid! 
des e destas foram levantadas 36. São 29 pacotilhas e 07 
livros. Das pacotilhas 20 apresentam documentos perfeito~ 
04 apresentam alguns documentos danificados e 04 reunem 
muitos documentos danificados. A pacotilha Sp924 não ofe
rece condições de pesquisa. Estas pacoti1has contam 10.568 
documentos. Os 07 livros somam 589 folhas. das quais fo
ram aproveitadas 472. O .ais antigo documento e de 1826 e 
o mais recente, de 1950. são 10 volumes que reúnem 
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mentos do século XIX, 14 volumes do seculo XX e 12 volu
mes dos dois séculos referidos. 

* * 
* 

INTERVENÇOES 

Da Profa.Dalisia Eliaabeth Martins Doles (da Universidade 
Federal de Goiis) 

Pergunta: 

"O projeto de levantamento do Arquivo Público do Esta 
do de Sergipe se propõe em época futura a fornecer dados 
a pesquisadores de outros Estados?-

Do Prof.Valmor Bonifácio de Se na (da Universidade Federal 
de Santa Catarina) 

Indaga: 

-Quais as condições preliminares, para apos completa
da a catalogação, se consiga os elementos da pesquisa,ag~ 
ra em execução de levantamento pela Universidade de Serg! 
pe, por outras entidades culturais ou por pessoas interes 
sada~ na pesquisa?-

* * 
* 

RESPOSTAS DAS PROFESSORAS MARIA DA GLORIA SANTANA DE AL
MEIDA E DIANA MARIA DE FARO LEAL DINIS: 

Respondera.: 

A Profa.Dalisia Eliaabeth Martins Doles: 

-Um dos objetivos do Projeto de Levantamento das Fon
tes Primãrias da História de Sergipe, é a organização de 
um arquivo de referências e, posteriormente, das próprias 
fontes no Departamento de História e Filosofia da Univer
sidade Federal de Sergipe. Este objetivo ji se encontra em 
fase inicial de organização e, naturalmente, o pesquisa
dor que desejar alguma informação pOderi 
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o Arquivo Público do Estado de Sergipe deverá estar pro~ 
to ate o final do ano, Quando será entregue ã Universida
de Federal de Sergipe para publicação. Posteriormente se
ra remetido a todas as instituições Universitárias do 
Pais·, 

* * 

NOTAS 

(I) são os seguintes os professores que ministraram orlen 
tação no levantamento: Diana Maria de Faro Leal Dlnlz, 
José Silvério Leite Fontes, Maria da Glória Santana 
de Almeida, Maria Nele dos Santos, Sônia Maria de Aze 
vedo Soares e Terezinha Oliva de Souza. -

(2) Na tarefa de revisão das fichas, contamos com a cola
boração das Monitoras do Departamento de História e 
Filosofia, Maria José Tenório, Janete Oliveira e Nor
ma Poconé. 

(3) FONTES (José Sllvérlo L.), "Levantamento das Fontes 
Primárias da História de Sergipe", Cadernos da UFS 
n~ I, Aracaju, 1972, p.10. 

(4) FONTES (José Sl1vérlo L.), "Informe sobre o Programa 
de Levantamento das Fontes Primárias Sergipanas". Tra 
balho apresentado no 3~ Congresso de Arqulvologla.Rlõ 
de Janeiro, 1976, p.4 (mimeografado). 

(5) OLIVA (Terezlnha Alves), "Arquivo Público do Estado 
de Sergipe", Boletim do Departamento de Cultura e Pa
trimônio Histórico, n~ I, Aracaju, 1972. 

(6) As Informações sobre classificação e consulta 
fornecidas pela atual diretora, Profa.Marla do 
Silva Araújo. 

foram 
Carmo 
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