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Doc Pasta Página 

caderno 
e 

Disque-
te 

De/ Para Data Resumo Observação Índice 

D1 272 1 Revista 1955 Comentário à sessão de estudos 
de sambaquis (PD Separata de 
Anais XXXI Congresso 
Internacional dos Americanistas. 
São Paulo - 1955 

Pasta com revistas 
científicas de 
assuntos diversos, 
como por ex. sobre 
“grilo”.  

Eu tenho este 
capítulo xerocado. 

Congresso 
dos 
Americanistas 

D2 273 1 Jornal 
Científico n.46 

17/11/1895 Com carimbo da Biblioteca de 
Rodolfo von Ihering. 
Consta de reportagem referente à 
sambaquis de Santos. 

Documento em 
alemão.  

Não sei se é referente 
a visita de Rivet o 
texto estava em 
alemão. 

Estudo/visita 
de Sambaquis 

*D3 
AE 

273 1  

Disquete 
Unicamp

2   

JOURNAL 
OFFICIEL”   
DE L’ÉTAT 
FRANÇAIS 
 Extrait du 
numéro du 15 
Octobre 1941.   

15/10/1941 Regulamentação de fósseis 
arqueológicos. 

Documento em 
francês. Importante 
traduzir.  

Provavelmente PD 
utilizou este 
documento como 
base para a 
legislação brasileira.   

Legislação de 
outro país 
(França) 
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D4 
AB 

273 1  

Disquete 
Unicamp 

3  

Jornal “O 
Estado de São 
Paulo”- de  
PARIS (De 
Ramon 
d’Aldarete 
especial para o 
“Estado”) – Tit: 
Uma importante 
Missão 
Científica 
Franco-
Brasileira 

26/10/1946 a) Fala sobre a missão e os 
estudos pré-históricos. E cita que 
será dirigida pelo ex-diretor do 
Museu do Homem Paul Rivet.  

b) Início dos trabalhos com a 
chegada de Rivet em março/47 e 
diz que ele ficará por um ano.  

c) Patrocínio:Instituto Brasileiro 
de Ciência e, Educação e 
Cultura, do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil, 
pelo jornal “O Estado de São 
Paulo”, pelo Instituto Francês de 
Altos Estudos Brasileiros e pelo 
Museu do Homem.  

d) Doação de peças: Trata-se de 
peças humanas sobre o 
Pitecantropus, o Neanderthal, o 
Cro-Magnon, o Grimaldi e 
outros ainda, alem de uma 
coleção de craneos de primatas.  

e) Doação de livros e 
documentos.   

a) Verificar o período 
de Rivet como 
diretor, há uma saída 
no período da guerra, 
mas é importante 
verificar porque acho 
que no tempo da 
missão ele já´estava 
como diretor. 

Missão 
Científica 
Franco-
Brasileira 

D5 
AB 

273 2-3 Matéria 
Jornalística: 

08/06/1947 - Critica ao artigo da  “folha da 
noite” que se refere a uma 

A matéria jornalística 
reporta-se ao artigo 

Estudo/visita 
de sambaquis 
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“Diário de São 
Paulo”  de João 
Amoroso Neto 
– Tit: O estudo 
de pré-história 
no Brasil 

pesquisa em sambaqui com 
especialistas subvencionada pelo 
Departamento de Antropologia 
Da Escola Livre de Sociologia e 
Política de São Paulo dizendo 
que a primeira vez os sambaquis 
recebem visita digna.  

- O artigo vai contra essa 
afirmação narrando as várias 
incursões e expedições em 
sambaquis desde D. Pedro II, 
passa pela Missão Franco 
Brasileira (Artigo D4) e cita 
trabalhos em sambaquis de 
pessoas como Loefgreen, Krone 
e De Fiore. 

D4 

D6 273 3 Reportagem 
New York 
Times 
Magazine de 
Russel Owen  - 
Tit: The Artic, 
The Antartic 

12/01/1947 - Fala do ambiente desconhecido 
e inexplorado pelos cientístas e 
da influência desse clima na 
América. 

Documento em inglês 
e não lido na íntegra. 

Assuntos 
científicos – 
diversos. 

*D7 
AC 

273 4 a 6 Cópia da 
coleção de leis e 
decretos do 
Estado de São 
Paulo de 1947  

- Decreto na 

31/07/1947 - Decreto de criação de uma 
comissão de proteção dos 
sambaquis em 1947 instituída 
por Adhemar de Barros. e no 
texto  

- Observar que no 
texto há uma forte 
preocupação com a 
importância 
econômica do 
sambaqui, bem 
como o tempo de 

Comissão de 
proteção aos 
sambaquis de 
1947 
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íntegra: 
n.17468-B de 
31/07/1947 

pesquisa.  

- Em um documento 
do MAE há uma 
carta de um 
membro desta 
Comissão criticando 
a constituída em 
1952 sem informá-lo 
e o próprio PD 
criticando essa 
Comissão em outros 
documentos da 
listagem MAE.  

- Importante 
comparar esta 
legislação com a 
estabelecida pela 
Comissão de PD em 
1952. 

D8 
AD 

273 6 a 9 Reportagem – 
O recorte 
jornalístico não 
apresenta o 
nome do jornal, 
data de 
publicação e 
nem autoria do 
artigo. As fotos 
são de Ibiapaba 

S/d a) Começa falando de Maratuá 
(paisagem) e aparência simiesca 
do povo que vivia ali.  

b) Explicação sobre o quê é o 
sambaqui (sernabi).  

c) Fala de estudiosos que desde 
1950 tentam defender os 
sambaquis. “ Um aluno de Paul 

Esse artigo traz 
detalhes engraçados e 
popularescos.  

c-d) É interessante 
como o jornalista se 
refere a luta de Paulo 
Duarte talvez eu 
possa utilizar o texto 
para a introdução 

Estudo/visita 
de sambaquis 
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Martins. 
Tít: Milhões de 
toneladas de 
conchas 
guardam a pré-
história do 
Brasil 
(manchete) - 
Paulo Duarte 
comanda uma 
batalha a 
preservação do 
livro de 
conchas. 

Rivet escrevia artigos, mexia 
com as autoridades, brigava com 
gente.” 
d) “Para presidir a Comissão 
convidou-se o homem que 
brigava por causa dos 
sambaquis”.  

e) O artigo fala um pouco do 
percurso da exploração de 
sambaquis, a legislação do 
Código de Minas, a atuação de 
Emperaire “Um homem remove 
montanhas” e depois na legenda 
de foto é denominado como o 
solitário de Bertioga.  

f) Cita os mosquitos e o cachorro 
que invade as escavações.  

g) Paulo Duarte fala sobre a 
criação do Instituto do Homem 
Americano e que será a 
reprodução do Museu do 
Homem de Paris.  

quando eu estou 
falando de luta.  

g) PD volta a falar de 
Inst. do Homem 
Americano e não 
Museu, mas reforça 
que será à 
semelhança do 
Museu do H.A. de 
Paris.  

- Interessante ler esse 
texto para ver 
aspectos mais 
pitorescos e uma 
certa 
“cotidianização” do 
assunto como os 
mosquitos, 
dificuldades com 
moradia e o cachorro. 
Aliás é interessante 
pois a reportagem 
fala mais da 
dificuldade do 
trabalho do 
arqueólogo e não há 
uma apresentação 
com glamour. 

D9 273 10 Revista (acho) :  Set/1952 Artigo sobre o carbono 14.  Assuntos 
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Atomes (Nome 
revista). 
Tit: Lê Carbone 
14 – 
Chronomètre 
naturel por 
Charles Martin 
– attaché de 
Recherches à 
l´Institute Henri 
Poincaré.   

científicos – 
diversos. 

D10 
AB 

273 10 a 11 Reportagem 
“Correio 
Paulistano”  de 
Moupyr 
Monteiro e 
fotos de A. 
Sebastianelli – 
Tit: Enquanto a 
Ciencia Dorme 

18/01/1953 - Histórico das pesquisas em 
sambaquis citando vários nomes 
de estudiosos e depois a atuação 
de Pd.  

Estudo/visita 
de sambaquis 

D11 
AB  

273 11 a 12 Decreto de 
Criação da 
Comissão – 
“Estado” -  

Publicação 
nesse artigo: 
21/12/52 
(olhar se 
bate com a 
publicação 
da lei). 

- Decreto de criação da 
Comissão de Pré- História 
(1952) – Decreto n.21907 que 
altera o Decreto 17468-B  

Estudo/visita 
de sambaquis 

D12 
AB 

273 12 a 13 Reportagem 
“Folha da 

08/03/1953 - Reportagem que fala da 
destruição dos sambaquis e da 

Observar que neste 
artigo fala que os 

Estudo/visita 
de sambaquis 
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Manhã” de 
Claret Costa e 
fotos de Mario 
Zilli – Tit: 
Arrasam-se 
vandalicamente 
os sambaquis. 

Comissão e de PD que tenta 
protejê-los. 

ossos estão servindo 
de alimento de 
animais sem nenhum 
sentimento cristão. 

D13 
AB 

273 13 a 14 Reportagem 
“Folha da 
Manhã” de 
Claret Costa. 
Fotos de Gil 
Passarelli - Tit: 
Sambaquis 
tesouros 
inestimáveis, 
cujo estudo 
alonga cada vez 
ais o 
conhecimento 
do passado. 

15/03/1953 - Fala sobre a importância e 
destruição dos sambaquis e as 
coleções etnológicas e pré-
históricas do Museu Paulista da 
qual falou Herbert Baldus.  

- Criação da seção de Etnoliga 
em fins de 1946 no MP.  

Estudo/visita 
de sambaquis 

D14  273 14  Reportagem 
“Folha da 
manhã” – Tit: 
Já nos meados 
do século XVI 
os sambaquis 
despertavam a 
cobiça dos 
colonizadores. 

10/05/53 - Sobre sambaquis.  Estudo/visita 
de sambaquis 
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