INSTRUMENTOS DE PESQUISA NO ARQUIVO PÚBLICO
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No ano de 1973, a Associação dos Arquivistas Brasileiros formou

um grupo de trabalho, sob a direção do Professor José Pedro

Es

pose), então Presidente da Associação, destinado a estudar e de
finir alguns instrumentos de pesquisa que pudessem ser considerados assenciais para o bom desenvolvimento dos trabalhos em ar
quivo.
Na época a maior parte dos nossos arquivos não dispunham de ins
trumentos de pesquisa, porem,atualmente esta situação esta

mu

dando, Os arquivistas, hoje, estio preocupados não si em organi
zar sua documentação, como também, em recuperar as informações
contidas nos documentos.
Mas, para melhor descrição destes documentos
que o arquivo esteja devidamente arranjado.
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imprescindível

Arranjo e descrição são processos arquivisticos, que se completam. Ambos são indispensáveis no resgate da informação. Não bas
o
ta, apenas estarem em boa ordem, há que conhecer e divulgar
conteúdo da massa documental de um arquivo.
Para tanto, é necessário que se faça um programa descritivo

vi

sando à elaboração sucessiva dos- instrumentos de pesquisa..Devese estabelecer prioridades na hora de escolher que documentação
se servirá primeiro dos serviços arquIvisticos. O crit j, rio
de
escolha ficará a mercê do arquivibta, de acordo com sua cliente
I a.
Para que um acervo arqulvistico seja inteiramente recuperado

e

necessária a criação de Instrumentos de pesquisa, que identifiquem, resumam, localizem os documentos e acima de ludo,dIvulgurni
o conteúdo para os pesquisadores.

*Historiógrafa
"Especialista em Organização de Arquivos pela USP
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Este grupo de trabalho selecionou e definiu os seis seguintes
tipos:

GUIA: Instrumento destinado a orientação dos usuários do ar
qUivo. Tem por finalidade dar unia visão de

conjunto

dos serviços que o arquivo presta, proporcionando uma
orientação aos pesquisadores no conhecimento do acervo do arquivo.
ÍNDICE: É uma relação alfabética de nome de pessoas, de lu
gares ou de assuntos, contidos numa ou mais unidades
de arquivamento, com indicação da pagina e item do

conte xto em que se acha Inserido O termo indexado e
Sua finalidade é remeter, rapidamente, o leitor

ao

contexto desejado.
INVENTÁRIO SUMÁRIO: Instrumento destinado a descrever suma-

riamente a composição do fundo, ou parte dele, como uma série por exemplo. Es
té inventário e fundamental e deve ser
o primeiro instrumento de pesquisa

a

ser elaborado tanto para os fundos

de

arquivos públicos, quanto para os
dos
arquivos privados.
INVENTÁRIO ANALÍTICO: Instrumento no qual os documentos são
identificados e descritos pormenoriza
~ente. Propicia ao usuário um conhe
da
cimento individualizado, através
descrição minuciosa de seu conteúdo .
É aconselhável, neste caso,o acompanhamento de especialista.
CATÁLOGO: É uma relação metódica de documentos que

seguem

um critério temático, cronológico ou onomástico
Pode ser descrito sumária ou detalhadamente.
REPERTÓRIO: Seleção de documentos em torno de um tema,lugar,
evento, pessoa, em vários fundos, series e ate
em arquivos diferentes.
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No Arquivo Público do

Estado,

os

funcionários que se especiali

zaram na área de arquivologia, vem desenvolvendo vários instru
mentos de pesquisa. Alguns destes,

jà

se encontram

à disposi-

ção dos pesquisadores e outros estão em andamento. São eles:
Índice Onomástico de Registro de Nomeação e Jubilação do Fundo Presidente da Província - 1865/1910 - em fase adiantada.
Índice Onomástico de Patentes da Guarda Nacional - 1791/1882 -

à disposição dos pesquisadores.
indico eronulOgleo dos Hoquerlommilos de Couces:ios do Terras
1836/1924

-à

disposição dos pesquisadores.

índice geográfico da Coordenação Estadual de Defesa Civil
(CEDEC) - 1927/1986 - à disposição dos pesquisadores (doeu
mentação referente aos problemas das enchentes).
Índice do Assunto do Departamento Estadual de Estatística 1934/1969 - à disposição dos pesquisadores (Documentação re
ferente à produção animal, agricóla, comercio, indústria, e
ducação e economia).
Índice onomástico dos Processos da Secretaria da Justiça
1950/1986 - A disposição dos pesquisadores (elaborado pela
Secretaria de Justiça, documentos que tratam da vida administrativa do órgão).
Índice geográfico dos Processos da Coordenação de Legitimação
e Cadastramento de Terras Devolutas (COLECATE) - 1874/1977 à disposição dos pesquisadores (antigas Terras e Colonização,
IRASC e atualmente COTERRA - 1989).
índice topográfico dos Fundos do Arquivo Público (indica a lo
calização, os fundos, as series, as datas-limites, quantidade
de documentos e código adotado) - à disposição dos pesquisado
res.

Tabela de C o dificação dos Fundos do Arquivo Público.
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Inventário Analítico e índice Onomástico da Correspondência dos
Engenheiros

- 1830/1875

- em andamento (documentos que

tratam

de construção de estradas, pontes e fortalezas).
Inventário Analítico Preliminar das Correspondências das Câmaras Municipais - 1776/1856 - em andamento (documentos que tra
tam sobre a administração/economia/cultura dos municípios).

Inventario Analítico do Fundo Privado Jorge Lacerda

- 1930/1970

em fase de publicação.

Inventário Analítico do Fundo Privado General Vieira da Rosa -

1889/1969 - à

disposição dos pesquisadores.

Arquivo Público: Inventário da Produção Intelectual - 1983/1986
publicado (relação de artigos de jornais, de periódicos, livras.,
fichas catalográficas, pesquisas, revistas, teses e etc.).
Inventário Sumário das Series: Falas, Relatórios e Mensagens
dos Governadores do Estado - 1833/1988 - em fase de publicação (sobre gestão de cada governo).
Inventário Sumário da Serie Relatórios de Diversos Fundos/Grupos - 1869/1953 - em andamento (documentação da policia/Secretarias do Governo/Autarquias/Poder Legislativo e Judiciário).
Inventário Sumário do Fundo Cartorial (nascimento, casamento,
óbito e imóvel) - 1929/1989 - à disposição dos pesquisadores.
Transcrição Paleográfica sobre os Escravos - 1833/1888 disposição dos pesquisadores, apesar de incompleto.
Transcrição ralcográfica do Códice Sesmaria (concessão do Terras) - 1753/1806 - à disposição dos pesquisadores, apesar
de
incompleto.
Transcrição do Livro de Registro de Cartas de Naturalização 1882/1938 - em andamento.
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Catálogo Cronológico e Topográfico dos Processos Judiciários 1825/1960 - à disposição dos pesquisadores (inquéritos

poli-

ciais).
Catálogo de Autor, Título e Geográfico dos Mapas e Plantas
1864/1986

-à

disposição dos pesquisadores.

Catálogo de Uni termo das Fotografias - à disposição dos pesqui
sadores.
Manual de Procedimentos Técnicos de Fotografia.

Manual de Procedimentos Técnicos de Recortes de Jornais.
Repertório do Centenário da República - 1889 - à disposição
dos pesquisadores.

