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RESUMO 

Tomando como base o conceito e a função dos arquivos públi
cos, este artigo trata de um dos fundos constitutivos do rico acervo 
documental do Arquivo Público Mineiro: os códices da Seção Colo
nial. Analisam-se as origens, a formação e a organização do referi
do fundo, o conteúdo de seus códices, as facilidades e os obstá
culos na sua consulta. 

ABSTRACT 

Based on the concept and the function of public records, this 
paper deals with one of the resources constutive of the rich lot of 
documents of the Public Records of Minas Gerais: the codices of 
the Colonial Section. The origins, formation and organization of that 
resource, the content of its codices, and the facilities and obstacles 
in consulting it are analysed. 

INTRODUÇÃO 

Se ê senso comum entender-se por arquivo público o local ou 
a instituição em que se deposita a documentação de valor histórico 
e permanente produzida e recebida por instituições governamen
tais, cumpre sempre lembrar que a sua função social não se esgota 
ar. 

Nascidos da neces,;:;idade de aumentar a eficiência governa
mental e de respaldar a rotina da administração pública em seu 
crescente nrvel de complexidade, muito cedo os arquivos públicos 
se transformaram em instituições que, sem prejurzo de se1.1 papel 
auxiliar da máquina polrtico-administrativa se responsabilizaram 
pela guarda dos documentos produzidos e I ou recebidos pelas 
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instituições públicas, no cumprimento das tarefas e das gestões 
que lhe são inerentes. Em outras palavras, por dar suporte ao Es
tado no exercfcio da tarefa de controlar o passado. Nessa medida, 
gradativamente e por força da função armazenadora que desempe
nham, eles vão testemunhando, compondo e perpetuando a memó
ria de diferentes realidades históricas. 

Com a renovação da História enquanto prAtica cientffica, os 
arquivos públicos procuram ampliar o seu atendimento e, para além 
de cuidarem da preservação documental, buscam tornar-se mais 
úteis socialmente ao democratizarem o acesso a seus acervos e 
ao ampliarem o universo de seus consulentes, perdendo o papel de 
organismos de que se serve o Estado para a eles recorrer visando 
à elaboração da dita história oficial. 

Essa nova postura tem como corolârio o fato de que os arqui
vos perdem a sua tradicional passividade e se colocam na condi
ção ativa de subsidiar os homens do presente na melhor compre
ensão de suas perplexidades históricas e das inquietações sociais. 
Sem perder de vista o viés. polrtico da recuperação do passado, 
antes assimilando-o, os historiadores vão adquirindo uma cons
ciência crrtica mais nl'tida e segura do traço ideológico da produção 
historiogrâfica, incorporando ao seu instrumental de trabalho as 
condicionantes sociais que a ele estão subjacentes e sobrepujando 
o tratamento puramente técnico-formal - e por isso, estâtico - dos 
documentos. 

Simultaneamente, com a facilitação de acesso aos arquivos 
públicos, o aparelho de Estado vai deixando de ter o controle ab
soluto sobre o passado e sobre as fontes deste, especialmente da
quelas que, estando relacionadas com o poder, somente eram 
acessfveis à consulta por historiadores vinculados ao próprio po
der. 

Recusando a forma meramente reprodutora do conhecimento 
do passado, a historiografia não-oficial vai se impondo e, por con
seguinte, a documentação conservada nos arquivos públicos ga
nha nova vida ao assumir carâter dinâmico, pela ação de pesqui
sadores dissociados da orientação estatal. Com isso, os arquivos 
adquirem uma efetiva função na sociedade. 

Modifica-se o conceito de documento, que passa a ser mais 
contundentemente problematizado em seu potencial de estrutura 
informativa. Como afirma Foucault, o documento deixa de ser maté
ria inerte; "por uma mutação que não data de hoje, mas que sem 
dúvida ainda nlio acabou, a história mudou sua posição acerca do 
documento: ela se dá por tarefa primeira, nem tanto interpretá-/o, 
nem tanto determinar se ele diz a verdade e qual é seu valor ex
pressivo, mas sim trabalhá-lo no Interior e elaborá-/o: ela o organi
za, recorta-o, distribui-o, ordena-o, reparte-o em nfveis, estabelece 
séries, distingue o que é pertinente do que nlio é, delimita elemen
tos, define unidades, desoreve re/aç.6es". 1 

Mais recentemente, Jacques Le Goff, retomando a noção fou
cauldiana de documento-monumento como formas privilegiadas 
pelas quais se expressa a história-memória, insiste na proposta de 
que se deva decompor e desestruturar o documento, que "é antes 
de mais o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, 
da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também 
das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver talvez 
esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que 

1. FOUCAULT, Michel. A ar· 
queologla do saber. Petrópolis, 
Vozes, 1972. p. 13. 



2. LE GOFF, Jacques. Docu
mento I monumento. In: LE 
GOFF, J, 91 a/11. Mem6rla - Hls
t6rla. Usboa, Imprensa Nacional 
- Casa da Moeda, 1984. 
p. 10314. (Enciclopédia Elnaudl, 
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pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o 
testemunho, o ensinamento {para evocar a etimologia) que ele traz 
devem ser em primeiro lugar analisados desmitificando-lhe o seu 
significado aparente. O documento é monumento. Resulta do es
forço das sociedades históricas para impor o futuro - voluntdria ou 
involuntariamente -determinada imagem de si próprias. Todo o do
cumento é mentira ( • •• ) qualquer documento é, ao mesmo_ tempo, 
verdadêiro - incluindo, e talvez sobretudo, os falsos - e falso, por
que um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma apa
rência enganadora, uma montagem. E preciso começar a desmon
tar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e anali
sar as condições de produção dos documentos-monumentos". 2 

Essa nova concepção repercute diretamente na função social 
dos arquivos públicos, na medida em que os acervos deles pas
sam a ser demandados seja pela comunidade acadêmico-cientffica, 
seja pela sociedade em geral, dentro de outra perspectiva historio
gráfica e de abordagem. Tais acervos que, durante considerável 
perrodo, mereceram certo descaso por parte dos pesquisadores, 
ganham saliência, em grande parte devido ao ressurgimento e à 
reintrodução da história polftica no conjunto da produção historio
gráfica. Da história polrtica, não mais na sua abordagem fatual, mas 
sim naquela que, servindo-se do corpo conceitual, teórico e meto
dológico plasmado pela ciência polrtica, possibilita a análise das 
estruturas polrtico-administrativas a partir de problematizações bem 
definidas, que tratam do processo de formação e estabelecimento 
do Estado, que demonstram corno atuam os aparelhos de Estado, 
como também estudam as realidades sociais que permeiam as ins
tituições polrticas. Em resumo, de uma história polrtica que auxilia o 
homem de hoje a responder aos seus cada vez mais complexos 
desafios, que o faz compreender melhor certos traços estruturais 
definidores do presente. 

Embrenhar-se em todas essas propostas, no entanto, pressu
põe o bom conhecimento e a identificação da massa documental 
sobre a qual o historiador se debruça. Nesse sentido, o intuito pri
mordial do texto que se segue é o de tecer breves considerações 
sobre um dos conjuntos de documentos mais expressivos do Ar
quivo Público Mineiro, procurando salientar não somente a riqueza 
do seu potencial informativo, mas também apontar certos traços 
caracterrsticos desse determinado fundo. 

A SEÇÃO COLONIAL 

Ao ser criado, em julho de 1895, pela Lei 126 do Congresso 
Mineiro, o objetivo do Arquivo Público Mineiro deveria ser o de reu
nir "documentos concernentes ao direito público, A legislação, A 
admimstração, A história e A geografia, As manifestaç6es do movi
mento cientifico, literário e artfstico do Estado de Minas Gerais". 

É evidente a impossibilidade prática de se compilar em um úni
co srtio tão diversificada gama de fontes documentais. Assim, para 
a residência de José Pedro Xavier da Veiga, local onde o novo ar
quivo se instalou em Ouro Preto, afluiram fundamentalmente as pe
ças que se encontravam à mão daquele que foi o organizador e 
primeiro diretor da instituição. 
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A documentação inicial acabou dando o tonus caracterfstico ao 
acervo. Essencialmente originada de órgãos e repartições pOblicas 
mineiras, dela passaram a fazer parte códices, livros e documentos 
avulsos que compuseram desde então a denominada Seção Colo
nial. 

A ausência de informações sobre os critérios que nortearam a 
constituição dos fundos do Arquivo POblico Mineiro impede uma 
avaliação mais objetiva a respeito da proveniência dos documen
tos. Assim, fica a dOvida em se saber por que os numerosos códi
ces que integram a Seção Colonial extrapolam os limites cronológi
cos do perrodo histórico que lhe dá trtulo, atingindo o ano de 1837. 

NOdeo vital do vasto império português no século XVIII, Minas 
Gerais, pela atividé,ide econômica que lhe deu nome e origem, atraiu 
para cá a presença de um Estado onipotente e onipresente, que se 
corporifica em um multifacetado aparelho burocrático, fisca~ militar 
e judiciário, o que por si s6 pressupõe um elevado nrvel de produ
ção e de circulação de documentos. 

Por outro lado, a aleatoriedade dos achados aurlferos impedirá 
a concentração desse mesmo aparelho em locais previamente de
finidos, e, assim, essa pulverização de núcleos populacionais fez 
crescer ainda mais a produção documental. 

Acrescente-se a isso \o fato de que, para o exerdcio da gover
nança da Capitania, via de regra, foram escolhidas expressivas 
personalidades da nobreza e da mais alta administração metropoli
tana, face ao especial papel que Minas Gerais então desempenha
va no interior do Império lusitano. O Capitão-General e Governador 
da Capitania era um efetivo delegado do Rei e nessa condição o 
executor de uma polrtica colonizadora essencialmente centralizado
ra, na qual a autonomia e as oligarquias locais tiveram as suas 
ações cerceadas. Portanto, a aludida dispersão geográfia e popu
lacional não se associa ao desgoverno, pois Minas, sabidamente, 
foi o /ocus do fortalecimento do poder estatal e da consolidação da 
dominação portuguesa em sua colônia americana. 

Por conseguinte, é natural que se deva bem compreender a 
organização institucional, a máquina polrtico-administrativa e as ro
tinas burocráticas existentes na região, o que confere uma peculiar 
proeminência ao acervo documental do APM relativo ao Setecen
tos. 

Porém, se Minas tem essa singular importância histórica, é 
nela também que talvez se possa encontrar o modelo mais bem 
acabado do inorgânico quadro institucional da administração colo
nial portuguesa. Na já clássica análise de Caio Prado Jr., tal admi
nistração "nada ou muito pouco apresenta daquela uniformidade e 
simetria que estamos hoje habituados a ver nas administrações 
eontemporb.neas. Isto é, funções bem discriminadas, competências 
bem definidas, disposição ordenada, segundo um princfpio uniforme 
de hierarquia e simetria, dos diferentes órgãos administrativos. Não 
existem, ou existem muito poucas normas gerais que no direito ptí
blico da monarquia portuguesa regulassem de uma forma completa 
e definiüva, ã feição moderna, atribuições e competências, a estru
tura da administração e de seus vários departamentos". 3 

A ilogicidade das estruturas e do funcionamento, por certo, 
contribuiu para a prolificidade da produção documental concernente 
à época e à região. Todavia, cor:no era de se esperar, e o que não é 
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4, TEIXEIRA COELHO, José 
Jolio. lnstrucç!io para o Governo 
da Capitania de Minas Geraes. 
Revista do Arquivo Pt1biico Mi
neiro. Belo Horizonte, jan,/jun, 
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por Teixeira Coelho, a situação 
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de Imediato, pelo que se lê no 
depoimento do Governador O, 
Rodrlgo José de Meneses, em 
carta dirigida a Martlnho de Melo 
e Castro, datada de Vila Rica, a 
3 de junho de 1781, referindo-se 
às .determlnaçOes provenientes 
do Conselho Ultramarino: "A 
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cllnaçOes da conjuntura • In: Re
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4 (1899}: 7. 

5, TEIXEIRA COELHO, José 
Jolio. Op. clt., p. 405. O corpo 
normativo a que ele aqui faz 
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hpje o Códlce 3 da Seção Colo
nial do APM, cujo trtulo original 
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prlas Leis, Cartas Régias, Avisos 
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vros da Secretaria do Governo 
desta Capitania de Minas Gerais, 
deduzidas por ordem a trtulos 
separados". Este códlce, afora 
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çOes e lndlcaçOes de ordens ré
gias (relativas ao perlodo de 
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publicado na Revista do Arquivo 
P(Jbl/co Mineiro, 1911, v. 1_6, 
p, 331-474, Outra versão desse 
mesmo contunto da. leis constitui 
o códlce n 1232 do acervo de 
manuscritos do Arquivo Histórico 
Ultramarino, de Lisboa. 

peculiaridade do quadro administrativo colonial mineiro, a docu
mentação que hoje nos resta sobre aquela realidade histórica, sem 
embargo do reconhecido esforço de preservação desenvolvido 
pelas gerações anteriores, é apenas uma parte do universo das 
fontes produzidas. Para o caso em anâlise, isto é, o dos códices 
coloniais do APM é importante lembrar que se trata de documentos 
relativos à administração propriamente dita, ou seja, daquela dire
tamente respeitante ao governo da Capitania, no que tange ao coti
diano da mâquina administrativa e à defesa da ordem interna. Nes
se fundo não se encontram, exceto de forma indireta ou em casos 
fortuitos, documentos de cunho fiscal-fazendârio, judiciário ou reli
gioso. 

Parece não haver dúvida quanto à matriz formadora do con
junto documental em causa. Todas as evidências convergem para 
tributar a iniciativa a José João Teixeira Coelho, figura insigne da 
administração portuguesa que, antes de se destacar como Desem
bargador da Relação do Porto, exerceu a Intendência do Ouro da 
Casa de Fundição da Vila Rica. 

Tendo permanecido pouco mais de um decênio na região au
rffera, esteve bem habilitado a perceber o caos administrativo rei
nante nestas plagas e, como "um zelo ardente pelo bem do Esta
do," como ele próprio proclama, elaborou a valiosa lnstrucção para 
o Governo da Capitania de Minas Gerais, fonte indispensável ao 
bom conhecimento não apenas da vida administrativa, mas também 
de muitos outros variados aspectos da história colonial mineira. 

No "Discurso Preliminar" de seu texto, Teixeira Coelho aponta 
para o alvoroço que causaria a qualquer dos governantes da Capi
tania que procurasse pautar sua ação administrativa pela consulta 
aos livros e documentos existentes na Secretaria do Governo. Ali 
ele depararia com "um amontoado de Ordens, sem separação das 
matérias; cuja lição, além de ser fastidiosa excede às forças de um 
homem púbQco, que deve ouvir diariamente as parte e deferir aos 
seus requerimentos; e se procura os escritos de seus predecesso
res, não acha mais que os costumes das Ordens que eles expedi
ram registradas sem método e sem declaração dos motivos que 
deram causas às suas determinações". 4 

Debruçando-se sobre aquela dispersa massa documental, em 
dois anos ele compilou, sob a forma de uma coleção, as leis, as or
dens régias e as demais espécies de caráter eminentemente jurrdi
co. "Acabada finalmente a dita coleção, passei a examinar com tra
balho grande mais de cem livros antigos e modernos nos arquivos 
confusos da Secretaria do Governo, da Contadoria da Real Fazen
da e da Intendência de Vila Rica". 5 

Des~a maneira, é ao zelo de Teixeira Coelho que se deve atri
buir a. gênese da Seção Colonial do APM. Pode-se imaginar a pa
chorra do Intendente em dar, mesmo que precariamente, trata
mento arquivrstico àqueles livros! Pode-se supor o quanto de co
nhecimento jurrdico, mas especialmente de conhecimento vivencial 
e teórico do emaranhado organizacional e funcional da administra
ção portuguesa ele não deve ter exercitado para dar cabo de sua 
quixotesca empreitada! De toda forma, não se deve esquecer tam
bém o caráter reformista da tarefa levada a termo pelo Intendente, 
pois nunca é demais salientar o traço ideológico e polrtico de per
petuação no poder daqueles que têm controle da documentação, e 
por conseguinte, do passado de um povo. 
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A par disso e na falta de um roteiro ou de notfcia clara a res
peito, fica a dCivida em se saber quais critérios teriam sido utiliza
dos na organização dessa primeira - e quem sabe mais substanti
va - fração do atual conjunto de quatrocentos e nove volumes de 
que se compõe a Seção Colonial do APM. Ainda que na sua origem 
tenha sido organizado com explfcito objetivo pragmâtico-funcional, 
aquele conjunto teria respeitado o princfpio de proveniência dos do
cumentos? Diffcil dizer, seja pela justificada ausência de normas 
arquivfsticas universalmente aceitas, seja pelo carâter de perma

. !lente mudança pelas quais passaram os organismos e as unida
des administrativas coloniais. 

Alêm disso, caberia perguntar: quando, em que circunstâncias 
e por obra de quem o núcleo primitivo de uma centena de livros se 
quadruplicou? E, com que critério _tal ou tais incorporações se fize
ram? Com base em quais conhecimentos das estruturas e do fun
cionamento dos organismos administrativos da Capitania? Se co
nhecidas, essas organizações tiveram respeitadas pelos pósteros 
a ordem original dos documentos? Quais interesses moveram 
aqueles que, em dada época, se voltaram, a seu modo, para a re
cuperação do passado? 

Essas questões se avultam quando se constata que a atual 
ordenação numérica, provavelmente, desrespeitou a seqüência 
primitiva. Desse modo, o que hoje se considera como códices 216, 
em determinado momento era o de número 209, conforme consta 
do próprio livro. Caberia perguntar: quando e por quem .foi alterada 
a seqüência? Jâ Abnio Velho Barreto deparara com esse tipo de 
problema quando, tendo elaborado um "sumârio do Códice 11", ao 
publicar o resultado de seu trabalho na Revista do Arquivo Público 
Mineiro; fez constar no tftulo do mesmo que se_ tratava do "antigo n9 

10". 6 O qualificativo aqui evidencia a existência de, pelo menos, 
uma notação anterior .. 

Nesse sentido, cabe observar alguns casos também indicado
res das modificações procedidas na disposição seqüencial dos có
dices. O atual códice 165, em outros tempos, provavelmente na 
seqüência primitiva, tinha o nOmero 153; o 167, curiosamente, era o 
149, de acordo com o que consta das suas respectivas capas e 
folhas de rosto. 

O nó dessa questão não é a mera ordenação cronológica dos 
livros, até porque basta percorrer superficialmente o catAlogo deste 
fundo para se verificar a compreensfvel abertura de mais de um li
vro para o lançamento de um mesmo assunto e também para se 
constatar que não era de todo inusitado o aproveitamento das fo
lhas em branco de um códice para o lançamento de termos de épo
cas e I ou locais bem distantes entre si. Por isso, hâ livros que, 
tendo uma numeração posterior a outros, contêm documentos de 
datas anteriores. 

O que se idealiza é a reconstituição da trajetória percorrida 
pelos códices em causa, como instrumento que identifique a real 
extensão e a qualidade das alterações feitas. 

· São questões que ficam em aberto. De toda forma, quando 
hoje se consulta o fundo . em causa é de se assinalar a vasta 
abrangência cronológica e a inequfvoca autencidade dos códices 
que o integram, felizmente e de uma maneira geral encontrâveis em 
bom estado de conservação. 
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7. Para esse segundo tipo da 
códlce, reportamo-nos mais uma 
vez ao testemunho da Teixeira 
Coalho: •se dava saber que os 
Senhores Governadoras· Iam 
pondo em distintos maços as OI" 
dans que recebiam numerando
os sem se seguir nisto tormallda
da certa, e como ultimamente as 
ordens que estiveram separadas 
naquelas distintos maços se 
compilaram em diversos volu
mes, encadernando-se em cada 
um delas a quantidade da maços 
que parecem mais 0111 a quem os 
mandou encadernar para melhor 
comodidade, atendendo a saram 
desiguais na altura •• .". APM
SeçAo Colonial. C6d. 3, tolhas 
Iniciais nilo-numeradas, verso do 
documento Intitulado "Aviso a 
quem ler as pr6prtas /ais, cartas 
rllgtas, avisos e ordens que fo
ram dirigidas a este Governo, se 
acham compiladas em 19 tomos, 
16 datas da ancadarnaçllo da 
pasta, tr(!s de pergaminho e em 
um maço, que estll por ancadef'o 
na r". 

Quanto aos seus conteúdos, esses livros congregam tanto re
gistros de correspondências e de determinações emanadas de 
autoridades da Capitania como originais de documentos e disposi
ções régias, provenientes da Metrópole ou de outras partes da Co
lônia. 

Basicamente são dois os tipos de códices da Seção Colonial 
do APM: o primeiro, é aquele composto pelos livros de registros or
denados cronologicamente e oriundos dos diferentes órgãos públi
cos sediados na Capitania; o segundo, são volumes formados 
através da reunião de documentos originais avulsos, de dimensões 
diferenciadas, que, grosso modo, eram recebidos por aqueles or
ganismos administrativos ou pelas autoridades aqui instaladas, e 
que em um dado momento foram compilados e encadernados. 1 

Estes segundos, normalmente, foram agrupados de forma cro
nológica, com base na data de cada peça documental e encader
nados em função da afinidade temática entre elas existentes. 

Genericamente e tendo como instrumento auxiliar o catálogo 
publicado do acervo, pode-se distinguir o primeiro conjunto de códi
ces do segundo pelo fato de que aqueles são intitulados "registros 
de ••• ," enquanto estes aparecem sob a denominação de "origi
nais de ••• " 

R> r outro lado, se dois são os tipos de códices, múltiplós são 
os seus conteúdos, tendo corno traço comum o de procederem de 
órgãos e de autoridades públicas. Dentre as espécies documentais 
mais numerosas nos códices da Seção Colonial do APM apontam
se, entre os principais, em ordem decrescente pelo número total de 
códices: correspondências de governadores, ordens régias, provi
sões, avisos, cartas patentes, cartas régias, cartas de sesmarias, 
ordens emanadas de autoridades da Capitania e cartas de nomea-
ção. • 

Os avisos compreendem um dos conjuntos documentais 
quantitativamente mais expressivos e abrangentes, englobando to
do o perfodo colonial. Contudo, uma análise mais detida deste con
junto revela algumas falhas na documentação relativamente à se
gunda metade do século XVIII. Mero acaso? Naturais extravios? 
Ou sintoma de alteração na rotina polrtico-administrativa? Quando 
se tem em conta o sentido prático dos avisos, diffcil não se deixar 
de conjeturar sobre as razões 'da rarefação dessa espécie docu-
mental no perfodo assinalado. · . 

Embora pouco numerosos (treze códices), na mesma situação 
se encontram os alvarás, cuja maioria, nos livros depositados na 
Seção Colonial, não vai além de 1720. Nenhum dos livros contém 
registros da segunda metade da centúria. 

Também os bandos ali encontrados não superam a década de 
~O. Seriam uma espécie documental mais compatrvel e adequada 
ao perfodo embrionário da sociedade mineradora, sendo posterior
mente substitufdos por outros instrumentos normativos? 

Quanto às circulares, das que se encontram disponfveis no 
APM, por que as mais remotas datam de 1764? Exceção feita ao 
códice 5, por que um único volume de decretos? 

Uma leitura apressada do catálogo poderia levar o consulente 
à conclusão de que o ano de 1773 foi marcado por uma inusitada 
produção epistolográfica do Conde de Valadares ou de Antônio 
Carlos Furtado de Mendonça. Tal não é verdadeiro: o elenco de 
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mais de uma dezena de códices compreendendo Cartas do Gover
nador não evidencia a eventual prolificidade ou a operosidade do 
administrador. Trata-se, com efeito, de mera demonstração de efl
cAcia da Secretaria do Governo que, para facilitar sua faina diAria, 
criou vArios livros ao mesmo tempo, distinguindo-os pelos destina
tArios das correspondências, pelas comarcas em que estes esta
vam estabelecidos e pela natureza dos assuntos abordados. 

Considere-se, em um últim() exemplo, o acervo de Cartas-Vice 
Rei e se poderâ, então, verificar a lamentâvel ausência de docu
mentos neste fundo, relativamente ao perrodo de 1788-1797, oca
sião na qual a articulação das ações entre as autoridades sediadas 
no território colonial certamente foi intensa. Por outro lado, ainda 
que se constate idêntica ~acuna entre 1755 e 1763, nada hA a lasti
mar; ao contrArio, pois esta é uma fase em que Minas Gerais este
ve em particular evidência. Afinal, seu governo estava confiado a 
Gomes Freire de Andrade, que ascende ao vice-reinado e erri certo 
perrodo deixa a Capitania sob a administração interina de José An
tônio Freire de Andrade. 

Como se vê, é documentação farta e variada, oferecendo ao 
pesquisador ricos filões para seus trabalhos, desde aqueles de 
natureza eminentemente poll'tica ou administrativa aos de carAter 
demogrAfico e estatrstico. Sem embargo do fato de que, para além 
de pesquisa histórica, esse fundo é rotineiramente compulsado por 
aquelas pessoas que se vêem às voltas com questões relativas a 
propriedade de terras ou ao registro de patentes militares. Não por 
acaso e vis~ndo tanto a facilitar a consulta por aqueles que vêem 
no APM muito mais um local para buscas imediatistas de docu
mentos comprobatórios de direitos privados do que de pura pesqui
sa histórica, como também objetivando a preservar o estado trsico 
dos documentos, o Arquivo Público Mineiro elaborou e vem de pu
blicar no número 37 (ano 1988) de sua Revista exaustivo e com
pleto levantamento dos quase oito mil registros de sesmarias que 
se encontram em suas coleções de documentos coloniais e que se 
constituem em um dos assuntos de maior rndice de solicitações na 
sala de leituras dessa instituição. louvAvel também que, dentro do 
mesmo esprrito, jA se esboce um precioso rndice de cartas paten
tes. 

Embora distante da condição ideal, pode-se dizer que a cole
ção de códices coloniais do APM apresenta boas condições para a 
pesquisa. Naturalmente que entre as dificuldades não se contam 
certos obstAculos que são inerentes à documentação de séculos 
anteriores, como, por exemplo, o tipo de letras, o estilo da escrita e 
as abreviaturas utilizadas. Tais óbices devem ser supridos pela 
prAtica e pelo estudo dos consulentes, de vez que, nesse aspecto, 
a contribuição das instituições armazenadoras de documentos, 
quando existe, não deve ser superestimada. 

O instrumento orientador bâsico do pesquisador que se debru
ça sobre os códices em pauta é o catálogo dos mesmos, publicado 
no número 28 (abril de 1977) da Revista do Arquivo Público Minei
ro. A listagem dos códices tal como ali se estampa, em seqüência 
cronológica, com base nas datas mais pretéritas encontradas nos 
documentos ou lançamentos de cada livro, estA baseada em tftulos 
que foram dados aos livros, no começo dos anos 40, por funcionA
rios do antigo Serviço de Patrimônio Histórico e Artrstico Nacional, 
dentre os quais Salomão de Vasconcelos e Geraldo Dutra de Mo
raes. 
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Dentro do propósito que pouco tempo antes lhe deu origem, 
aq1,1ele órgão federal procedeu ao diagnóstico e aos serviços de 
conservação dos manuscritos existentes nos nossos arquivos pú
blicos. Como resultado, em cada códice foram inseridas fichas-re
sumo bastante sumárias, às quais recentemente se reportou para a 
elaboração do catálogo acima mencionado. 

Neste, as informações nem sempre são satisfatórias ou com
pletas. Assim, por exemplo, o códice 216 se apresenta no catálogo 
tendo vagamente como assunto "matrrcula militar, 1776- 1778". 
Na realidade, trata-se de um livro de registro de seis companhias 
de Regimentos da Cavalaria Auxiliar da Capitania de Minas Gerais 
que à época se achavam destacadas e aquarteladas no Rio de Ja
neiro. Os códices 188 e 189, embora contendo documentação des
tinada, respectiva e exclusivamente, a autoridades das Comarcas 
de Sabará e do Rio das Mortes, ambos, no catálogo aparecem in
determinadamente como "Registro de cartas e ordens do Governa
dor a diversas autoridades da Capitania". 

Obviamente que não se propugna por indicações tão detalha
das para cada códice. Trabalhos de inventariação e de elaboração 
de ementas e de rndices demandam esforços e recursos extraordi
nários. O que se sugere, quando possrvel for, ê que o catálogo 
passe a ter uma maior precisão nas informações que presta quanto 
ao assunto objeto do códice, talvez acrescido de certos dados 
complementares, como: inclusão dos dias e dos meses nas datas
limites dos códices; total de páginas efetivamente utilizadas e em 
branco, quando for o caso; se as páginas são numeradas e I ou ru
bricadas; se o livro possui folha de rosto, termo de abertura e I ou 
de fechamento. · 

T ai sugestão se justifica ainda mais quando se constata que ê 
reduzido o número de códices que dispõem de rndices próprios (al
guns dos quais elaborados na sua fonte produtora) ou que foram 
posteriormente organizados face a demandas especificas ou ainda 
que apresentam uma maior facilidade para a sua ordenação, a 
exemplo do que ocorre com os últimos códices do fundo (do volu
me 394 em diante), os quais, por serem compostos exclusivamente 
de documentos impressos, propiciaram a recente feitura de rndices 
por assuntos que, em forma datilografada, se encontra à disposição 
dos interessados. . 

Sugestiva exceção nessa matéria ê a do códice n2 4 ("Regis
tro de alvarás, ordens, cartas régias e offcios dos Governadores ao 
Rei" - 170911722). A excepcionalidade está em que, na verdade, o 
alentado códice ê cópia manuscrita feita em 1925 por Antônio Ro
drigues Romão, que nele incluiu um "rndice explicativo" e aHabêtico, 
contendo dados sobre os assuntos de cada termo, com as corres
pondentes datas e indicações das páginas em que se encontram. 
Onde estaria o original? Diffcil saber. Todavia, talvez se devesse 
pensar na boa fê do copista em preservar o eventualmente frágil 
estado frsico do códice original, dar se empenhando na caprichosa 
cópia que se encontra agora à disposição do consulente. 

Fundamental ainda assinalar a existência no próprio APM de 
uma importante documentação relativa ao mesmo perrodo do fundo 
em questão e que, de certa forma, a complementa. De um lado, ci
tam-se os códices dos acervos das Câmaras Municipais de Caetê, 
Mariana, Ouro Preto, Paracatu e Sabará, cujos conteúdos básicos 
são: autos de posse de datas e registros de terras e águas mine-
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rais; acórdãos e termos do Senado da Câmara; registros de cartas, 
provisões, ordens régias, bandos e avisos, além de registros de 
lançamento de impostos e tributos, de cartas e aforamento e fiança 
de bens. 

Saindo do campo eminentemente poUtico e burocrático-admi
nistrativo, há que se destacar no APM o importante fundo da Casa 
dos Contos, com um universo de documentos de caráter econômi
co-fiscal superior a cem mil peças e que se soma às outras duas 
partes do fundo homônimo depositadas na Biblioteca Nacional e no 
Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro., 

Considere-se também um razoável volume de documentação 
avulsa que só agora está merecendo o necessário tratamento téc
nico, de identificação e catalogação, antes de ser comunicado ao 
público. Cumpre aguardar a finalização desse trabalho para uma 
avaliação sobre a qualidade das fontes e da sua reallmportãncia, 
comparativamente aos demais fundos da época colonial existentes 
noAPM. 

Por fim, seja lembrada a dita "Documentação Reservada -
Códices", composta de quinze livros datados do século XVIII, na 
maioria compromissos de irmandades, além de, dentre outros, um 
exemplar da já mencionada Instrução, de Teixeira Coelho, e um 
exemplar do poema Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa Pouco 
divulgada, até agora essa coleção tem servido mais como cartão 
de visita da instituição do que como material de pesquisa, embora 
se reconheça a total impropriedade de que seja incorporada ao fun-
do dos códices da Seção Colonial. · 
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