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Apresentação

O 
que 

sabemos sobre a história administrativa da Biblioteca Nacional? Ex-

cetuando-se o 
que já 

se escreveu sobre a sua fundação — em boa 
parte 

devido

ao inusitado e à importância dos acontecimentos 
que 

a originaram — muito

pouco, pouquíssimo 
mesmo. No entanto, sua trajetória administrativa e 

poli-

tica, objeto da chamada história institucional, é tão importante 
quanto, por

exemplo, a história da formação do seu acervo ou das metodologias e técnicas

destinadas ao seu tratamento.

O estudo 
que 

abre este volume dos Anais, 
"O 

envolvimento da Biblioteca

Nacional no 
processo 

de demarcação dos limites com a Guiana Francesa: os

usos 
políticos 

de um acervo documental", do historiador Iuri Lapa e Silva, da

Coordenadoria de Pesquisa da Biblioteca Nacional, é uma 
promissora 

con-

tribuição 
para 

superarmos essa lacuna historiográfica. Fruto da 
participação

do autor em trabalhos realizados, em convênio com a Biblioteca Nacional da

França, visando à ampliação do acesso 
público 

à documentação das duas insti-

tuições, a 
pesquisa 

de Iuri Lapa e Silva é uma breve, 
porém 

bem-sucedida, in-

cursão nos chamados meandros de situações 
políticas 

vividas 
pela 

instituição.

A 
primeira parte 

do estudo trata da resolução, nos 
primeiros 

anos da Re-

pública, 
de antigo litígio de fronteiras entre os 

governos 
do Brasil e da França.

Também chama a atenção 
para 

fatos históricos 
pouco 

conhecidos. Lembra

que, 
desde os anos da Cabanagem, no Grão-Pará, até a resolução do litígio

em 1900, a extensa área entre os rios Araguaia e Oiapoque foi mantida neutra

(era conhecida como região do 
"contestado 

franco-brasileiro") e acolheu 
pe-

quenas 
comunidades agrícolas formadas 

por 
negros e índios fugidos da escra-

vidão, soldados desertores, criminosos etc. Já a segunda 
parte 

trata do apoio

prestado pela 
Biblioteca Nacional, ao lado do Arquivo Público (hoje Arquivo

Nacional) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Ministério das

Relações Exteriores, então sob o comando do barão do Rio Branco. Coube à

instituição levantar, copiar e disponibilizar 
para 

a diplomacia brasileira mais

de 1.000 documentos (que perfizeram 
8.664 

páginas), 
mas também restringir

o acesso aos documentos considerados 
prejudiciais 

aos interesses do 
país 

ou

até escondê-los, sobretudo dos franceses. Como a antiga Biblioteca Imperial

se sentia ameaçada 
pela 

mudança da forma de 
governo, 

seus dirigentes co-

braram 
pelos 

serviços de informação documental então 
prestados. Queriam

do novo regime a 
garantia 

de 
que 

a instituição fundada 
pelo príncipe 

d. João

continuaria merecendo a atenção do Estado brasileiro.

O 
que 

conseguiram? Discordando de Gilberto Vilar, o autor de Biogra-

fia 
da Biblioteca Nacional (1860 a 1890), Lapa e Silva acredita 

que 
houve
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alterações no 
"pacato 

cotidiano" da Biblioteca Nacional, embora 
pequenas 

e

não necessariamente ligadas à 
participação 

no episódio com a França. Mais do

que 
o 

"superficial 
verniz republicano" da reforma empreendida 

por 
Benjamim

Constant, ministro do Governo Provisório, ele observa 
que, 

nos seis 
primeiros

anos de república, a instituição teve cinco diretores, o 
que 

contrastava com os

longos anos das administrações da casa no 
período 

monárquico. E 
que, 

menos

de 
quinze 

anos depois da 
proclamação 

da nova forma de 
governo, 

seria final-

mente lançada a 
pedra 

fundamental do novo 
prédio 

da Biblioteca Nacional,

cuja inauguração acaba de completar 100 anos. Podem não ser conclusões

definitivas, mas têm o mérito de identificar ou retomar 
questões 

cuja investi-

gação 
é indispensável a todo órgão 

que pretenda 
se conhecer.

Em 
"Coleção 

Ernesto Senna: a construção de uma memória", Carlos Hen-

rique Juvêncio da Silva, da Coordenadoria de Publicações Seriadas da Bi-

blioteca Nacional, faz uma madura reflexão sobre seu trabalho de revisão da

descrição bibliográfica e da organização da Coleção Ernesto Senna, realizado

quando 
ainda era estagiário na Divisão de Manuscritos. Além de reconstituir

os caminhos 
percorridos 

na Biblioteca Nacional 
pela 

coleção, desde 
que 

ela

foi comprada (entre 1914 e 1920), e o tratamento técnico a ela conferido,

Carlos Juvêncio mostra a importância do trabalho documental nas institui-

ções de memória e 
procura 

compreender as motivações e interesses dos co-

lecionadores — no caso o 
jornalista 

carioca Ernesto Senna (1858-1913), cuja

carreira transcorreu a maior 
parte 

do tempo no Jornal do Commercio, o mais

antigo 
periódico 

carioca ainda em circulação.

"O 

governo JK e a revista Manchete: a criação do mito", de Rose Mary

Guerra Amorim, é o resultado de mais uma dissertação de mestrado em Bens

Culturais e Projetos Sociais desenvolvida 
por 

técnicos da Biblioteca Nacional

tendo como objeto o acervo da casa. Com a chancela do Centro de Pesquisa e

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Funda-

ção Getálio Vargas (RJ), onde o estudo foi apresentado e aprovado, a autora,

com a hipótese de trabalho de 
que 

Manchete desempenhou 
papel 

fundamen-

tal 
para 

a criação do mito 
"JK 

e os anos dourados", se 
propôs 

a 
"Compreender

as formas de construção mítica mais recorrentes e a adjetivação dos 
'anos'

ou 
'décadas' 

que, 
definidos 

pela 
mídia, expressam um comportamento social

(...)". Segundo Rose Amorim, 
"O 

estudo não é centrado na análise da ima-

gem", 
mas, dado o seu alto 

poder 
de informar e convencer (veja-se o caderno

de imagens com a reprodução de capas e matérias da revista), 
"usa 

a imagem,

a fotografia, 
para 

evidenciar o discurso de mitificação de JK (...)". A revista

de Adolfo Bloch, vale lembrar, era, ao lado de O Cruzeiro, de Assis Chateau-

briand, o mais importante 
periódico 

ilustrado de variedade nos anos 50 e 60

do século 
passado. 

Destaque-se ainda o exaustivo levantamento feito 
pela 

au-

tora das matérias — editoriais, colunas 
políticas, 

reportagens etc — 
publicadas

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128
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durante o Governo JK e nos 
períodos 

seguintes em 
que Juscelino Kubitschek

esteve em evidência, inclusive o momento de sua morte. Será útil, como de-

seja a autora, a outros 
pesquisadores que 

se interessarem em explorar a revista

como fonte de informação sobre JK.

Ainda neste volume estão as 
palestras 

do VIII Encontro Nacional de Acer-

vos Raros (ENAR), realizado em novembro de 2008 na Biblioteca Nacional

em torno do tema 
"Inventário 

de acervo raro: sua importância 
para 

a salva-

guarda patrimonial". 
E, na seção Preciosidades do Acervo, a comunicação de

um especial 
"achado" 

no arquivo da Editora José Olympio, doado à Biblioteca

Nacional em 2006: uma fotografia de Marc Ferrez, desconhecida dos 
pesqui-

sadores, sobre um evento com forte carga simbólica em nossa história: o baile

realizado na ilha Fiscal, no dia 9 de novembro de 1889, 
que 

ficou conhecido

como 
"o 

último baile do Império". Um Império, hoje se sabe, 
que 

não tinha

apreço 
por 

bailes e sinais de ostentação.

Marcus Venicio Ribeiro

Editor dos Anais da Biblioteca Nacional

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128
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Resumo

Este ensaio trata da colaboração prestada pela Biblioteca Nacional nas negociações entre

os governos do Brasil e da França, nos anos 1895-1900, para resolver antigo litígio de

fronteira com a Guiana Francesa. O estudo revela que os dirigentes da instituição se

valeram de sua participação nesse fato, com o objetivo de preservar ou mesmo aumentar

a importância da Biblioteca Nacional na República recém proclamada. A legitimidade

jurídica da documentação existente na Biblioteca Nacional foi reconhecida internacio-

nalmente, inclusive pela Suíça, o país mediador.

Palavras-chave: Biblioteca Nacional. Fronteira. Guiana Francesa.

This essay focuses on Brazils National Librarys collaboration in solving the border dis-

pute with French Guiana (1895-1900). The institutiorís main representatives capitalized

on this involvement aiming to reinforce the Librarys historical importance, especially to

the governors and politicians of the recently founded Brazilian Republic. The historical

collections held at the Library were utilized in Brazils claim. They possessed an interna-

tional juridical legitimacy attested by Switzerland, the country designated as the media-

tor for the feud through common agreement between both Brazil and France.

Keywords: National Library (Brazil). Boundarie. French Guiana.

Abstract



Com um enfático 
"pelo 

amor de Deus", o presidente Lula tentou incentivar ontem

seu colega Nicolas Sarkozy a não deixar apenas no papel a construção

de uma ponte sobre o Rio Oiapoque, na divisa do Amapá e a Guiana Francesa.

Agência Estado, 24 de Dezembro de 2008

Uma 

ponte 
sobre o rio Oiapoque vem sendo alardeada como um novo

elo do Brasil com a Europa. Depois de alguns séculos de conflitos,

intrigas e discussões, a ligação física 
por 

sobre o rio 
que 

serviu como

marco de divisão é carregada de simbolismo: se antes a disputa era 
por 

separar,

agora ela se dá 
por 

unir. Esse novo capítulo da história comum dessas duas

soberanias 
promete 

integração e desenvolvimento 
para 

ambos os lados, uma

lógica raras vezes 
presente 

em se tratando da relação Brasil-Guiana Francesa.

O secular litígio territorial, 
que 

marcou a história da relação entre os dois

países, 
remonta ao 

primeiro 
século de colonização efetiva da região amazôni-

ca. Após os turbulentos cem anos das 
primeiras 

tentativas de estabelecimento

nas Américas, cobiçosos europeus oriundos das 
principais 

nações ultramari-

nas voltavam seus olhares 
para 

novas 
possibilidades 

no continente. Ao longo

do século XVII, 
portugueses 

e espanhóis disputavam com ingleses, holandeses

e franceses a hegemonia territorial e, 
principalmente, 

a entrada 
pela 

emara-

nhada rede fluvial amazônica e seus tesouros 
prometidos 

ou sonhados.

O resultado de tal disputa fica evidente 
quando, 

hoje, nos detemos nos

mapas e constatamos 
que 

as terras delimitadas 
pelos 

rios Orenoco e Amazonas

possuem 
uma configuração 

particular. 
Denominadas inicialmente Guianas,

estas terras de fato 
pertencem 

— ou 
pertenceram 

há até bem 
pouco 

tempo,

em alguns casos — às cinco nações mencionadas no 
parágrafo 

acima: França,

Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda. Evidentemente, no atual estágio de

reconhecimento do direito territorial das nações, a legitimidade de suas sobe-

ranias corresponde a um critério 
que 

historicamente alijou os 
primeiros povos

indígenas dessas terras e da discussão sobre 
quem por 

direito as 
possui. 

Mas

isso é 
parte 

de outra história, 
que 

não cabe, agora, contar.

Já este ensaio tem como objetivo 
principal 

discutir um aspecto específico

dentro do 
processo que 

levou à consolidação definitiva dos limites territoriais

entre franceses e brasileiros: a 
participação 

da Biblioteca Nacional, em 
par-

ticular, no apoio à disputa 
jurídica 

do final do século XIX (1895-1900) que

visou 
justificar 

a 
posse 

brasileira das terras ao sul do rio Oiapoque, limite com

a Guiana Francesa.

Litígio centenário entre os dois 
países, 

ele ficou centrado basicamente

na identificação do rio 
que 

faria a divisão entre seus territórios. Os 
portu-

gueses 
denominavam este rio de Vicente Pinzon, ao 

passo que 
os franceses

* 
Agradeço a Lia Ramos Jordão e a Maria Aparecida Resende Mota pela valiosa leitura.

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128
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o chamavam de Oiapoque, seu nome nativo. É curioso notar 
que, 

em boa

parte 
da documentação, o rio 

ganha 
a denominação Oiapoque ou Vicente

Pinzon. E assim ao menos desde o Tratado de Utrecht de 1713, 
que pela

primeira 
vez o estabeleceu oficialmente como fronteira, tal 

qual 
ainda o é.

Em meados do século XVIII, no entanto, os dirigentes franceses de Caiena

passaram 
a afirmar 

que 
este rio com dois nomes distintos não era um; eles

alegavam serem dois, e bem distantes um do outro. Essa 
posição 

renovou

a discórdia, transformando-a novamente em fonte de disputa 
que 

duraria

outros 150 anos.

Para além do exame do envolvimento da Biblioteca Nacional 
quando 

da

derradeira negociação na última década do século XIX, tentamos num segun-

do momento deste ensaio interpretar o significado desta 
participação, 

rela-

cionando três observações 
que julgamos 

complementares: a 
primeira 

delas se

refere à inserção da Biblioteca dentro de um novo contexto 
político 

republi-

cano e às tentativas de seus dirigentes de 
justificar 

suas muitas necessidades,

visando reafirmar sua 
"missão" 

de 
guardiã 

do 
patrimônio 

e da memória na-

cional nestes novos tempos; a segunda diz respeito ao aspecto sui 
generis 

da

formação de seu núcleo inicial de obras — impressos, manuscritos, mapas... — e

o alto 
preço pago pela 

sua manutenção no 
pós-independência, 

acarretando

um endividamento nada desprezível a fim de reter 
parte 

expressiva do legado

histórico-documental em solo brasileiro; e, finalmente, o valor 
jurídico 

inter-

nacionalmente atribuído a um tipo de material 
que 

é hoje 
quase que 

exclusi-

vãmente consultado 
por 

historiadores e 
profissionais 

afins, muitos dos 
quais

auxiliaram na resolução do litígio em 
questão. 

A forma como os dirigentes da

Biblioteca Nacional 
procuraram 

explorar o auxílio 
prestado 

na resolução da

disputa com os franceses é o 
ponto 

de ligação entre as três observações acima.

Soberanias oficiais e fronteiras borradas:

alguns antecedentes

Antes de 
procedermos 

ao exame do envolvimento da Biblioteca Nacional

neste episódio, uma contextualização mais abrangente é oportuna. O referido

processo jurídico 
de demarcação de limites, ocorrido nos anos finais do século

XIX, foi o último de uma longa série de tratados internacionais de fronteiras

entre a França e Portugal e, depois, entre o Brasil independente — herdeiro

legal das decisões tomadas em favor da antiga metrópole — e seu vizinho fran-

cófono. Conhecido no século XIX como o 
"Contestado 

franco-brasileiro", o

território compreendido 
pelos 

rios Araguari e Oiapoque ostentava uma frágil

personalidade jurídica. 
A região ficou sem uma soberania legal expressa desde

a revolta 
paraense 

do 
período 

regencial — a Cabanagem1 — e a conseqüente

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128
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mobilização das forças militares de Caiena, em 1836, marchando Cabo Norte

adentro sob a 
prerrogativa 

de 
prevenir que 

o conflito se alastrasse 
para 

as terras

francesas. A solução encontrada 
pelos governos 

brasileiro e francês, após os

conflitos, foi a neutralização 
provisória 

de boa 
parte 

do 
que 

hoje é o Estado do

Amapá, 
que 

até então era também conhecido 
pelo 

topônimo utilizado acima:

Cabo Norte. Segundo as negociações diplomáticas 
que 

ocorreram com o fim

da agitação dos cabanos, a 
"neutralidade" 

do território deveria 
permanecer 

até

que 
os representantes dos dois 

países 
sentassem à mesa e, novamente, entras-

sem em acordo a respeito de seus marcos divisórios — 
processo que 

se arrastou

por 
décadas.

O status de neutralidade do território durou mais de 50 anos (1841-1900).

Algumas tentativas de regularização das fronteiras foram feitas ao longo das

primeiras 
duas décadas deste 

período, 
mas as negociações não avançavam,

pois 
nenhuma das 

partes 
cedia às demandas da outra. Obviamente, diante da

idiossincrática situação de neutralidade 
jurídica 

sobre uma vasta 
porção 

de

terra disputada, os conflitos locais foram inevitáveis.

O 
próprio governo 

brasileiro não demonstra clareza ao definir o conceito

de neutralização territorial. Citemos um caso emblemático, antecipando-nos,

porém, 
à cronologia dos acontecimentos. No relatório anual do Ministério

de Relações Exteriores (MRE) de 18952 dando conta de um recém-ocorrido

conflito armado 
que 

detalharemos logo abaixo - conflito, aliás, 
que 

apressou

a resolução final do litígio em 
questão 

-, seu autor, o ministro daquela 
pasta

na época, recorre a um 
grande 

número de documentos nos seus arquivos a

fim de melhor caracterizar um 
posicionamento 

oficial sobre a agressão. Ele

afirma 
que 

a intervenção direta francesa sobre as terras neutralizadas não se

caracterizara como um 
"atentado 

sobre a soberania territorial", mas, sim, uma

"violação 
do status-quo", o 

que 
traria menos 

prejuízos 
à relação diplomática

entre os dois 
governos.3 

O ministro expõe a neutralidade nestes termos:

O territorio do Amapá está neutralisado e nelle não exercem jurisdicção os Gover-

nos do Brazil e da França. Os seus habitantes são governados por um chefe, que

livremente elegem e que é tolerado pelos Governos das duas Repúblicas. 
4

Pelo 
que 

se 
pode 

depreender da avaliação 
presente 

no relatório, a condição

de neutralidade representava antes um vazio do 
poder político 

oficial do 
que

propriamente 
uma tomada de 

posição 
frente à situação de indefinição. O

juízo 
de Arthur Cezar Ferreira Reis, seguido 

por 
outros autores 

que 
trataram

do tema, enfatiza a insustentabilidade de tal regime, visto 
que 

era anárquico

e sem uma centralização da autoridade.5 Poderíamos inverter o raciocínio do

renomado historiador amazonense, fazendo a seguinte 
pergunta: 

como foi

possível que 
um regime sem um 

poder político 
claramente instituído 

passasse

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128
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tantas décadas sem um conflito semelhante ao 
que 

ocorreu em 1895, envol-

vendo derramamento de sangue de 
pessoas 

desarmadas? Obviamente, as con-

tendas, os desmandos e as arbitrariedades eram 
parte 

do cotidiano do Cabo

Norte, mas isso não era 
privilégio 

exclusivo desta sociedade, muito embora a

tensão nessa região 
"contestada" 

fosse uma constante havia muito.

Segundo os historiadores Flávio Gomes e Rosa Elisabeth Acevedo Marin,6

a região fronteiriça ao norte da América 
portuguesa 

revelou-se uma comple-

xa experiência colonial envolvendo múltiplas nacionalidades. Além dos euro-

peus, já 
mencionados no início do texto, o contato com os diversos 

grupos

indígenas motivou o aprofundamento da fixação dos europeus, tendo em vis-

ta a força de trabalho em 
potencial que 

eles representavam. As muitas tenta-

tivas de ocupação 
ganharam 

novos contornos com a introdução de africanos

escravizados no século XVIII, fato 
que ganhou 

destaque com as investigações

desses dois autores.

Segmentos dessas fronteiras constituíram uma rica invenção de sociedades multi-

facetadas, de horizontes históricos e culturais que se sobrepuseram e se alteraram

por interferências externas e pela interação de grupos que ali conviviam.7

Um embate constante 
pelo 

controle do trabalho das 
populações 

em regime

de servidão — tanto negras, 
quanto 

indígenas — foi fator de dinamização, fora

do controle 
político 

oficial, de redes de socialização no território fronteiriço

do Cabo Norte: a fuga e a formação de 
pequenas 

comunidades autônomas,

mas interligadas economicamente, foram acontecimentos constantes. Novas

reviravoltas no século XVIII aprofundaram a complexidade das relações entre

poder 
e trabalho: a abolição definitiva da escravidão indígena e a expulsão dos

missionários 
jesuítas 

em ambos os territórios tornaram a 
já 

cobiçada mão-de-

obra um fator de disputas e desagravos. A resistência de negros e índios ao tra-

balho forçado, acrescida da 
presença 

de soldados desertores e de criminosos,

fez da região de fronteira um lugar 
privilegiado para 

a criação de um 
quadro

reconfigurado da experiência colonial - conforme a expressão de Gomes e

Marin —, integrando colonos e fugitivos em redes comunitárias de 
pequenos

agricultores às margens do controle e da submissão oficial. A ocupação do

Cabo Norte contou com a 
proteção 

das 
"muralhas 

dos sertões", tangenciando

fronteiras borradas e suas soberanias oficiais, transgredindo as determinações

de 
gabinetes 

e seus tratados.8

Os 
governos 

do Grão-Pará e de Caiena 
por 

diversas vezes apoiaram-se um

no outro 
para 

debelar a fuga de seus escravos com 
promessas 

mútuas de de-

volução dos fugidos, 
promovendo, 

além disso, a destruição dos mocambos,

formados 
por 

negros e mestiços, 
que 

também ofereciam 
proteção 

aos 
já 

men-

cionados desertores e criminosos.
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Segundo Vicente Salles,9 essas fugas eram bidirecionais, 
podendo 

ocorrer

de um território a outro. Após a abolição definitiva da escravidão em todos os

domínios franceses em 1848, tal equilíbrio se desfaz. Não é mera coincidência

um dos 
personagens 

envolvidos no incidente de 1895 
que 

serviu de estopim

para 
a resolução definitiva do impasse de fronteiras derivar desse contexto.

Tratava-se de um escravo, Trajano, 
que, 

tendo fugido de seu cativeiro em

Cametá 
para 

o lado francês, 
ganhou 

a confiança das autoridades e foi encar-

regado de defender seus interesses na região contestada. Com a descoberta de

ouro de aluvião em rios neutralizados, o aumento de forasteiros em busca de

riqueza 
gerou 

um clima instável devido à ausência de autoridades claramente

definidas.10 Tal situação desagradou os dirigentes brasileiros. Segundo Jonas

Marçal de Queiroz,11 um destes dirigentes em 
particular, 

Francisco Xavier da

Veiga Cabral — conhecido agitador 
político 

da região 
paraense 

nos 
primeiros

anos da República, 
que já 

tinha inclusive sido exilado em função de uma ten-

tativa de depor à força os novos dirigentes republicanos do Pará em 1891 — to-

mou a iniciativa de 
prender 

Trajano, o ex-escravo e representante 
"francês" 

no

contestado. Esta atitude e outros 
prováveis 

desmandos locais de Cabralzinho

e sua milícia 
provocaram 

uma reação bélica desproporcional do 
governador

da Guiana Francesa, visto 
que pessoas 

desarmadas morreram. Sua incursão

militar no Cabo Norte resultou num incidente com morte de mulheres e

crianças, 
gerando 

repercussões 
quase 

imediatas nos 
grandes 

centros brasileiros

e franceses 
por 

meio das notícias transmitidas 
por 

telégrafo.12

Diante da repercussão 
pública 

e dos ânimos exaltados nos centros urbanos

da França e do Brasil, os dois 
governos 

resolveram em 1895 acelerar o 
processo

de definição de suas fronteiras. O ambiente 
parecia propício 

a tais resoluções.

O Brasil estava em vias de solucionar outro secular impasse de limites, dessa vez

com a Argentina, 
que 

seria apenas o 
primeiro 

de uma longa série de acordos

de limites territoriais.13 A intenção de se chegar a um acordo definitivo entre

França e Brasil é sedimentada com a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro

de 1897. A Confederação Helvética — hoje apenas Suíça — foi designada 
para

arbitrar o impasse. Segundo o 
procedimento 

adotado neste tipo de resolução,

cada uma das 
partes 

ficaria encarregada de 
preparar 

uma memória 
que justifi-

casse suas 
pretensões. 

Sua 
justificativa 

deveria estar embasada em documentos e

provas 
materiais. Tais memórias 

poderiam 
ser compostas não apenas 

por 
docu-

mentos legais no sentido estrito da 
palavra, 

como tratados, acordos e afins. Em

muitos dos casos, estes não bastavam, 
pois 

os 
próprios 

tratados e sua interpre-

tação estavam em xeque. O trabalho exigia minúcia, cuidados na elaboração da

argumentação e no arrolamento das 
provas 

documentais.

Ao longo dos séculos, uma ampla 
gama 

de registros materiais sobre o as-

sunto foi sendo acumulada: mapas, cartas náuticas, memórias impressas e ma-

nuscritas e farta correspondência, além dos tratados internacionais em si. Para
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a solução final do litígio, os 
governos 

brasileiro e francês apoiaram-se nesses

registros. A defesa de ambas as 
partes 

foi impressa e entregue ao 
governo 

suí-

ço, contendo um arrolamento das fontes em 
que 

se basearam e a transcrição

dos documentos mais relevantes, além de uma ampla reprodução cartográfica.

A Biblioteca Nacional, instituição detentora de 
parte 

dessa herança material,

participou 
ativamente do 

processo, 
ao lado de outras instituições como o Ar-

quivo 
Público e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, como deixa cia-

ro uma resolução do 
governo 

brasileiro : 
"Para 

completar a collecção de docu-

mentos relativos aos limites da Republica, incumbi a Bibliotheca Nacional e

o Archivo Publico de tirar cópia dos 
que possuissem. 

Idêntico serviço 
prestará

o Instituto Historico e Geographico Brazileiro."14 As autoridades recorreram

também, obviamente, aos arquivos 
portugueses 

e espanhóis, nos 
quais 

encon-

travam-se importantes acervos da história colonial brasileira. Os documentos,

alguns centenários, 
guardados 

em suas 
prateleiras, 

serviram como verdadeiras

provas 
e evidências de um 

processo judicial.

Em 
praticamente 

todos os 
processos 

de resolução de limites entre 1890 e

1909, a Biblioteca Nacional concorreu com documentação 
para 

o embasa-

mento de 
pleitos que 

envolviam Argentina, Bolívia, Guiana Inglesa, Surina-

me, Colômbia e Peru. Até mesmo no efêmero caso da ocupação da Ilha de

Trindade 
pelos 

ingleses (1890-1896), solicitou-se 
que 

a Biblioteca Nacional

procurasse 
dentre seus manuscritos e mapas o 

que 
haveria de relevante sobre

o assunto.15 Optamos, no entanto, 
por 

tratar especificamente do 
processo 

de

delimitação de fronteiras com a Guiana Francesa devido à constatação de 
que

o volume de documentos entre instituições solicitando auxílio 
para 

o caso em

questão 
suplanta em muito os demais. Isto fica evidenciado 

pela 
intensa troca

de correspondência, avisos e ofícios entre o Ministério de Relações Exteriores

(MRE), o Ministério de Justiça e Negócios Interiores (MJNI) e os direto-

res da Biblioteca Nacional. Complementando este raciocínio, há abundantes

registros da mesma natureza envolvendo a troca de notas entre o diretor da

Biblioteca Nacional e seus chefes de seção. O 
período 

de maior envolvimento

dos funcionários da Biblioteca Nacional com as demandas da Comissão de Li-

mites do MRE também coincide com os anos em 
que 

ocorreram os 
prepara-

tórios 
para 

a memória 
que 

seria apresentada à arbitragem suíça. Com o intuito

expresso de fornecer elementos 
para 

este litígio em 
particular, 

acrescenta-se a

compra efetuada 
pela 

Biblioteca de duas coleções importantes 
postas 

à dispo-

sição da mesma Comissão do MRE antes de se fixarem nas salas da Biblioteca.

Cabe observar, num sentido mais 
pragmático, que 

o contato inicial com

a documentação utilizada neste artigo ocorreu em virtude do trabalho feito

para 
um 

projeto 
empreendido 

pela 
Fundação Biblioteca Nacional em 

par-

ceria com a sua congênere francesa — a Biblioteca Nacional da França — em

virtude das comemorações do Ano da França no Brasil. As duas instituições
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se reencontram mais de cem anos depois, mas, desta vez, o fizeram com o

objetivo de abrir e disponibilizar seus arquivos, ao contrário do 
que 

ocorrera

quando 
do 

processo 
de resolução do litígio territorial entre as duas nações,

como veremos a seguir.

Mudanças no cotidiano da Biblioteca: amanuenses, copistas e acervos

controlados

A formalização do 
pedido para que 

a Biblioteca Nacional auxiliasse nos

trabalhos da chamada Comissão de Limites, criada 
pelo 

Ministério de Rela-

ções Exteriores (MRE), foi feita no dia 19 de 
julho 

de 1895. Em ofício con-

fidencial do ministro da 
pasta, 

Carlos de Carvalho, ao então diretor da BN,

Raul Pompeia, o 
primeiro 

solicita o serviço 
para 

"colaccionar 
os documentos

que 
interessão às diversas 

questões 
de limites do Brasil [...] e de mandar tirar

cópia 
para 

a imprensa, confirmando assim o 
que 

combinei convosco".16 A 19

de agosto do mesmo ano, o acordo é oficialmente repassado 
para 

os demais

funcionários da instituição e consta como a data de início dos trabalhos em

relatórios 
posteriores.

Havendo sido esta Directoria encarregada de colleccionar e fazer copiar os ma-

nuscriptos que existam na Bibliotheca relativos às questões de limites territoriais

do Brasil pendentes de decisão, e resolvendo nomear-vos para tomar parte nesses

trabalhos em vossa qualidade de chefe da secção de manuscriptos [José Alexandre

Teixeira de Mello], vos declaro de conveniência, desde que aceites a commissão,

comparecerdes hoje, às 6 Vi horas da tarde nesta repartição para que se inicie a

collecta e exame dos documentos que têm de ser dados à cópia.17

Nesta etapa inicial do envolvimento da BN neste 
processo, 

a Comissão

de Limites do MRE ainda trabalhava, dispersa, com um amplo espectro de

questões 
territoriais ainda não resolvidas. Poucos dias depois da solicitação

feita em 
julho, 

começam a ser remetidos ao MRE documentos manuscritos

relativos a diversos litígios — Guianas Inglesa e Francesa, Suriname, Ilha de

Trindade —, além de mapas e atlas 
para 

a consulta fora da Biblioteca, de modo

que 
militares especialistas em cartografia, estes também membros da Comis-

são do MRE, 
preparassem 

o trabalho 
gráfico para 

futura impressão.18

A 
parceria 

entre as instituições 
já 

vinha ocorrendo sob o 
procedimento 

de

envio de obras ao MRE havia algum tempo.19 Contrastando com a forma de

trabalhar 
que 

seria adotada com a referida formalização de 
julho 

de 1895,

em vez de apenas remeter documentos 
para 

o MRE, a nova solicitação fez

do diretor da BN, dos chefes de seção e dos funcionários mais 
graduados

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128



18

co-participantes no 
processo 

de escolha do material a ser copiado e entregue.

O substituto de Raul Pompeia no cargo de diretor da Biblioteca, José Alexan-

dre Teixeira de Mello, em seu relatório anual ao ministro da Justiça prestando

conta das atividades de 1895, esclarecia:

Convém consignar que o trabalho de escolha e separação dos documentos que

mereçam ser copiados não pôde deixar de ser feito, e o tem sido, em parte do

tempo do serviço usual da secção pelos respectivos chefe e official.-'"

No relatório de atividades da Seção de Manuscritos 
para 

o ano de 1895,

escrito também 
por 

Teixeira de Mello 
quando 

este ainda ocupava o cargo de

chefia, a descrição 
que 

ele oferece traz alguns detalhes e 
juízos 

esclarecedores.

Sob o título de 
"Serviço 

da Commissão de Limites", ele relata as mudanças

nas atribuições dentro do 
grupo 

de trabalho formado 
pela 

Biblioteca — em

função da exoneração do diretor Raul Pompeia — 
para 

em seguida apresentar

as suas etapas de execução:

Io.- Trabalho - Pesquisa dos documentos - enfadonho e longo.

2o. - Leitura dos mesmos para separar os que deviam ser copiados - 
pesado e

cheio de responsabilidade.21

Além das duas tarefas acima, aqueles funcionários também ficariam encar-

regados de verificar se o material copiado correspondia a rígidos 
padrões 

de

fidedignidade:

3o. - Conferência dos manuscriptos copiados - ainda mais pesado que os anterio-

res e mais melindroso quanto à responsabilidade official.

Os dois primeiros trabalhos foram feitos (e vão continuar a ser) dentro das ho-

ras do expediente, consumindo completamente toda a actividade do pessoal, de

modo que nada mais se tem podido fazer.

O 3o. E feito fora das horas do expediente.22

Como veremos a seguir, o 
procedimento 

em relação à 
qualidade 

das cópias

não 
passou 

despercebido 
pelo 

criterioso olhar do responsável 
pela 

representa-

ção dos interesses do Brasil e 
pela 

organização da memória sobre a 
questão 

da

Guiana Francesa, o barão de Rio Branco.23

Embora os funcionários e chefes mais 
graduados 

tivessem a maior 
par-

cela de responsabilidade sobre o trabalho a ser feito, o 
grosso 

da 
produção

era efetuado 
por 

outros empregados da Biblioteca Nacional. Em sua maio-

ria, esses empregados ocupavam o cargo de amanuense. Da mesma linhagem

dos milenares copistas e escribas, os amanuenses da Biblioteca Nacional eram
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encarregados de todo tipo de trabalho biblioteconômico e arquivístico — or-

ganizaçao 
do acervo e sua catalogação —, mas também exerciam funções de

secretariado, copiando ofícios e afins, e de atendimento aos usuários. Um

cargo típico dentro do funcionalismo 
público 

de então, o amanuense acabou

sendo identificado como o 
protótipo 

do burocrata.

No conto 
"De 

cima 
para 

baixo", Artur Azevedo faz uma crítica mordaz à

cadeia de serviços dentro de uma repartição 
pública, 

apresentando uma síntese

das hierarquias sociais ali reproduzidas. Nele, o amanuense copia erradamente

um decreto, 
quase provocando 

uma crise ministerial e levando o imperador a

proferir 

"palavras 
tão desagradáveis". A desforra 

pelo 
erro alheio vai descendo

a escada do 
poder 

em busca de um subordinado sobre 
quem 

a mágoa 
possa 

ser

despejada 
para 

enfim se acomodar. Um desavisado cachorro acaba 
pagando 

a

conta final do 
"decreto 

mal copiado" 
pelo 

amanuense.

O pobre diabo [o servente ou simplesmente 
"o 

preto" segundo Azevedo] não

tinha ninguém abaixo de si, em quem pudesse desforrar-se da agressão do contí-

nuo; entretanto, quando depois de jantar, sem vontade, no frege-moscas, entrou

no pardieiro em que morava, deu um tremendo ponta-pé no seu cão.

O mísero animal que vinha, alegre, dar-lhe as boas-vindas, grunhiu, grunhiu e

voltou a lamber-lhe humildemente os pés.

O cão pagou pelo servente, pelo contínuo, pelo amanuense, pelo chefe de seção,

pelo diretor-geral e pelo ministro!... 
24

Algumas 
poucas 

décadas depois do litígio de fronteiras de 1895 com os

franceses, o escritor mineiro Cyro dos Anjos lança um romance sugestivo do

caráter estereotipado de um ocupante do cargo em 
questão.25 

N'0 amanuen-

se Belmiro, escrito na 
primeira pessoa 

em forma autoconfessional de diário,

o narrador homônimo relata melancolicamente sua vida e a maneira como

"acabou" 
se tornando amanuense, frustrando seus anseios de literato. A dico-

tomia 
poeta-amanuense 

é 
posta por 

Roberto Schwartz, num ensaio crítico, da

seguinte forma:

Se Belmiro acabou burocrata, é quanto basta saber. Perdeu-se o preço das solu-

ções, a medida do que não foi. A ironia, de segundo grau, mal se distingue do

conformismo simples; ataca o poeta mais que o funcionário, o propósito mais que

o fracasso. A virtualidade não relativiza o fato; de modo que chegamos à tauto-

logia, à cumplicidade do derrotado com a sua derrota: o poeta que não foi, não

foi, e existe o burocrata. A prosa risonha anima - 
principalmente à submissão.26

O trabalho de um amanuense dentro da repartição 
pública 

variava, mas

poderia 
sem 

grande 
esforço ser 

posto 
em oposição ao ofício do literato: ao
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passo que 
um criava, o outro copiava. Foi 

justamente 
na função de copistas

que 
os amanuenses da Biblioteca Nacional foram efetivados 

para 
o serviço

na 
questão 

dos limites. Do reduzido 
quadro 

de funcionários da Biblioteca

Nacional, oito foram alocados 
para 

o referido trabalho de reprodução escrita.

Adicionais 
por 

horas extras foram 
pagos, pois 

a atividade realizou-se fora do

horário de expediente. De uma rubrica 
própria 

dentro do 
"Thesouro 

Federal"

— denominada 
"Limites 

com a Guyana Francesa" — se fazia o repasse 
para 

os

funcionários.27

O volume de cópias tiradas 
para 

o MRE foi avultado. No 
período 

de agos-

to de 1895 a outubro de 1896, em 
que 

os oito funcionários ficaram a cargo

do trabalho de copistas, mais de mil documentos foram reproduzidos, com-

preendendo 
um total de 8.664 

páginas, 
enviadas em onze remessas ao MRE.

Vale mencionar 
que 

este cargo de amanuense era bem conhecido dentro do

ministério em 
questão. 

A maioria de seus funcionários iniciou a carreira di-

plomática 
tendo como 

primeiro 
degrau 

justamente 
esta denominação.28 Em

concurso 
público para 

esta 
pasta, 

cujo edital é reproduzido no 
"Relatório", 

vê-

se 
que 

o conteúdo das 
provas 

não deixa dúvidas sobre a habilidade 
primordial

necessária 
para 

o ingresso neste 
posto 

da carreira: a caligrafia ocupa 
posição

de destaque dentre as matérias arroladas no edital. As demais são as línguas

portuguesa, 
francesa e inglesa, 

"devendo 
o candidato traduzir as duas ultimas

e fallar 
pelo 

menos a segunda", além de noções de história do Brasil, 
geografia

e aritmética.29

Dada a familiaridade com essa 
prática, 

não era 
por 

menos 
que 

a 
questão 

da

qualidade 
e fidedignidade da cópia fosse uma 

preocupação 
constante. Como

vimos, 
já 

no ofício confidencial de 
julho 

de 1895 
que 

inaugura a cooperação

entre a Biblioteca Nacional e o MRE, fala-se em 
"tirar 

cópia 
para 

a impren-

sa".30 No também citado relatório das atividades da Seção de Manuscritos de

1895, 
qualificava-se 

a terceira etapa do trabalho a ser executada 
pelos 

funcio-

nários mais 
graduados 

— o serviço de conferência dos manuscritos copiados —

como sendo 
"ainda 

mais 
pesado que 

os anteriores e mais melindroso 
quanto 

à

responsabilidade official".31 Tal 
preocupação 

com a fidedignidade se manteve

ao longo do 
processo 

e mereceu nota especial de Rio Branco 
quando 

os tra-

balhos estavam chegando à etapa tipográfica da edição da memória. Em aviso

de Dionísio Cerqueira, ministro das Relações Exteriores, a Teixeira de Mello,

datado de 
junho 

de 1897, ele 
pede que 

"sendo 

possível, 
mandeis tirar cópias

dos documentos 
pedidos pelo 

Snr. Rio Branco no officio constante da inclusa

cópia na 
forma que 

elle deseja'?2 No ofício, copiado e anexado 
para 

a Bibliote-

ca, Rio Branco deixa bem clara essa 
preocupação 

ao 
pedir 

a Cerqueira 
que 

"si

digne a ordenar me sejam remmetidas com urgência cópias dos seguintes do-

cumentos, bem collacionadas, escriptas de um só lado do 
papel 

e em boa letra"

Sua minuciosidade com a forma de se tirar as cópias vai da mera legibilidade
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do documento ao trabalho tipográfico. No mesmo ofício de Rio Branco, 
que

fora encaminhado à Biblioteca Nacional 
pelo 

MRE, tal afirmação fica ainda

mais evidente:

Convém o maior cuidado nas cópias, respeitando-se a orthographia e a pontuação

e citando as páginas do original. Alguns nomes geographicos estão mal escriptos

(Massapá em vez de Macapá; Arguari em vez de Araguari) mas é preciso que nos

conformemos com o original.34

Em dificuldades 
para 

remeter as cópias solicitadas com a urgência reque-

rida, Teixeira de Mello se 
justifica 

a Dionísio Cerqueira 
quando 

as 
primeiras

ficam 
prontas, 

alegando 
para 

seu atraso a 
"exiguidade 

de 
pessoal 

e outras cir-

cunstâncias fortuitas". Ele termina sua 
justificativa 

afirmando 
que 

"a 
demora

havida muito me tem molestado".35 Vê-se 
que, 

a 
partir 

da extensa rede de

contatos 
que 

o MRE e Rio Branco acionaram 
para 

a empreitada, a Biblioteca

Nacional demonstrou diligência e comprometimento com a 
"causa 

pátria".

Em sua resposta acusando o recebimento das cópias solicitadas, o ministro

tranqüiliza o diretor da BN: 
"A 

pequena 
demora da sua remmessa nenhum

transtorno causa, e o louvável interesse com 
que 

tendes satisfeito os 
pedidos

deste Ministério não 
permitte que 

se duvide de sua continuação."36

O referido 
"interesse" 

da Biblioteca Nacional 
pelo 

assunto relativo aos li-

mites do Brasil com a Guiana Francesa 
já 

vinha de longa data. Prova disso

é a 
publicação que 

analisaremos a seguir. Inicialmente elaborado em 1876,

Subsídios existentes na Bibliotheca Nacional 
para 

o estudo da 
questão 

de limites

do Brasil 
pelo 

Oyapoch 
ganha 

sua versão impressa 
quase 

vinte anos depois.37

Embora tenha vindo a lume em 1895, este trabalho não foi 
posto 

em forma-

to de livro devido ao 
já 

mencionado acontecimento trágico impetrado 
pelas

tropas francesas de Caiena, levando à morte de inocentes no Amapá. Se nos

fiarmos em um ofício vindo do Ministério de Relações Exteriores e datado de

4 de maio de 1895, constatamos 
que 

um ínterim o separa do conflito ocorri-

do a 15 de maio do mesmo ano. Nesse ofício, o ministro da 
pasta 

solicita dois

exemplares a mais do volume 17 dos Anais da Biblioteca Nacional — 
publica-

ção que 
originalmente acomodou os Subsídios... — 

"por 
encerrar assumptos

de actualidade 
que 

interessão especificamente ao Ministério a meu cargo".38

O Brasil e a França 
já 

vinham ensaiando a retomada de suas negociações de

fronteiras apesar dos muitos obstáculos 
para 

tal. Provavelmente, a iniciativa

de 
publicar 

os Subsídios... ocorreu em função do ressurgimento da 
questão 

na

pauta 
republicana.39

A coordenação do trabalho em 1876 ficou a cargo de Teixeira de Mello,

diretor da Biblioteca Nacional durante a maior 
parte 

dos anos de 
que 

estamos

tratando, mas, na época da impressão (1895), chefe da Seção de Manuscritos.
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Não fica totalmente claro se ele 
já 

ocupava esta chefia 
quando 

de sua elabo-

ração inicial. Talvez sim. O 
que 

está claro, no entanto, é 
que 

a sua marca está

inscrita no trabalho: uma abordagem em 
que 

a modéstia na apresentação e

no fecho do texto evidencia 
que 

ele estava bem consciente dos limites da obra

e de seu 
propósito. 

E fez 
questão 

de deixá-los bem explícitos. Imiscuir-se no

assunto em 
questão presumia 

assumir um diálogo com o trabalho de uma sé-

rie de conselheiros e 
políticos que, 

embora hoje 
pouco 

lembrados, ocuparam

posições 
de destaque durante suas vidas.40

A escolha do título de sua obra e as 
palavras 

selecionadas 
para 

sua denomi-

nação ao longo do texto - 
"subsídios", "estudo", "notas", "notícia" 

- refletem

seu cuidado: 
"O 

nosso intuito coordenando estas notas não é traçar o 
que 

se

poderia 
denominar uma Memória sobre o importante assumpto 

que 
serve de

título ao 
presente 

estudo".41 Considerar os Subsídios... uma memória deveria,

à época, remeter a um tipo de escrita 
que 

exigisse do autor um conhecimento

do objeto ou uma vivência mais íntima com ele, ou até mesmo a um trabalho

de cunho oficial. Teixeira de Mello alega 
que 

uma 
produção 

de tal nature-

za seria 
"inoportuna" 

já que 
os dois 

governos 

"accordaram 
tacitamente em

addial-a [a sua solução]". Sua afirmação era coerente com o estado em 
que 

o

litígio se encontrava em 1876. O segundo motivo alegado 
para que 

o leitor

não considerasse sua obra com demasiada 
pretensão 

remete ao 
já 

mencionado

diálogo com as outras figuras anteriormente envolvidas com a 
questão. 

Teixei-

ra de Mello se refere a esses homens de Estado, mas enfatiza um em especial,

Joaquim Caetano da Silva, do 
qual 

cita também os dois volumes de seu livro

publicado 
em 1861, LOyapoc e VAmazone: 

question 
brésilienne et 

française. 
A

estes dois volumes dedicados à argumentação em favor da causa brasileira nes-

ta 
questão 

de limites, ele não 
poupa 

elogios: 
"obra 

monumental, 
que 

a todas

as mais sobrelevá',42 contendo em si 
"o 

valor de uma bibliotheca".43

Teixeira de Mello não estava sozinho em suas considerações. A comissão

encabeçada 
por 

Rio Branco também 
partilhava 

deste 
juízo. 

Dentre os sete

volumes impressos 
que 

foram entregues 
para 

o arbitramento suíço, dois foram

reproduções inteiras do livro de Joaquim Caetano. A afirmação atribuída a

Napoleão III a respeito da obra do brasileiro dá também uma boa medida de

sua consideração: 
"ella 

valia 
por 

um exército".44 A Biblioteca Nacional buscou

estabelecer um diálogo direto e imediato com Joaquim Caetano. Segundo

Teixeira de Mello, LOyapoc e VAmazone... 
"exgottou 

por 
assim dizer a ma-

teria [...] de tal sorte 
que 

tornou difficultosissima a missão de adeantar a sua

elucidação aos 
que 

d'este melindroso assumpto tivessem de se ocupar depois

d'elle".45 Apesar dos comentários efusivos e laudatórios 
que 

Teixeira de Mello

dirige a Joaquim Caetano na introdução, 
podemos perceber 

com clareza o

propósito 
real dos Subsídios...-, trazer 

"a 
lume em detida analyse os materiaes

que possuimos [a Biblioteca Nacional], de 
que 

elle não lançou mão ou 
que,
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pelo 
menos, não aparecem citados na sua obra".46 Ainda segundo Teixeira de

Mello, 
"E 

nosso intento 
preparar 

assim o terreno (...) para 
os 

que 
tiverem de

o trilhar depois, especialmente si esta intrincada complicação internacional

voltar algum dia á téla da discussão diplomática.47

A afirmação acima e a oportuna 
publicação 

dos Subsídios... no momento

em 
que 

a resolução do litígio estava 
prestes 

a ser impulsionada revela a 
pre-

visibilidade daquilo 
que 

era necessário 
para pôr 

fim às discussões.48 Dentro

do mesmo espírito de modéstia, o autor continua sua exposição e 
pede que

se releve a sua 
"ousadia" 

por 
dar seu 

parecer 
sobre o assunto. Lembremos 

que

estamos em 1876, data em 
que 

a obra foi toda manuscrita. Em sua opinião,

o melhor caminho 
para 

resolver o litígio seria 
por 

arbitragem de 
"potência 

de

todo desinteressada no seu desenlace". Sua crença na resolução 
por 

essa via se

baseia no 
que 

ele chama de 
"conquistas 

da civilização", 
que 

aplacaram a força

bruta, antigo meio de encerrar as contendas, em benefício do 
"direito 

das

gentes", 
força motriz da 

"nova 
humanidade", tendo, inclusive, na França um

de seus maiores baluartes.49

Tal foi então a contribuição 
que 

a Biblioteca Nacional 
pretendeu 

dar num

momento em 
que 

o assunto chegava a um impasse. Mesmo 
quando 

original-

mente elaborado, seu conteúdo 
já provocava 

interesse. No manuscrito origi-

nal dos Subsídios...50, testemunha-se sua consulta 
pelo 

barão de Ponte Ribeiro:

suas notas e observações ainda 
podem 

ser vistas.510 fato de um manancial de

informações ainda estar 
pouco 

explorado abriu novas 
possibilidades para 

os

que 
de fato tiveram 

que 

"trilhar 
o caminho" do secular litígio. Embora consi-

derada apenas uma modesta contribuição, o ineditismo do material não deixa

dúvidas 
quanto 

ao valor da iniciativa. Uma análise comparativa com a obra de

Joaquim Caetano indica 
que 

o 
propósito 

visado foi atendido.

Teixeira de Mello revela sua intenção em mais de uma ocasião no seu texto.

O último comentário 
que 

ele faz em relação ao seu 
próprio 

trabalho vale ser

transcrito: 
"Limitar-nos-hemos 

[...] no 
presente 

estudo a dar apenas a co-

nhecer ao leitor brasileiro os documentos manuscriptos, originaes ou cópias,

quasi 
todas authenticas, inéditas 

pela 
mór 

parte, 
d'entre as 

que [...] possue 
a

Bibliotheca Nacional na secção respectiva."52

Embora atendesse a uma das mais importantes missões da Biblioteca Na-

cional — a difusão do acervo —, seu trabalho continha uma inesperada falha,

que 
teria sido ignorada se o único interessado 

pela questão 
fosse de fato o

destinatário da obra: o 
"leitor 

brasileiro". Deixemos o rico comentário de Rio

Branco falar 
por 

si mesmo:

No interessante trabalho do Dr. Teixeira de Mello - Subsídios existentes na Bi-

bliotheca Nacional para o estudo da questão de limites do Brasil pelo Oyapoch -

vejo, a página 14, que essa Bibliotheca possue uma cópia do Papel que presenteou
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ao Príncipe Regente Nosso Senhor o seu Ministro e Secretário de Estado José de Seabra

da Silva em 4 de Janeiro de 1794.

Creio que durante a pendência da questão de limites com a França é conveniente

conservar secretos esse e outros documentos, para que não sejam examinados por

agentes da Legação Franceza no Rio de Janeiro. A Bibliotheca Nacional e também

o Instituto Histórico, onde também há alguns papeis que nos são desfavoráveis,

podem declarar que esses documentos sahiram em virtude de requisição do Go-

verno, para o estudo de certas questões. Ainda hoje me foi dada essa resposta na

secção de manuscritos da Bibliotheca Nacional de Pariz.

No seu parecer de 4 de Janeiro de 1794 o Ministro de Estado Seabra reconhece

no seguinte trecho que Portugal até aquella data não tinha reclamado contra o

estabelecimento dos Francezes entre o Oyapoc e Vicente Pinson, nem contra o

estabelecimento dos Francezes entre o Oyapoc e o Cabo Norte.

'Poderão 
dizer (os inglezes) que a nossa questão ao norte do Amazonas he uma

questão restricta à liquidação do que se ajustou há 80 annos em Utrecht, e que

embrulhou há mais de 50 com os reparos do celebre Condamine, fazendo-se des-

de então a differença entre o Oyapok e Vicente Pisson (sic), sem que 
Portugal

fizesse sobre este ponto a mais pequena querella, nem intentasse na Corte de Pariz

[alguma] negociação a este respeito, esquecendo-se tanto delle que nem na Paz de

Pariz em 1762, tendo sido parte na 
guerra contra a mesma França, nem depois da

Paz, a vista dos grandes esforços que os francezes fizeram para povoar a Guyana,

pretendêssemos da França neste ponto a mais leve reparação...'

A distinção inventada por La Condamine foi, como V.aEx. sabe, aceita por mui-

tos escriptores e cartographos portugueses e brasileiros. O que está impresso o

Governo Francez já conhece, como se vê dos protocolos das conferências de Pariz

em 1855 e 1856. Mas é talvez possível ainda occultar-lhe os documentos manus-

criptos, e nesse numero incluo os mappas portuguezes do XVIII século, que se

encontram em Bibliothecas e Archivos nossos, e que dão ao Colsoene o nome de

Vincente Pinson.53

Este ofício reservado, escrito de Paris a 26 de 
junho 

de 1896, é retrans-

mitido e referendado 
pelo 

ministro das Relações Exteriores. Nos comen-

tários 
que 

o antecedem, Carlos de Carvalho reforça as mesmas exigências

de Rio Branco e faz sua a 
justificativa 

deste. Tais comentários, endereçados

ao diretor da Biblioteca Nacional, têm sua função comunicativa revestida

de inerente caráter de autoridade. Carvalho sugere 
"a 

conveniência de se

resguardar das investigações 
públicas 

documentos e mappas, especialmente

os 
que possao 

contribuir 
para 

a discussão da nossa 
questão 

de limites com a

Guyana Franceza" e respalda a desculpa de Rio Branco 
para 

não dar acesso

aos documentos, chamando especial atenção àqueles 
que pudessem 

ser 
"des-

favoráveis".54 Os mesmos 
procedimentos 

adotados 
pela 

Biblioteca Nacional
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da França deveriam ser repetidos no Brasil: acervos controlados e de acesso

restrito.

Da mesma forma 
que 

a disponibilização de documentos e mapas cumpria

a função de reforçar a liquidação da disputa, a não divulgação de alguns deles

tinha igual importância: a tarefa de não 
publicizar 

os 
que pudessem 

auxiliar

na argumentação dos franceses era de interesse nacional e devia responder ao

rígido controle daqueles institucionalmente imbuídos de tais 
prerrogativas.

Teixeira de Mello não deixa o ministro sem resposta. Ele esclarece os 
procedi-

mentos adotados 
pela 

Biblioteca Nacional no tocante ao acesso à documenta-

ção de interesse do Estado:

Snr. Ministro,

Em relação ao Vosso Aviso Reservado de 17 do corrente, devo communicar-vos

que já de há muitos annos os documentos existentes nessa Bibliotheca sobre as

nossas questões de limites, sobretudo os relativos à França, a que se refere a com-

municação que vos foi feita pelo Snr. Rio Branco no seu officio reservado n. 7, de

26 de Junho ultimo, são aqui guardados sob a maior reserva, em móvel especial,

sobretudo a estrangeiros, têm sido facultados, nem mesmo para simples leituras, a

que já se fez a mais de um agente do governo francez, cujos nomes ou categorias

official terei occasião de vos declinar em viva voz. Isso também temos feito com

mappas manuscriptos.55

A mesma cautela, no entanto, não era adotada em relação aos mapas im-

pressos. 
Teixeira de Mello informa o ministro a respeito de uma recente con-

sulta do 
geógrafo 

anarquista francês Elysée Réclus, 
que 

teria examinado esta

coleção da Biblioteca Nacional 
para 

a elaboração de sua Geographie universelle.

Teixeira de Mello não sabia dizer 
qual 

o resultado obtido de sua visita à Biblio-

teca. Em obediência à solicitação vinda do MRE, o diretor afirma 
que 

acatará

sua 
"salutar 

e 
patriótica 

recommendação".56

Novas aquisições: coleções 
para 

o 
presente 

e 
para 

a 
posteridade

Copiar, disponibilizar, restringir e esconder: além destas tarefas, um outro

envolvimento ocorreu em função do 
processo 

de delimitação de fronteiras. A

Comissão de Limites do Ministério de Relações Exteriores não contou apenas

com o material 
já 

existente na Biblioteca Nacional. Duas importantes cole-

ções foram adquiridas com a finalidade de auxiliar na resolução do litígio:

a Coleção Linhares, como hoje é conhecida, e a Coleção Pimenta Bueno.

A compra das duas coleções e as recomendações 
para 

tornar indisponível o

acervo da 
questão 

de limites mostram o 
quanto 

a Biblioteca Nacional sofreu
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ingerência do MRE neste 
período.57 

A expansão do acervo 
por 

meio de com-

pras 
era, neste final de século XIX, uma das 

prioridades 
institucionais. Pode-se

acompanhar sua movimentação, detalhadamente descrita, 
pelos 

Relatórios dos

Diretores constantes a 
partir 

do volume XVII dos Anais da Biblioteca Nacio-

nal. Habituados a realizar avaliações sobre livros, manuscritos, mapas e outros

suportes 
que 

compunham o acervo da BN, alguns funcionários foram encar-

regados de acompanhar e opinar sobre as aquisições desejadas.

Em ofício de agosto de 189558 ao então diretor Raul Pompeia, Teixeira

de Mello responde à solicitação 
para que 

avaliasse a coleção 
posta 

à venda

pela 
viúva do engenheiro militar Francisco Antonio Pimenta Bueno, filho

do marquês de São Vicente. Composta 
por 

615 mapas 
geográficos 

- 
319

impressos e 296 manuscritos - e 
quarenta 

memórias manuscritas,59 a coleção

correspondia a um tipo de conjunto documental 
que 

interessava à Biblioteca

na sua missão de reunir o legado material da história brasileira. A avaliação da

documentação oferecida não se mostrou tarefa simples. Não 
pela 

dificuldade

em atribuir termos monetários a documentos cujos valores são, em muitas

ocasiões, determinados subjetivamente — a 
própria 

noção de 
"valor 

histórico"

pode 
se mostrar volúvel e oscilante. A dificuldade se deu 

pela 
ausência dos

parâmetros 

"objetivos" 
de análise evocados 

por 
Teixeira de Mello. Na relação

de documentos 
que 

ele 
provavelmente 

recebeu, não havia a discriminação de

três fatores 
para 

ele essenciais no momento de fazer sua avaliação: dimensão,

escala e estado de conservação. Tal constatação não o impediu, no entanto,

de terminar seu ofício afirmando 
que 

"convem-lhe 
muitíssimo a sua acquisi-

ção".60 Já a compra da Coleção Linhares obedeceu a uma lógica bem distinta.

Neste caso não houve uma avaliação monetária 
por parte 

da Biblioteca Nacio-

nal: a compra se deu mediante leilão. A avaliação dos itens a serem comprados

foi feita 
por 

um catálogo em 
que 

tanto o MRE 
quanto 

a Biblioteca Nacio-

nal indicaram o 
que 

lhes interessava: 
"Pelos 

números do respectivo catalogo

por 
nós de antemão marcados 

para 
a compra, não é somenos a 

quantidade

d'esses opusculos e documentos impressos, todos de mór valia 
para 

a historia

nacional."61

Tanto o Ministério das Relações Exteriores 
quanto 

a BN contribuíram

para 
a compra das duas coleções. A verba 

gasta pela 
Biblioteca Nacional 

para

a aquisição conjunta acabou 
por 

comprometer o orçamento do ano destinado

a esta finalidade: 
"aconteceu 

ter ficado esta Diretoria tolhida de fazer durante

quasi 
todo o anno novas acquisições".62 Em um ofício do Ministério de Justiça

e Negócios Interiores respondendo às reclamações recebidas em função da

restrição orçamentária ocorrida com essas compras, o diretor desta instituição

é aconselhado a continuar a fazer as despesas da dita 
"consignação" 

— leia-se a

rubrica destinada a aquisições — 
"emquanto 

o respectivo saldo comportal-as",

fazendo uso do dinheiro de outras 
"consignações" "que 

não estiverem mais
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sujeito a despeza".63 Em outras 
palavras, 

aconselha-se utilizar a verba destina-

da a outros fins 
para 

cobrir a despesa feita com as coleções. O ano era 1896.

O leilão da livraria da casa dos condes de Linhares ocorrera em dezembro de

1895, 
provavelmente 

com recursos futuros; 
poucos 

meses depois, a Coleção

Pimenta Bueno seria adquirida. No entanto, o uso das duas coleções 
pelo pá-

blico 
geral 

ficou comprometido; e o desempenho da Biblioteca em relação à

expansão do acervo 
por 

meio de aquisições ficou também 
prejudicado 

- uma

das 
prioridades, 

como 
já 

afirmamos. Conforme o Relatório sobre as atividades

do ano de 1896:

Cumpre, porém, ponderar que teriam avultado consideravelmente as acquisições

de 1896, si a Bibliotheca 
já tivesse recebido as obras e opusculos comprados no

leilão da livraria dos condes de Linhares, que se effectuou em Lisboa em dezembro

de 1895 de que, na parte que mais interessa ao Brasil, foram confiados ao snr. Rio

Branco para o estudo da secular questão de limites com a França pelo lado das

Guyanas.64

A compra das duas coleções tinha como 
prioridade 

ajudar na resolução

do litígio de fronteiras. Logo, as 
peças 

mais importantes ficariam a cargo da

Comissão de Limites, como de fato ocorreu. Este raciocínio não impediu 
que

a demora em ter os itens da Coleção Linhares em mãos — isto é, na Biblioteca

— 
gerasse 

uma certa ansiedade dentre os responsáveis 
pela 

sua compra. Passado

pouco 
mais de um ano da aquisição, o chefe da Legação diplomática brasileira

em Lisboa — embaixador Assis Brasil —, 
que 

arrematou os itens no leilão, escre-

ve ao ministro de Justiça, Alberto Torres, 
prestando 

conta da demora no envio

dos impressos e manuscritos comprados da casa dos Linhares. Neste ofício,

Assis Brasil tenta 
justificar 

esta demora, algo 
que 

se arrastava desde o início do

ano anterior, 1896. Ele reforça o fato de os documentos adquiridos estarem à

disposição de Rio Branco. Segundo Assis Brasil, o 
plenipotenciário 

brasileiro

já 
havia dito diversas vezes 

que 
iria a Lisboa 

para 
vê-los, mas as dificuldades

nas negociações em Paris o impediam. Ele continua em sua 
justificativa 

di-

zendo 
que 

certas 
peças 

da coleção 
já 

haviam sido enviadas: algumas a 
pedido

de Rio Branco, 
que 

as identificara no catálogo, outras 
pelo julgamento 

do

próprio 
Assis Brasil — 

"pelo 
exame directo" — 

que 
as avaliou como sendo 

"de

maior urgência e utilidade". O restante 
já 

fora remetido à BN, sendo 
que, 

em

tempo, a instituição receberia o 
que 

fora considerado como 
prioritário.65

Quando a Coleção Linhares de fato chegou ao Brasil, a ausência de algu-

mas 
peças 

causou estranheza. Já se sabia 
que 

Rio Branco teria acesso a 
parte

da coleção. No entanto, segundo o relatório das atividades ocorridas ao longo

do ano de 1897 — a coleção só teria de fato chegado à Biblioteca Nacional

em 22 de maio do mesmo ano —, além do material referente à 
questão 

com a
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Guiana, 
"deixaram 

também de vir, ao 
que parece, 

alguns referentes a outros

assumptos da nossa Historia, como induzem a suppor-se os rotulos dos 
pa-

cotes recebidos".66 Juntar todo o material 
que 

foi separado mostrou-se tarefa

difícil. Complicado também foi determinar o 
que pertenceria 

a cada uma das

partes que 
concorreu 

para 
a sua compra.

A 
partilha 

das coleções Linhares e Pimenta Bueno 
já 

estava 
prevista 

desde o

início de seu 
processo 

de aquisição. Sua realização, no entanto, não encontrou

muitos entusiastas na Biblioteca Nacional. O assunto aparece anualmente nos

relatórios dos diretores da instituição, endereçados aos diversos ministros de

Justiça e Negócios Interiores, em função do 
protocolo 

oficial e segundo a

posição 
institucional ocupada 

pela 
Biblioteca. No relatório das atividades do

ano de 1896, lê-se 
que

[...] está essa colleção [Pimenta Bueno] depositada nesta Bibliotheca á espera

de que entre o vosso Ministério [MNJI], representado pela Bibliotheca, e o do

Exterior, se faça a distinção do que deverá pertencer a cada um dos condominos;

o que não se me afigura fácil. Não sabemos, pois, quantos d'aquelles mappas e

documentos nos tocarão na partilha. Fôra mais acertado, mais proveitoso, que á

Bibliotheca tocasse tudo.67

A opinião de 
que 

as coleções não devessem ser desmembradas e 
que 

a

Biblioteca Nacional fosse a depositária de ambas em sua integralidade é recor-

rente. Para 
que 

tal ocorresse, admitia-se a necessidade de ressarcir o MRE do

valor 
gasto. 

A indefinição da situação fez com 
que 

as coleções ficassem fora

de consulta. Escreve Teixeira de Mello, no relatório de 1898, sobre a Coleção

Linhares, 
que 

"até 
hoje não ficou averiguado 

qual parte 
d'ella 

que 
nos 

perten-

ce, 
pois 

não foram aqui recebidos todos os lotes encommendados".68 O chefe

da 2a Seção (Manuscritos e Mapas), Antonio Jansen do Paço, não deixou o

sucessor na direção da Biblioteca esquecer do 
juízo 

formado ao longo dos

anos anteriores à sua 
posse 

a respeito da manutenção das coleções. Citado no

primeiro 

"Relatório" 
de 1900 de Manoel Cícero Peregrino, o recém-chegado

diretor corrobora o 
ponto 

de vista de Jansen do Paço:

Não se pode prolongar esse condominio que priva a bibliotheca de utilisar-se e

expor á consulta os mappas da preciosa colleção [Pimenta Bueno]. 
"Não 

pode ha-

ver duvidas", diz aquelle chefe de secção [Jansen do Paço], 
"sobre 

a conveniência

de não fragmentar-se uma collecção tão importante e aquelle Ministério terá esses

exemplares aqui as suas ordens como todas as demais que possuimos".69

Uma coleção de tal natureza composta de 
"valorosos" 

mapas e 
papéis 

ma-

nuscritos era algo 
que 

se 
pretendia 

conservar em sua integridade. Sensível à
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especificidade da compra de manuscritos em comparação à compra de im-

pressos, 
Antonio Jansen do Paço reclama da verba destinada a este tipo de

aquisição tão importante 
para 

assuntos da história do Brasil. Um bom exem-

pio 
desta afirmação 

pode 
ser constatado 

pelo 
relatório de atividades do ano de

1896. Ao final da 
parte 

relativa às aquisições, o diretor Teixeira de Mello volta

à 
questão 

das duas coleções e cita uma 
"ponderação" 

do chefe da seção de

manuscritos 
"a 

respeito da insufficiencia da consignação destinada á compra e

conservação de manuscritos".70 O motivo da insuficiência se baseia, segundo

Jansen do Paço, no fato de 
que 

"basta 
considerar 

que 
o manuscrito sempre

custa mais caro 
que 

o impresso, 
para 

se comprehender logo a exiguidade da

verba". Além da 
própria 

aquisição de manuscritos, havia ainda o 
gasto 

com

as cópias 
pagas 

"nos 
archivos de Europa e mesmo nos do Brasil".71 O chefe

da 2a Seção termina seu comentário fazendo uma afirmação representativa do

seu entendimento a respeito da missão da Biblioteca Nacional e de sua im-

portância 
capital como lugar de memória,72 

justificando 
seu 

pleito 
em relação

ao aumento de verba 
para 

a Seção de Manuscritos, sob sua responsabilidade:

O Governo, 
que 

encontrou 
grande 

cabedal acumulado 
para 

a defeza dos

nossos direitos litigiosos nas Missões e nas Guyanas, não deve recusar auxilio

efficaz a 
quem 

revellou assim a sua utilidade.73

Real, Imperial e Nacional: entre o 
pragmatismo 

e o simbolismo de um

acervo

Muito 
já 

se escreveu a respeito dos 
primeiros 

anos após a 
proclamação 

da

República. A instabilidade inicial e a necessidade de adequação e criação de

uma nova rotina 
política já 

foram amplamente estudadas e debatidas.74 A Bi-

blioteca Nacional também teve seu 
pacato 

cotidiano alterado, ainda 
que 

ape-

nas levemente, em contraste ao 
que 

sugere Gilberto Vilar de Carvalho em sua

Biografia da Biblioteca Nacional?5 De fato, como o autor em 
questão 

sustenta,

a ausência de 
qualquer 

menção direta a dois dos 
principais 

acontecimentos

da história brasileira nos Anais da Biblioteca Nacional — a abolição e a 
procla-

mação da República - e o 
"superficial 

verniz republicano" de uma reforma

estatutária empreendida 
por 

Benjamin Constant, como ministro do Governo

Provisório, 
podem 

levar à aceitação do 
juízo 

do biógrafo da Biblioteca.76 No

entanto, do 15 de novembro de 1889 até o final de 1895, cinco 
pessoas 

dife-

rentes ocuparam o cargo de diretor, contrastando com os longos anos em 
que

os bibliotecários imperiais 
permaneciam 

em suas funções.77 Dentre os cinco

que passaram pelo 
cargo, inclui-se um engenheiro militar — escolha à 

primeira

vista curiosa 
para 

uma biblioteca, mas compreensível diante do novo 
papel, 

o

"soldado-cidadão",78 

que 
os militares vinham exercendo nos anos iniciais da
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República. Vale também relembrar a 
presença 

meteórica de Raul Pompeia,

que, 
num rompante discurso 

quando 
da morte de Floriano Peixoto, é desti-

tuído do cargo de diretor e, 
pouco 

depois, tira a 
própria 

vida com um tiro no

coração em noite de Natal. Um florianista exaltado ocupando um cargo de

governo 
ainda em 1895 causava incômodos 

para 
a ordem 

política 
almejada.

Poder-se-ia relacionar o impacto do advento da República com as mu-

danças no cotidiano da Biblioteca Nacional 
por 

um outro viés. Segundo o

próprio 
Carvalho, nos cinco anos finais do século XIX, amadurece a idéia

de se construir um 
prédio 

novo 
para 

acomodar o crescente investimento na

Biblioteca e o aumento na doação de acervo. A idéia 
ganha 

corpo nos anos

iniciais da 
primeira 

década do século XX e, finalmente, se consolida com os

planos 
ambiciosos de 

"uma 
cidade construída sobre outra 

que 
se chamava Rio

de Janeiro, edificada, também, sobre a mais antiga do mesmo nome de Rio

de Janeiro"79: a República interferindo na 
paisagem 

carioca, imprimindo-lhe

sua desejada marca de modernidade 
para 

lhe dar um novo rosto naqueles tem-

pos 
de mudança. Nesses 

planos 
de materialização urbanística das aspirações

republicanas, foi incluída a Biblioteca Nacional. Não desejamos, no entanto,

sobrevalorizar este fato. Acumulada havia várias décadas, a necessidade de me-

lhor acomodação do acervo 
já 

era uma demanda antiga 
que 

trilhou um curso

autônomo, independente do regime 
político 

vigente; e teve um feliz desfecho

durante as reformas urbanas da 
primeira 

década do século XX no Rio de

Janeiro. Talvez em função disso, Carvalho tenha hesitado em relacionar a Re-

pública 
à nova 

"casa" 
da instituição.

Voltando ao rol das 
"mudanças 

republicanas superficiais" ajuizadas 
por

Gilberto Vilar de Carvalho, 
poderíamos 

também mencionar o anedótico caso

do busto de d. João VI.80 Removido da entrada da Biblioteca com a 
procla-

mação da República, ele fora encaminhado à Escola de Belas Artes. Como

peça 
do acervo da Escola, não haveria incômodos 

políticos 
com a imagem do

antigo monarca; 
já 

na condição de adorno de uma 
"instituição 

republicana",

sua remoção nos anos iniciais de um regime 
político 

inédito em solo brasilei-

ro certamente fazia 
parte 

do 
"superficial 

verniz" mencionado 
por 

Carvalho:

superficial, talvez, 
para 

os 
primeiros políticos 

da nascente República, mas não

para 
os dirigentes da Biblioteca Nacional.

O retorno do busto ao 
"primeiro 

lanço de escadas 
que 

dão accesso 
para 

os

pavimentos 
superiores" do antigo edifício da Rua do Passeio ocorre a 14 de

novembro de 1899 
por 

ordem do Ministro de Justiça e Negócios Interiores,

atendendo à solicitação de Teixeira de Mello. Sua retirada foi uma 
"flagrante

injustiça", segundo o veterano diretor. Voltando ao 
"modesto 

nicho em 
que

estivera, a aprazimento dos espiritos desprevinidos de 
preoccupações 

de seita

philosophica 
e de 

preconceitos politicos", 
sua 

presença 
reforça a ligação com

um 
passado que 

se intentava substituir.810 busto de Gutemberg, 
que 

ocupara
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o lugar deixado vago 
por 

d. João, atendia a uma função mais neutra e menos

polêmica. 
Sua 

presença 
era sem dúvida condizente com o destino 

que 
os li-

vros impressos 
guardariam para 

a humanidade. Em sua nova 
"moradia" 

após

o retorno da imagem do velho monarca, ficou Gutemberg ao lado do 
"mais

precioso 
dos nossos incunabulos", os dois volumes da Bíblia de Mogáncia de

1462.82 O revolucionário inventor alemão representava com 
justiça 

a impor-

tância 
que 

a sua inovação tipográfica teve 
para 

história de 
qualquer 

biblioteca

do mundo. Já o busto de d.João VI não representava a ligação dos livros com

os homens, mas, sim, a ligação de um conjunto específico de livros com uma

comunidade específica de homens.

O 
"grande 

cabedal acumulado 
para 

a defeza dos nossos direitos litigiosos

nas Missões e nas Guyanas", citado no volume 19 dos Anais da Biblioteca Na-

cional, tinha como função sensibilizar os responsáveis 
pelo planejamento 

or-

çamentário da instituição da importância do acervo manuscrito da Biblioteca

Nacional e da falta de dinheiro 
para 

a expansão almejada. A corte 
portuguesa

nos trópicos, 
queira-se 

ou não, foi responsável 
por 

uma 
parte 

importante des-

te acervo: um legado manuscrito e bibliográfico surpreendente num 
país 

em

que 
o controle da informação em 

papel 
tinha obedecido a rigores excessivos.

Talvez 
para 

os republicanos mais exaltados, o busto de d. João VI fosse uma

homenagem indevida. Afinal, é exagerado 
pensá-lo 

como um benfeitor 
quan-

do os benefícios 
que 

trouxera 
para 

o 
país 

foram mais frutos de conjuntura

do 
que 

de 
planejamento 

e de intenção. Concordando ou não com o 
juízo

acima, os dirigentes da Biblioteca Nacional certamente valorizavam a liga-

ção da instituição com a sua origem, e um busto 
que 

fosse um elo com este

passado 
não deveria ser considerado indesejável a 

ponto 
de simplesmente

apagar a sua memória. Afinal, seria 
justamente 

em função do 
passado 

e da

memória 
que 

boa 
parte 

das atribuições da Biblioteca se fundamentava; seja

nas tentativas de recompor e ajuntar fragmentos materiais de nossa história

- nesse final de século XIX, a BN acumulava a coleção de numismática hoje

ostentada 
pelo 

Museu Histórico Nacional e não apenas 
"papel" 

—, ou mes-

mo na busca em 
garantir 

a 
preservação 

da 
produção 

bibliográfica brasileira

para 
futuras 

gerações.83

O início do século XX 
pode 

ser considerado um 
ponto 

de inflexão na

história da Biblioteca Nacional. Após a aposentadoria do 
já 

idoso Teixeira de

Mello, funcionário de longa 
permanência 

nos 
quadros 

da BN, uma 
pessoa 

es-

tranha aos trâmites da instituição é nomeada 
para 

o seu lugar: Manoel Cícero

Peregrino, um 
pernambucano, 

cuja experiência como bibliotecário se resumia

à Faculdade de Direito de Recife. Oriundo de uma outra cidade e responsável

por 
um acervo bastante especializado, bem diferente da heterogeneidade de

assuntos, suportes e usos 
que 

a Biblioteca Nacional oferecia, ele era 
quase 

um

estrangeiro na capital do 
país 

e no cotidiano de sua nova ocupação, e assim
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se reconhece. Seu 
primeiro 

relatório anual de atividades, referente ao ano de

1900, fornece indicativos de sua 
percepção 

do 
papel que 

a instituição exercia

ou deveria exercer. Acompanhado do recorrente tom laudatório e oficialesco

presente 
nos relatórios entregues aos ministros a 

quem 
se 

prestava 
contas, fica

claro 
que 

seu objetivo é 
proporcionar-lhes 

uma noção das necessidades da

Biblioteca e das 
providências para 

saná-las:

[...] umas [providências] utilissimas, imprescindíveis outras, porque tendem á

conservação e á segurança do thesouro, relativamente opulento, que se chama

Bibliotheca Nacional, 
'o 

primeiro repositorio dos conhecimentos humanos na

America do Sul', no dizer do meu illustre antecessor, o Dr. José Alexandre Teixeira

de Mello.84

A discrição e uma 
postura 

de 
pôr-se 

em nível de inferioridade diante da-

quele 
a 

quem 
o discurso se refere 

parece 
ter sido bem ensinado nas aulas de re-

tórica da segunda metade do século XIX.85 Se, 
por 

um lado, Peregrino afirma

não ter a mesma 
"competencia 

e dotes intelectuaes d'esse [Teixeira de Mello]"

e se define como o mais 
"obscuro 

dos bibliothecarios", 
por 

outro, ele afirma

que procura 

"compensar 
a carência d'aquelles 

predicados 
com a dedicação e

o firme 
proposito 

de contribuir na medida das minhas forças 
para 

erguer o

estabelecimento sob a minha direcção á altura a 
que 

incontestavelmente tem

jus".86 
Na continuação deste mesmo 

parágrafo, 
ele condiciona a realização

plena 
deste destino aos arbítrios do 

governo, pois 
ele mesmo está limitado

em seu 
poder. 

E usa, como o cerne de sua tentativa de 
persuasão, 

os recentes

resultados 
positivos 

nos 
processos 

internacionais de fronteiras 
para 

os 
quais 

a

BN forneceu subsídios e cooperação:

Para a realização de semelhante proposito ["erguer o estabelecimento"] faz-se po-

rém mister, limitado como é o meu alcance, que reconhecendo a importancia

e a utilidade da bilbiotheca, fonte de informações de tal valor que n'ella se tem

abastecido dos documentos indispensáveis á solução das questões internacionais

de que tem o Brasil sahido victorioso, acastellado no seu direito, que sempre tem

conseguido provar, não poupe o Governo sacrifícios afim de fornecer á Bibliothe-

ca Nacional os meios de elevar-se, tornar conhecidas as inestimáveis riquezas que

encerra, patentear a sua superioridade entre os estabelecimentos congeneres da

America Meridional.87

A efusão de Peregrino em relação ao acervo da BN é comparável, 
por 

con-

traste, ao sentimento de 
perda 

do frei Joaquim Dâmaso diante da 
penosa 

tarefa

que 
lhe foi confiada cerca de oitenta anos antes do enunciado acima transcrito.

Da última leva de responsáveis 
pela 

Real Biblioteca, Dâmaso retorna a Portugal
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quando, 
em 1822, a independência do Brasil começa a se consolidar. Com este

novo arranjo 
político, 

a separação dos bens e a aceitação 
por parte 

de Portugal

da independência ficaram condicionadas a um tratado 
que 

o indenizasse de suas

"posses" 

perdidas: 
dívida 

pública, 
equipagens, 

prata, 
móveis, navios de 

guerra,

pensões, 
soldos dos militares, e... a Real Biblioteca. Frei Dâmaso, 

profundo 
co-

nhecedor de suas coleções, ficou incumbido de avaliá-la. Lilia Moritz Schwarcz

analisa o ressentimento do frei nesta sua inglória tarefa de atribuir um valor

monetário à coleção: 
"Com 

efeito, Dâmaso 
parecia 

mesmo estar aborrecido, e

muito, com tal separação 
política 

e bibliográfica. Na sua opinião, apesar de a bi-

blioteca não ter 
preço, 

era 
preciso 

calcular".88 Após arrolar todos os 
"tesouros" 

de

suas 
prateleiras, 

toda a memória do 
passado 

lusitano, toda a utilidade dos mapas

que, 
segundo Schwarcz, 

"versavam 
sobre fronteiras litigiosas" e testemunhavam

a 
presença portuguesa 

nos 
"quatro 

cantos do mundo", frei Joaquim Dâmaso

concluía: 
"Quem 

à vista disto 
poderá 

dar uma ajustada avaliação? Quanto à

mim, a soma de dois milhões épequena... Este é o meu 
parecer".89

Ao final das negociações acerca da indenização 
que 

o Brasil independente

teria de 
pagar 

à velha metrópole, a Real Biblioteca não sai 
pelo 

valor 
proposto

pelo 
bibliotecário, mas, ainda assim, ocupa o segundo lugar dentre todos os

19 itens 
passíveis 

de indenização: o dobro do valor de todas as equipagens e

objetos 
presentes 

sob toda a rubrica 
"Casa 

do Rei", 
"e 

valia 
quatro 

vezes mais

que 
a toda a famosa 

prataria 
da coroa".90 Recorramos mais uma vez à interpre-

tação 
que 

Lilia Schwarcz faz dessa negociação:

Comparativamente, portanto, os livros significam muito: custavam caro e repre-

sentavam mais do que seu valor venal. Objetos carregam dons, portam dádivas

e a eles se vinculam outros ganhos, emocionais, políticos ou mesmo simbólicos.

E era assim que se avaliava uma real livraria. Mais do que livros, lá se acumu-

lavam idéias, projetos, ambições, e ainda a cultura possível de uma nação [...]

Pagava-se pelos livros, é certo, mas pagava-se mais pelo troféu que a biblioteca

representava.91

O artigo de Schwarcz aborda ao mesmo tempo o 
processo 

de manutenção

da Real Biblioteca e as festas da independência: estas vistas como ritual de 
pas-

sagem 
para 

o fomento de um novo repertório simbólico numa nação recém-

emancipada.92 A noção de eficácia simbólica é central em sua interpretação do

"poder 

político 
e suas formas de afirmação".93 Se as festas da independência

tentavam consolidar e 
passar 

uma imagem de estabilidade àquilo 
que 

ainda

era inseguro, a aquisição da livraria a um custo elevadíssimo ligava esta nova

realidade a ser construída a um 
passado: 

"Nada 
como dar tradição a uma na-

ção que 
lutava 

para 
se assegurar 

politicamente".94 
São dois exemplos, segundo

a autora, 
que 

nos fazem 
pensar para 

além de uma 
"ordem 

racional" estrita e
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limitada: 
"Entre 

o uso 
pragmático 

— 
que 

no caso da livraria demonstra a sua

importância na constituição de leis, decretos e até 
fronteiras 

— e a dimensão

simbólica de sua inserção, fiquemos com os dois".95

Os dirigentes da Biblioteca Nacional, nas últimas décadas do século XIX

e início do século XX, também tendiam a ficar com estas duas dimensões

quando precisavam 
usar da 

persuasão para 
tentar atingir seus fins. Tesouros,

riquezas e 
preciosidades 

estão lado a lado com 
"cabedal 

acumulado", 
papéis

ajuntados e utilidades; 
passado 

e tradição estão sempre atrelados ao 
presente

ou à 
garantia 

de uma memória 
para 

futuras 
gerações. 

O uso específico de ma-

nuscritos e mapas dotados de um valor legal internacionalmente legítimo fez

reacender nos dirigentes este duplo espírito simbólico e 
praxiológico, 

tesouro

e utilidade.

Os responsáveis 
pela 

Biblioteca Nacional se apropriaram dos louros de su-

cessivas decisões territoriais favoráveis ao Brasil. Ao aproveitar a repercussão

positiva 
dos 

processos 
de demarcação, forneceram indícios da forma como

pensavam 
a relação sempre colaborativa da Biblioteca Nacional com o 

gover-

no, exaltando toda a utilidade e toda a riqueza de seu acervo com o intuito

de sensibilizar os 
governantes para 

a sua importância. E, ao fazê-lo, tentaram

reafirmar a sua vocação com o 
passado 

e reinventar a sua 
própria 

tradição.
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Mapa da região das Guianas (território entre os rios Orenoco e Amazonas), antes de

sua divisão geopolítica: além de referências a monstros marinhos e embates navais,

a indicação do local onde estaria Manoa (a capital do 
"Eldorado"), 

supostamente

situada numa ilha da lagoa Parimá.

JANSSON, Jan (1588-1664). Guiana siueAmazonum regio. Amsterdã, [ca. 1647].
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A ocupação pelos franceses do território próximo ao rio Oiapoque, em 1836,

deflagrou uma estranha situação de 
"neutralidade 

territorial", em que nem a França,

nem o Brasil teriam ingerência na área contestada. A resolução da contenda, que

durou quase cinqüenta anos, não escapou à crítica.

BRIGGS, Guilherme [Lit.]. Accordai, 
que os Gallosjá cantão nOyapok, 1840.

Divisão de Iconografia / FBN



£*rS&*,

¦ 4 
'

. M, J/. JHfSfr, ///*¦*/>'& ?ft -sÁh- À/Cfr rhf

f ím/Í (tj-Jf.* ,a^ í^Jílkju.f-r >** /''líjp—

S/f

-4+ i VsIL - WÍ*V^L 
^*HUC- i-L 

Í4- it-^-t m

Éjtrí. -"^írM-L í- 1^ Ü -rtíjC* *+-***. -t*-ttUJL. £.-*-P*_Má^r*-r-^á#£>i—

_-| l-J-J-1#- ¦*_ 4r«. *»- -LÍ./ÍVHL

--v—m-tf fl-- JftfV -^. f..^»^--<j:..^ a- 
^L. 

' t^nt _

-+*- 4Êf_^fl •# Í.-Í-Í

¦-+fc.

f
¦t *¦*-¦> - ¦<& J ¦«_ -f^-jp *yj|"

f i/f

-Í.-^A 'H.+JlHfr 1 ^ít. Jt 
^ 

**_*!«-

—* ^í-t™ -h-fc-* n- «-

¦"JWr I ¦ IE. a >Q ¦**.-

J?/ / w cí_v | rf j

<"p_r-t_r*_ J?..-*_-c. j£i-. *F~ f/rl ^--i-

p
TÍ-i-^^ tv# u ,-1''ij<-* - -1.^1/ ifj-x

*>+>¦
6*^^*-" 

*r>A_ • 
, /

i..<í "^/w 
^Ml «'J_ ifíiHf^Lr^ívtt-'

/f, . . - 
^ 

- 11 A "" X

O ministro das Relações Exteriores, Dionísio Cerqueira (1896-1898), pede

ao diretor da Biblioteca Nacional para tirar de consulta os documentos sobre

os limites do Brasil com a Guiana Francesa: a instituição já havia tomado essa

medida antes mesmo da solicitação.

CERQUEIRA, Dionísio. Aviso reservado ao diretor da Biblioteca Nacional, José

Alexandre Teixeira de Melo solicitando que não se dê à consulta a nacional ou a

estrangeiro, documentos relativos à questão de limites com a Guiana Francesa, visto

constar que o ministro francês tem consultado ou vai consultar nossa Biblioteca, 1897.

Divisão de Manuscritos / FBN
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MUSSO, Luiz. Vn es de Rio de Janeiro:

Bibliotheca Nacional, [191-].
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Busto da discórdia: o apego às origens

históricas da Biblioteca Nacional levou o

diretor José Alexandre Teixeira de Mello

(1895-1900) a reivindicar o retorno da imagem

de d. João VI, que havia sido recolhida à Escola

Nacional de Belas Artes depois da

proclamação da República.

Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro. Álbum

de Photographias. Rio de Janeiro, [1910-1921].

Divisão de Iconografia / FBN



Coleção Ernesto Senna

A Construção de uma Memória

Carlos Henrique 
Juvêncio 

da Silva

Bibliotecário. Técnico contratado da Coordenadoria de Publicações Seriadas da

Fundação Biblioteca Nacional e ex-estagiário da Divisão de Manuscritos



Resumo

Este estudo é uma reflexão sobre o tratamento dado na Divisão de Manuscritos da Bi-

blioteca Nacional às coleções particulares, tendo por base o trabalho de identificação e

organização da Coleção Ernesto Senna. Ernesto Senna foi um importante jornalista ca-

rioca nascido em 1858 e morto em 1913. Sua coleção é composta de 1.404 documentos

e foi adquirida no início do século passado. O autor também faz considerações sobre o

colecionismo, procurando compreender as motivações e critérios adotados pelo titular ao

formar a sua coleção de documentos.

Palavras-chave: Coleção. Colecionismo. Coleções pessoais. Ernesto Senna.

This study is a reflection on the treatment given at the National Librarys Manuscripts

Division to private collections based on the work of identifying and organizing Ernesto

Sennas Collection. Ernesto Senna was an important journalist, born in Rio de Janeiro

in 1858, and deceased in 1913. His collection is composed of 1.404 documents and it

was acquired in the beginning of the last century. The author also examines carefully the

collectionism, trying to understand the reasons and criteria adopted by the owner when

he gathered up his collection of documents.

Keywords: Collection. Collecting. Ernesto Senna. Personal collections.

Trabalho desenvolvido com base no acervo da Divisão de Manuscritos da Biblioteca

Nacional e apresentado como conclusão do curso de Biblioteconomia na Escola de

Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).
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Introdução

O ato de colecionar é uma das 
práticas 

mais antigas do mundo. Desde

os 
primórdios 

das civilizações o homem se 
preocupa 

em 
guardar 

registros

de sua época, 
que 

se traduzem em coleções 
particulares, 

museus, arquivos e

bibliotecas.

As bibliotecas, centros de memória 
por 

excelência, são uma das 
peças 

fun-

damentais na construção e manutenção dos registros históricos, e o bibliote-

cário, 
protetor 

dessa memória, é o agente 
que 

cuida 
para que 

os registros do

conhecimento alcancem mais e mais 
gerações.

O colecionismo é uma 
prática 

comum. A maioria das 
pessoas já 

teve em

algum momento de sua vida uma coleção, motivada, talvez, 
pelo 

desejo de

guardar 
ou de ter. Coleciona-se de tudo: tampinhas de 

garrafa, 
figurinhas,

sapatos, roupas, canetas e muitos outros objetos. Mas nem sempre esse hobby

prevalece 
ou, em alguns casos, o desejo dura até o instante em 

que 
a mãe ou

o 
pai 

manda 
jogar, 

ou 
joga, 

a estimada coleção (considerada um entulho) no

lixo. Entretanto, há também o colecionador 
por profissão (ou por paixão),

que junta 
suas 

peças 
como o mais 

precioso 
tesouro — 

guardando 
de cabeça

o feliz momento no 
qual 

adquiriu um objeto — ou como uma recordação de

família, 
que 

o faz lembrar da infância ou até mesmo de um 
período que 

não

viveu, mas do 
qual 

sente saudade.

O objetivo deste trabalho é analisar e compreender como as coleções são

formadas, como contribuem 
para 

a construção da memória de um tempo e

como retratam a vida do colecionador, o 
que 

implica oferecer respostas a 
per-

guntas 
como 

"quem 
coleciona?"; 

"por 

que 
coleciona?" e 

"o 

que 
coleciona?".

Além disso, 
pretende-se 

compreender o 
papel que 

o bibliotecário desempe-

nha na 
preservação 

da memória, demonstrando o 
quanto 

a 
preservação 

de

coleções em seu formato original e em suas características é importante 
para

preservar 
a 

"memória" 
da forma desejada 

pelo 
colecionador.

Mais especificamente, o 
propósito 

deste trabalho é investigar as formas de

colecionamento do 
jornalista 

Ernesto Senna (1858-1913), os 
prováveis 

motivos

que 
o levaram a 

juntar 
certos itens, além da história da coleção antes e depois de

sua entrada na Biblioteca Nacional, e também analisar o 
que 

o ato de colecionar

significa 
para 

a memória de uma 
pessoa 

e da sociedade em 
que 

viveu.

Ernesto Senna foi um 
jornalista 

carioca reconhecido em sua época 
prin-

cipalmente 
por 

sua história de vida, comprometimento e 
paixão pela profis-

são. Nasceu em 1858 e, antes de chegar ao ofício de 
jornalista, 

trabalhou em

um armarinho e em um telégrafo. Atuou também em diversos 
periódicos
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brasileiros e estrangeiros, mas se destacou 
pelo 

trabalho no Jornal do Com-

mercio, no 
qual permaneceu por 

27 anos até a sua morte em 1913. Manteve

relacionamentos com inúmeros 
políticos 

e literatos, tais como Euclides da

Cunha, José Carlos Rodrigues, Lopes Trovão e José Maria da Silva Paranhos

Júnior, o Barão do Rio Branco - seus companheiros de 
profissão 

e ideais -,

como demonstra a sua correspondência.

Depositada na Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional, a

Coleção Ernesto Senna, compõe-se de 1404 itens, dentre cartas, cartões-pos-

tais, cartões de visita, recibos, nomeações, autógrafos e desenhos, contendo

documentos 
que 

datam do século XVIII até o início do século XX.

Ernesto Senna 
juntava 

os objetos contando 
principalmente 

com a cola-

boração de seus amigos, tarefa facilitada 
pela profissão 

de 
jornalista 

e 
pelos

contatos com 
personalidades 

de destaque no Brasil. A coleção abrange 
grande

variedade de assuntos. Além de temas 
políticos 

e literários, abarca também te-

mas cotidianos, como relações de trabalho, 
pedidos 

de favores e empréstimos,

relações de camaradagem, comunicados de mudanças de endereço e outros

itens do dia a dia, referentes à vida social na corte e na República, além do

trabalho nos inúmeros 
periódicos 

aos 
quais 

Senna se dedicou.

Após a sua morte, a coleção do 
jornalista 

foi vendida à Biblioteca Nacio-

nal em três 
partes 

e, respectivamente, nos anos de 1914, 1916 e 1920 
por

Gomes Pereira; Adão da Costa Lima e 
pela 

livraria/editora A. E Bringuiet &

Cia. Originalmente os documentos estavam agrupados em álbuns 
que 

foram

desmontados na Biblioteca Nacional, fato também merecedor de análise, 
pois

diz respeito ao caminho 
percorrido pela 

coleção dentro da instituição — o seu

processamento 
técnico — e o 

papel 
da biblioteca como colecionadora.

A informação de 
que 

os documentos estavam organizados em álbuns foi

obtida no livro de tombo1 da Biblioteca Nacional, ainda 
que 

outras evidências

nos tenham levado a esta constatação, como a existência de vestígios das anti-

gas páginas 
destes álbuns, de restos de cola e marcas de colecionamento usadas

pelo jornalista, 
como, 

por 
exemplo, numeração nos documentos e atribuição

de notas biográficas sobre o missivista da correspondência.

As 
particularidades 

desta coleção e a sua importância como registro das

relações sociais no Segundo Império e na República Velha nos motivaram

a iniciar as investigações sobre 
quem 

havia sido Ernesto Senna e os motivos

pelos quais 
ele colecionava documentos. Interessou-nos também a maneira

como ele adquiria e organizava os documentos, o 
que 

nos levou a 
pesquisar 

o

que 
é colecionar e o 

que 
essa 

prática 
representa tanto 

para 
a sociedade 

quanto

para 
os colecionadores, como um registro de memória.

O 
primeiro 

contato 
que 

tivemos com a Coleção Ernesto Senna se deu

ao realizarmos na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional o trabalho

de revisão da descrição bibliográfica da coleção e sua organização em séries
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de acordo com as normas estabelecidas 
pela 

Divisão. A descrição era feita

com a ajuda de uma 
planilha, 

na 
qual, partindo-se 

da leitura 
paleográfica 

do

documento e confronto do 
que 

estava escrito com o tratamento dado ante-

riormente, fazia-se uma nova descrição (através de um resumo indicativo)

ou transcrevia-se o resumo anteriormente feito. Além disto, transcreviam-se

também datas e locais e se realizavam as seguintes tarefas: a) 
padronização

de autoridades através de fontes terciárias e do Catálogo de Autoridades da

Biblioteca Nacional; b) atribuição de assuntos com o uso do Cabeçalho de

Assuntos da Biblioteca Nacional; c) confecção de notas explicativas sobre o

conteúdo do documento, 
presença 

de danos ou alguma característica especial,

como anotações manuscritas em letra alheia.

A experiência com a leitura 
paleográfica 

e o contato 
permanente 

com os

itens da coleção forneceram subsídios 
para 

identificar os autores dos docu-

mentos 
que 

não haviam sido identificados anteriormente. Além de ajudarem

a eventualmente elucidar anotações manuscritas feitas 
pelo 

colecionador de

outras anotações manuscritas feitas 
por pessoas 

diversas, também 
possibilita-

ram identificar as marcas de colecionismo e, desta forma, localizar itens 
que

pertenciam 
à coleção do 

jornalista, 
mas 

que, 
ao chegarem à Biblioteca Nacio-

nal, tomaram rumos diferentes da Coleção Ernesto Senna.

Em vista disso, incluímos a 
parte 

"Coleção: 
o 

passatempo primeiro", que

aborda a discussão acerca do 
que 

é colecionar, seu significado e sua motivação,

além de sua representação tanto 
para 

o colecionador como 
para 

a sociedade.

Na 
parte 

intitulado 
"A 

biblioteca colecionadora", busca-se explicitar a rela-

ção existente entre as bibliotecas e as coleções sob o 
prisma 

da biblioteca como

uma instituição colecionado ra, 
já que 

esta, bem como um colecionador, não

adquire itens aleatoriamente: ambos têm regras 
para 

aquisição, acesso, 
guarda

e acondicionamento destes.

"Ernesto 
Senna: o 

jornalista" 
é a 

parte que 
apresenta um breve histórico

sobre 
quem 

foi o 
jornalista, 

tomando como base sua documentação, trabalhos

publicados 
e textos biográficos sobre este 

personagem. 
Desta forma, é realiza-

do um esboço biográfico do 
jornalista 

e do homem Ernesto Senna.

Já na 
parte 

"A 
Coleção Ernesto Senna: sua história" aborda-se a método-

logia empregada 
para 

realizar o inventário da coleção, identificando-se como

ela está organizada, como se deu o seu tratamento no ambiente da biblioteca,

quais 
são os itens 

que 
a compõem, como ocorreu o 

processo 
de descoberta da

sua história e 
qual 

é a sua importância 
para 

a memória da sociedade. Traça-se

o seu caminho dentro da instituição através dos registros internos, tais como

livros de tombo e relatórios, evidenciando, desta forma, como, 
quando 

e 
por

quem 
se deu o seu depósito na instituição. Por fim, se existirem registros, 

por

que 
o álbum foi desmembrado.
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Ainda será discutido como os indícios materiais deixados 
pelo 

coleciona-

dor, tais como vestígios de cola, rasgos e anotações manuscritas 
presentes 

nos

documentos da coleção, 
podem 

configurar um importante relato de memó-

ria, 
já que 

servem de 
prova 

de uma antiga forma de ordenação e constituem

pistas 
de como o álbum era ordenado. Por fim, com a finalidade de ilustrar

todos os conceitos apresentados, serão abordadas as dedicatórias 
presentes 

na

Coleção Ernesto Senna, sobretudo no 
"Álbum 

dedicado a Ernesto Senna",

como um retrato de seu tempo e de seu colecionador, servindo como um

reflexo de tendências e desejos.

Este trabalho foi realizado com base na consulta do 
próprio 

conjunto do-

cumental da coleção, dos relatórios e livros de tombo da Fundação Biblioteca

Nacional, de notas biográficas 
publicadas 

acerca da morte do 
jornalista 

ou

em sua homenagem em diversos 
periódicos 

cariocas, além da documentação

relativa a ele 
presente 

no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).

A abordagem teórica adotada baseia-se em textos 
publicados 

sobre colecionis-

mo, coleções 
pessoais, 

relação entre biblioteca e coleção, vestígios e marcas,

e, sobretudo, em textos de Pomian, Benjamin, Ribeiro, Le Goff, Chartier,

Baudrillard, Moles, além de Weitzel e Vergueiro no 
que 

tange à biblioteca

colecionadora.

Enfim, 
pretende-se 

evidenciar 
que 

uma coleção 
pessoal 

carrega consigo,

além de sua 
própria 

história, também a história de seu colecionador e de sua

sociedade, servindo de relato de uma época 
passada.

Coleção: o 
"passatempo" 

primeiro

As coleções acompanham a evolução da sociedade. Desde os 
primórdios

das civilizações o homem se 
preocupa 

em 
guardar 

registros de sua época, se-

jam 
eles escritos, 

pintados 
ou talhados; de cerâmica, barro ou 

pedra; 
enfim,

dos mais variados tipos e nos mais diversos formatos e materiais. A 
partir

destes conjuntos, surgem as coleções 
particulares, 

as bibliotecas, os museus,

os arquivos, os 
jardins 

botânicos e zoológicos entre outros2. Durante a Idade

Média e a Idade Moderna as 
grandes 

coleções são representadas 
pelos gabine-

tes de curiosidades mantidos 
por grandes 

mecenas, nobres, clérigos, reis e rai-

nhas; neles eram acumuladas (colecionadas) as descobertas dos novos mundos

e as relíquias sagradas, 
principalmente, 

da fé cristã3.

Hoje as coleções fazem 
parte 

de nossas vidas independentemente do status

social. Quando crianças, costumamos colecionar figurinhas, bonecas, carri-

nhos e muitos outros itens, com os 
quais 

nos divertimos 
pelo prazer 

da troca

e o sabor de completar a coleção, 
pelas 

apostas de bolinhas de 
gude, 

cartas
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e outros 
jogos. 

Com o tempo, 
porém, 

esse hobby, esse 
gosto por 

colecionar,

tende a desaparecer, sobretudo 
porque 

nossos interesses mudam.

Entretanto, as coleções 
parecem 

não nos abandonar tão facilmente; elas

permanecem 
em nossas vidas sutilmente disfarçadas, como um monte de ba-

tons, um diário, inúmeros chaveiros, vários livros dentre outros artigos. Mas

essa 
prática 

também 
pode 

estar em nossas vidas de maneira consciente, na

forma de coleções reunidas 
por 

nós ao longo dos anos. Estas são compostas

por 
objetos 

que 
voluntária ou involuntariamente destituímos de suas funções

e aos 
quais passamos 

a atribuir algum valor, seja ele financeiro, nostálgico,

mágico ou lúdico. Os fiéis donos destes objetos são os colecionadores, 
pessoas

que juntam 
de tudo motivadas talvez 

pelo 
desejo de memória4, ou seja, de

guardar 
a lembrança 

que 
aqueles objetos lhes trazem, arrolando em suas cole-

ções desde tampinhas de 
garrafa 

sem nenhum valor aparente até 
jóias 

muito

raras com um 
preço 

bem expressivo. Desta forma, fazem 
parte 

das coleções

os mais variados tipos de itens, 
já que 

nelas nos deparamos, como bem nos

descreve Pomian5

[...] com objectos inesperados que, pela sua banalidade, pareciam incapazes de

suscitar o mínimo interesse. Enfim, pode-se constatar que qualquer objeto natural

de que os homens conhecem a existência figura em alguma parte, num museu ou

numa colecçao particular.

Essas coleções, 
pessoais por 

natureza, são uma 
parte 

importante no relato

de tempos 
passados, pois 

nos apresentam objetos, 
por 

exemplo, 
que já 

não

mais existem ou são usados e 
que, graças 

a seus colecionadores, ou seja, os

guardiões, 
chegaram ao nosso tempo, constituindo-se, desta forma, em narra-

dores da vida de seu colecionador e de sua sociedade. Esses objetos viajaram

de outro tempo até o nosso 
para 

nos levar a suas origens através do invisível6

que 
eles representam. Cada objeto carrega consigo a sua história e a história

de seu colecionador, 
passando 

a representá-lo, a ser o reflexo deste indivíduo

que 
o detém. Esses objetos são revestidos de todo um contexto mágico 

que

se revela aos olhos do colecionador, tal como a história 
particular 

do item: a

quem pertenceu, 
como e onde foi adquirido e, mais 

profundamente, 
o 

que 
ele

traz à tona da memória de seu colecionador.

Desta forma, o colecionismo está diretamente ligado à memória, 
pois 

as

coleções são as representações materiais da lembrança, ou seja, são memó-

ria 
que pode 

ser tocada. Relacionando-se diretamente com seu colecionador,

cada objeto faz a 
ponte 

entre o 
presente 

e o 
passado. 

Os objetos destas cole-

ções abrem a
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[...] possibilidade de perceber a diferença entre os objectos provenientes de um

passado remoto, os mais próximos do presente e os de hoje, e portanto a possibi-

lidade de apreciar cada objeto como testemunho do seu tempo, enquanto concre-

tizaçao de uma recordação.7

A construção de elos entre os objetos e deles com o colecionador é uma

marca das coleções, isto é, a construção de uma memória repleta de senti-

mentos, significações e valores, 
que 

representam muito mais do 
que 

o objeto

em si, 
pois, 

ao agregar valores, eles não 
falam 

somente de si, mas também do

colecionador.

Com isso, 
podemos 

nos referir ao objeto colecionado como um objeto 
que

transpõe o tempo e nos leva ao 
passado. 

Baudrillard8 afirma 
que 

"de 

qualquer

forma ela [a coleção] é 
primeiro, 

no sentido literal do termo, um 
'passatempo'

pois que 
simplesmente o abole".

Os objetos das coleções, além de máquinas do tempo, também 
podem 

in-

corporar inúmeros valores, 
que 

funcionam como um relato histórico. Dessa

forma, a coleção 
passa 

a revelar inúmeros fatos da vida do colecionador e, ao

mesmo tempo, nos ajuda a compreender os fatos 
que 

marcaram uma época.

Tanno declara 
que 

"os 
arquivos 

pessoais 
dizem respeito à história de um in-

divíduo, de uma 
personalidade, portanto, 

é o 
particular que 

informa o social,

é o micro 
que pode 

ajudar a desvelar o macro". Assim, 
por 

meio das coleções

pessoais 
é 

possível 
descobrir o 

passado 
e, através de suas narrativas, 

podemos

recontar fatos históricos, tais como, momentos marcantes 
para 

o 
país, 

vistos

pelo prisma 
de um indivíduo 

que 
carrega consigo as marcas de sua sociedade

impressas nos diversos objetos colecionados. 
"Pois 

colecionaremos sempre a

nós mesmos"9 e, nestas coleções, estarão refletidas tendências, idéias, desejos.

Desta forma, 
"o 

objeto é assim, no seu sentido estrito, realmente um espe-

lho [...] E um espelho 
perfeito já que 

não emite imagens reais, mas aquelas

desejadas".10

As coleções, como 
já 

foi dito, 
podem 

ser constituídas 
pelos 

mais variados

objetos. Pomian11 define uma coleção como 
"[...] 

qualquer 
conjunto de ob-

jetos 
naturais ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora do

circuito das atividades econômicas, sujeitos a uma 
proteção 

especial num local

fechado 
preparado para 

esse fim, e expostos ao olhar do 
público".

Este conjunto de objetos 
que 

foram retirados de sua função 
primeira 

e dela

destituídos 
passam 

a ter um significado 
que 

transcende essa função; 
passam

a representar uma lembrança, um sentimento, uma época. Um carrinho, 
por

exemplo, serve 
para 

brincar, mas, ao 
pertencer 

a uma coleção, 
pode 

represen-

tar toda uma infância, adquirindo um valor simbólico, uma representação

física de um tempo 
passado. 

Este valor simbólico é expresso 
por 

Benjamin12

ao declarar 
que 

"Colecionar 
é uma forma de recordação 

prática 
de todas as
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manifestações 
profanas 

da 
'proximidade', 

a mais resumida". Se examinarmos

com mais atenção as 
palavras 

de Benjamin, a 
"manifestação 

profana 
da 

'proxi-

midade"' representa este valor 
que 

o objeto colecionado adquire ao ser retira-

do de sua função utilitária e ser incorporado numa coleção.

Desta forma, todo objeto colecionado, ao ser destituído de sua utilidade,

passa 
a ter 

"[...] 
a 

'função"' 

que 

"não 
é funcional (!). Ela serve exclusivamente

para 
definir semanticamente o conjunto dos objetos colecionados"13. Assim,

o objeto deixa de ser usado e 
passa 

a ser admirado; deixa de ser uma máquina

funcional 
para 

se transformar em um objeto revestido de aura, de lembrança,

de memória.

A 
partir 

de então o

[...] objeto puro, privado de função ou abstraído de seu uso, toma um estatuto

estritamente subjetivo: deixa de se referir à coisa em si para ser apenas o objeto de

coleção. 
"Um 

belo 
'objeto' 

dirá o colecionador e não uma bela estatueta"14.

Nesta nova configuração, o objeto 
ganha 

sentidos inéditos, novos status

que 
não condizem com a sua função e sim com a sua significação 

para 
o co-

lecionador. Ele agrega a condição de objeto de coleção 
que 

se relaciona com

os outros objetos desta e com o colecionador 
que 

"remete 
o objeto a uma

constelação histórica criada 
por 

ele 
próprio, 

revelando conexões entre coisas

que guardam 
correspondência"15.

A significação 
para 

o ato de colecionar também 
pode 

ser 
percebido 

nos

seguintes versos do samba enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba

Unidos daTijuca 
para 

o Carnaval de 2008, nos 
quais 

lemos:

Cada objeto, uma história pra contar / Vivo a aventura de outra vez eternizar

/ Tijuca, coleciona na Avenida / Emoções pra toda vida / Um tesouro singular

/ Meu pavão em destaque na 
'exposição', 

resgatou / Relíquias do tempo que o

sentimento 
'guardou' 

/ Olhar inocente / Embala 
'boneca 

- criança / Um sonho

menino, 
'guiando' 

destino, / Eterna lembrança.16

O desejo de memória 
parece 

influenciar o desejo de 
guarda, pois 

o senti-

mento motiva a coleção; o desejo de eternidade do colecionador faz com 
que

cada objeto tenha uma história 
para 

contar.

Também em seu enredo, o carnavalesco e o 
pesquisador 

da escola fazem

uma síntese da significação do ato de colecionar:

A Unidos da Tijuca, em 2008, conclama todos os colecionadores para mostrar

a importância dessa atividade na formação cultural das sociedades. Colecionar,

para nós tijucanos, não se limita à simples mania de juntar e de guardar peças e
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quinquilharias. Pelo contrário, consideramos tal ato como imprescindível para a

civilização, a partir do momento em que dele puderam ser criados órgãos públi-

cos necessários e indispensáveis ao homem moderno, como os Jardins Botânicos,

os Zoológicos, os Arquivos, as Bibliotecas e os Museus, presentes nas grandes

cidades.17

E ainda nos dizem:

Não se pode negar que esse comportamento humano, considerado mania ou lou-

cura para alguns e atividade saudável para outros, trouxe muitos benefícios para

a humanidade, pois foi com a contraditória ação de juntar objetos similares que

surgiram as importantes e valiosas coleções, de valor sentimental e histórico, que

carregam consigo informações preciosas de uma época, de um artefato específico,

de um determinado grupo social.18

Assim 
"[...] 

a coleção representa o 
perpétuo 

reinicio de um ciclo dirigido

onde o homem se entrega a cada instante e com a absoluta segurança — 
partin-

do não importa de 
que 

termo e seguro de a ele voltar — ao 
jogo 

do nascimento

e da morte"19, o 
que 

a leva a funcionar como uma legítima máquina do tem-

po, 
nos levando ao 

período 
e lugar desejados, bastando 

para 
tanto o simples

estopim do tocar ou olhar.

Devido à longevidade dos objetos, 
"o 

homem 
que 

coleciona está morto,

mas sobrevive literalmente em uma coleção 
que, 

a 
partir 

desta vida, repete-

o indefinidamente 
para 

além da morte, ao integrar a 
própria 

morte na série

e no ciclo"20. Com isso, o colecionador incorpora-se à coleção, 
passa 

a fazer

parte 
dela, e ela o representa 

por 
toda a sua eternidade; desta forma, os 

pa-

péis 
se invertem e o colecionador 

passa 
a ser o objeto, 

pois 
a coleção 

junta

colecionadores.

A biblioteca colecionadora

A Biblioteca Nacional do Brasil é, segundo a UNESCO21, uma das dez

maiores bibliotecas do mundo. Seu acervo, distribuído em oito divisões —

Obras Gerais, Periódicos, Referência, Iconografia, Manuscritos, Cartografia,

Obras Raras e Música —, é estimado em 9 milhões de itens 
que 

datam desde

o século XI até os dias atuais; sua missão é 
"captar 

e 
preservar 

o acervo da

memória nacional"22. A Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, uma

das mais importantes fontes de 
pesquisa 

histórica no Brasil, apresenta em seu

acervo aproximadamente 900 mil itens, 
que 

abordam 
principalmente 

temas

relativos à literatura e à história do Brasil. Destacam-se nesse acervo inúmeros
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documentos relativos ao Império Brasileiro, nossos monarcas, 
políticos, 

no-

bres, literatos, etc., de valor inestimável, e coleções 
pessoais 

e institucionais,

como as coleções/fundo da Casa dos Contos, de Lima Barreto, Gonçalves

Dias, Tobias Monteiro, da Guerra do Paraguai e da 
própria 

Coleção Biblio-

teca Nacional, composta 
por 

inúmeros documentos relativos à administração

da instituição.

Há alguns anos a Divisão de Manuscritos realiza o trabalho de inventário

de suas coleções. Neste trabalho a descrição bibliográfica das coleções é revista

e, 
por 

muitas vezes, até mesmo refeita. Para este fim, é utilizada uma 
"Ficha

Padrão de Descrição de Documentos" (Anexo A) baseada no Formato MARC

2123.

O trabalho de revisão consiste na leitura 
paleográfica24 

dos documentos e

no confronto do 
que 

está escrito com a descrição anterior, verificando se esta

engloba 
plenamente 

o 
que 

o documento diz, ou seja, seus assuntos tópicos;

caso contrário, outra descrição é realizada através de um resumo indicativo.

A finalidade do inventário é divulgar as coleções seja nos Anais da Biblioteca

Nacional, seja na Coleção Rodolfo Garcia, seja ainda na 
página 

da instituição

na internet. Desta forma, cumpre-se uma das 
grandes 

missões das bibliotecas

nacionais — divulgar o seu acervo —, o 
que 

é essencial 
para 

o desenvolvimento

da 
pesquisa 

seja em história, literatura, ciências nacionais, bem como incenti-

var a 
pesquisa 

na 
própria 

instituição.

Além disso, os inventários 
possibilitam 

a identificação das origens do acer-

vo e, em conseqüência, das coleções 
que 

o compõem — a biblioteca também

como colecionadora. A biblioteca tem sua 
gênese 

nas coleções. Ela surge

do desejo humano de 
guarda 

e 
perpetuação, 

caracterizando-se, desta forma,

como uma colecionadora nata, 
que 

adota critérios de seleção, mostra, 
guarda

etc. A biblioteca tem regras explícitas 
para 

o 
que 

deve ser e como deve ser cole-

cionado, além de ditar o 
que pode 

ou não ser exposto ao olhar ("Para cada lei-

tor o seu livro"; 
"Para 

cada livro o seu leitor"25), e ainda demonstra o desejo do

objeto último, da aquisição constante, seja ela 
por 

compra, doação ou troca

(permuta), pois 

"a 
biblioteca é um organismo em crescimento"26. Desta forma

a biblioteca equipara-se ao colecionador 
"que 

deve 
possuir 

tudo mas [sic] não

pode 
ter tudo aprende a selecionar, ordenar, classificar em hierarquias - 

para

fazer 
'boas' 

coleções"27.

No entanto, a biblioteca nunca terá sua coleção completa; sempre faltará,

ao menos, um objeto de desejo, 
pois

[...] é pela falta, pelo inacabado que a coleção se separa da pura acumulação. A

falta com efeito é sempre exigência definida deste ou daquele objeto ausente e esta

exigência ao se traduzir como procura, paixão, mensagem aos outros.28
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Como colecionadora de acervos 
pessoais, 

as bibliotecas aplicam a estes a

mesma lógica de colecionamento 
que 

utilizam em outras coleções, indepen-

dentemente da origem desta ou daquela. Os critérios 
que, por 

vezes, 
parecem

incompreensíveis 
para 

nós, 
podem 

representar apenas uma nova configuração

da coleção no espaço da biblioteca. Por esta razão encontramos casos como o

da coleção Ernesto Senna, 
que 

fora desmembrada e separada, até mesmo fisi-

camente, 
pertencendo 

a coleções distintas. O fato se explica, 
pois 

o depósito

da coleção na Biblioteca Nacional se deu em três etapas, o 
que 

fez com 
que

esta coleção tenha se dispersado e, hoje, apresente objetos na coleção Manus-

critos Avulsos e no cofre da Divisão, assunto 
que 

será detalhado nos 
próximos

itens deste estudo.

Mas não é somente 
pela guarda 

de acervos de colecionadores 
que 

a Biblio-

teca Nacional, assim como outras bibliotecas, se caracteriza como uma cole-

cionadora. No seu ambiente ela também cria 
pequenas 

coleções 
que podem

ser caracterizadas, segundo Pereira29, como 
"Coleção 

de livre acesso, a coleção

que 
o 

público pode 
consultar livremente sem necessidade de requisição" e

"Coleção 
de referência, o conjunto de obras usado 

para 
fornecer informação

fiável, 
para 

identificar fontes ou esclarecer dúvidas".

Nesta acepção, a Biblioteca Nacional se 
preocupa 

em manter suas coleções

atualizadas, selecionar o acervo de acordo com suas 
políticas 

de desenvolvi-

mento de coleções30, registrando cada 
passo 

dado neste sentido. O desenvol-

vimento de uma coleção se equipara à seleção feita 
pelo 

colecionador 
para 

a

aquisição de novos objetos e envolve desde a seleção dos itens até o usuário,

seu destino final, 
passando pela 

criação de normas de acesso e uso.

Um bom exemplo 
pode 

ser extraído da 
própria 

Coleção Ernesto Senna,

sobre a 
qual João Carlos de Carvalho (então chefe da Divisão de Manuscri-

tos) escreve, nos Relatórios das seções de Impressos, de Manuscritos, de Moedas

e Medalhas e de Publicações Periódicas referentes ao ano de 1916, ao diretor da

Biblioteca Nacional, Aurélio Lopes de Souza, um breve relato sobre a entrada

da Coleção na Divisão de Manuscritos em 
janeiro 

de 1916: 
"231 

documen-

tos avulsos (autographos que 
haviam 

pertencido 
ao finado Ernesto Senna.

Comprados a Adão da Costa Lima 
por 

cento e vinte mil reis)"31. Assim, João

Carlos de Carvalho deixou registrado 
para 

a 
posteridade 

um 
pouco 

da história

dessa coleção na Biblioteca Nacional.

Outro exemplo da mesma coleção nos mostra o Livro de registro de entrada

de manuscritos 
por 

compra e doação32 da Divisão de Manuscritos, no 
qual 

há

uma anotação de 
que 

o álbum 
que 

originalmente arrolava a coleção do 
jorna-

lista fora desmembrado no ambiente da Biblioteca Nacional. Essa evidência

demonstra o 
quanto 

a história de uma coleção também 
pode 

ser contada atra-

vés dos registros biblioteconômicos, 
que podem 

revelar os inúmeros detalhes

de sua história, como de onde ela veio, 
por quem 

veio, 
que 

destino levou,
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além de muitas outras 
perguntas que podem 

ser respondidas com base em

materiais administrativos de uma biblioteca.

Nesse sentido, a Biblioteca, como colecionadora, deve, sobretudo, manter

a história destes acervos, dispondo de recursos 
que 

nos contem a história de-

les. Sobre esse assunto, nos fala Benjamin:

Basta que nos lembremos quão importante é para cada colecionador não só o

seu objeto, mas também todo o passado deste, tanto aquele que faz parte de sua

gênese e qualificação objetiva, quanto os detalhes de sua história aparentemente

exterior: proprietários anteriores, preço de aquisição, valor etc. Tudo isso, os dados

"objetivos", 
assim como os outros, forma para o autêntico colecionador em rela-

ção a cada uma de suas possessões uma completa enciclopédia mágica, uma ordem

do mundo, cujo esboço é o destino de seu objeto. 
33

Nesse trecho Benjamin discorre sobre a representação dos objetos, 
que po-

dem nos remeter a uma história 
particular 

da vida do colecionador ou da vida

de indivíduos ou instituições, além de nos reportar à sua 
própria 

história, des-

tacando seu significado simbólico, 
que 

faz 
parte 

da historiografia da coleção.

Tudo o que é lembrado, pensado, conscientizado, torna-se alicerce, moldura, pe-

destal, fecho de seus pertences. A época, a região, a arte, o dono anterior - 
para o

verdadeiro colecionador todos esses detalhes se somam para formar uma enciclo-

pédia mágica, cuja quintessência é o destino do seu objeto.34

A 
"enciclopédia 

mágica" da história de um item, 
que 

serve como 
ponte

para 
o colecionador entre o 

presente 
o 

passado, 
remete-o a um conjunto de

símbolos e significados de sua coleção e vida.

Ernesto Senna: o 
jornalista

Ernesto Augusto Pereira Senna nasceu no Rio de Janeiro em 22 de se-

tembro de 1858. Filho de família 
pobre, 

começou a trabalhar aos 11 anos

em um armarinho. Desde essa época, se mostrou interessado em 
jornalismo.

Autodidata, trabalhou como 
praticante 

de telegrafista, mas, ao conseguir a

vaga de auxiliar de balcão no escritório de um 
jornal, 

aproveitou a chance 
para

alcançar o seu objetivo35.

Iniciou sua carreira 
jornalística 

no Diário de Rio de Janeiro, em 1878, aos

20 anos. Depois foi ainda co-fundador do Diário de Notícias, colaborador e

redator do Jornal do Povo, Gazeta da Tarde, Gazeta da Noite, Gazetinha, Folha

Nova, Cidade do Rio, Tribuna Militar, A 
propaganda 

e O Cruzeiro. Em 6 de
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outubro de 1886 chegou ao Jornal do Commercio, no 
qual permaneceu por 

27

anos até a sua morte36.

Seu comprometimento e fidelidade ao Jornal do Commercio e o fato de ser

careca, inspiraram homenagens e brincadeiras de seus contemporâneos. Um

deles, assinando Vol-Taire, escreveu na revista Careta 
que

O coronel Ernesto Senna, repórter pre-historico do Jornal do Commercio, é,

como o annoso Jornal do Commercio, uma solida instituição nacional.

Na madrugada incerta de 21 de Abril ou de 3 de Maio de 1500, ao desembar-

car, de pavilhão ao vento, de cruz alçada e de bacamarte aperrado na farta terra

brasileira, o famoso almirante Pedro Alvares Cabral recebeu, ufano de espantada

lisonja, os amaveis cumprimentos do insigne, então incapilato, Ernesto Senna,

que lhos levou na qualidade diplomatica de hábil coronel da Guarda Nacional e

como cônsul heroico da Venezuela.

Archiva na sua memorável cabeça, ora nimbada de escassos fiapos de cabello, as

copiosas tradicções da grande cidade carioca e de quando em vez, para minorar

saudades, exhibe, alinhando-as com elegante claresa, nas columnas veneraveis do

orgam veneravel, as suas abundantes reminiscências. 
37

Ainda 
que 

em tom 
jocoso, 

Vol-Taire na seção da revista intitulada Alma-

nach das Glorias (que se destinava a homenagear as 
personalidades 

nacionais),

evidenciava, 
pois, 

o 
quanto 

o 
jornalista 

era importante 
para 

a imprensa cario-

ca. Pouco depois, outra revista 
qualificada, 

Fon-Fon, completava a informação

da Careta escrevendo 
que 

"A 
imprensa olhava-o agora respeitosamente como

um symbolo exacto de uma velha 
geração jornalistica, 

hoje 
quasi 

extincta"38.

Jornalista dedicado e comprometido com seus ideais, Ernesto Senna 
partici-

pou 
de inúmeras associações 

políticas, 
literárias e humanistas, como a Liga contra

a tuberculose, e de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-

ro. Foi agraciado com a comenda de Cavalheiro da Ordem da Rosa e, além de

jornalista, 
foi coronel do Estado-Maior da Guarda Nacional, major honorário do

Exército e cônsul 
geral 

da Venezuela e da Guatemala no Brasil. Demonstrando o

quanto 
Ernesto Senna abria mão de seu bem-estar em favor do bem-estar alheio,

um certo Lacerda39 declara a Ernesto Senna no álbum dedicado ao 
jornalista:

Oxalá se tornassem títulos da divida publica os títulos e diplomas de socieda-

de beneficientes, scientificas e litterarias que possues e que os livros de versos

se transformassem em diversos livros de cheques bancários. Que choque! [Mas]

quanto seria [chic] e confortante viver também p/ outras letras... de cambio e

papel Moeda.

[Ass.] Lacerda

1907
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De tão comprometido com seus ideais, chegou a ser 
preso 

durante os 
pro-

testos contra o imposto do vintém, a chamada Revolta do Vintém, 
que 

ocor-

reu entre os dias 1 e 4 de 
janeiro 

de 1880, acusado de incendiar um bonde.

Na época ele ainda era 
jornalista 

na Gazeta da Noite, 
periódico 

carioca de vida

curta, mas de intensa 
participação política, principalmente 

durante aquela

revolta, 
quando 

o 
jornal 

foi fechado 
por 

11 dias40.

Ernesto Senna era considerado 
por 

seus contemporâneos como um 
jorna-

lista apaixonado, conforme descrição feita no Jornal do Commercio 
"1:

Vindo do nada elle foi na sua carreira de repórter um ousado e brilhante. Nin-

guem jamais o excedeu no enthusiasmo profissional. Educou-se a si mesmo num

trabalho porfiado e lento, e chegou a construir uma figura quasi symbolica da

classe. O Rio terá visto homens mais notáveis e mais illustres, mas duvidamos que

algum fosse mais popular do que Ernesto Senna. Todos o conheciam e estimavam.

Escreveu diversos livros, dentre os 
quais 

se destacam O velho comércio do

Rio de Janeiro e Deodoro: subsídios 
para 

a história — obras 
que 

traçam 
perfis

biográficos de 
personalidades 

e instituições do Rio antigo. Segundo o Jornai

do Commercio, 
"nos 

seus livros ha enquêtes curiosissimas sobre vários serviços

e estabelecimentos, homens, costumes e tradições, episodios, anedotas. O seu

lápis 
privillegiado 

registrava tudo com uma fidelidade incansável"42.

Sem ter sido propriamente um escriptor ou litterato, foi, entretanto, um jornalista

laborioso que revelou muitos factos importantes e esclareceu com a sua acçao e

pesquizas numerosas questões de historia e vários problemas sociaes. Ainda agora

trabalhava num estudo sobre Deodoro e a Proclamaçao da República. As contra-

dietas e polemicas levantadas em torno das revelações que elle trouxe a publico

projectaram uma luz nova sobre os acontecimentos de 15 de Novembro.43

Ernesto Senna casou-se com Emilia Pires Senna com 
quem 

teve dois filhos,

mas os 
perdeu 

muito cedo e logo ficou viúvo. Casou-se em segundas núpeias

com Eponina Christovão dos Santos, com 
quem 

teve sete filhos, dois dos

quais 
também faleceram ainda muito 

jovens. 
Os outros cinco eram Gabriella

Wangler de Senna, Adelina Senna, Rachel Senna, Gustavo Senna e João Bap-

tista Senna. O sofrimento 
pela perda 

de um dos filhos, Luís, falecido aos 12

anos de idade, foi retratado num desenho 
que 

integra o 
"Álbum 

dedicado a

Ernesto Senna".

Chamam mais a atenção em sua correspondência as amizades com Lopes

Trovão, o ferrenho militante republicano, e José Maria da Silva Paranhos Ju-

nior, barão do Rio Branco, o notável diplomata, responsável 
pela 

expansão
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das fronteiras nacionais desde o Segundo Reinado. Como revela um de seus

amigos, Senna era (...) íntimo de muitos homens do Império e conta nume-

rosos amigos entre os 
guindados paredros 

republicanos, sendo ainda hoje,

consequentemente, um 
'pistolão' 

respeitável. Atravessou os espinhosos cami-

nhos da vida ladeado de sympatias e de amizades e a sua larga 
popularidade."44

Outra curiosidade da correspondência são os inúmeros 
pedidos 

de empregos

e favores em 
geral.

Ernesto Senna faleceu em 19 de outubro de 1913 vítima de tuberculose.

Seu último 
pedido 

foi 
que 

cobrissem seu caixão com a edição do Jornal do

Commercio do dia de seu falecimento, conforme a carta de despedida do 
jor-

nalista 
publicada 

no dia 20 de outubro de 1913 no Jornal do Commercio-.

Desejo ser sepultado com o meu fardão e que o meu caixão seja forrado interna-

mente com o Jornal do Commercio do dia do fallecimento.

Devo dizer aos meus filhos que não conheci odio nem vingança. Se tenho desa-

fFectos, ignoro-os, mas posso affirmar que são injustos. Nunca procurei prejudicar

a quem quer que fosse, por qualquer forma.

Devo accrescentar que, se não deixo fortuna, deixo ao menos, o nome limpo e que

soube elevar-se unicamente pela dedicação ao trabalho.

Sempre tive desprezo pelo bajulador e pelos chaletristas.

Espero, pois, que os meus filhos não procurem subir nunca por esse processo vil.

Deixo o mundo com saudades de vocês, dos meus amigos e parentes, e por que não

dizêl-o? do Jornal do Commercio, onde criei nome e trabalhei com dedicação e leal-

dade! Fiz o bem que pude, privando-me muitas vezes da minha própria comodidade

e bem estar.45

Ernesto Senna foi enterrado no cemitério São Francisco Xavier às 9 horas

do dia 20 de outubro de 1913, saindo o cortejo de sua residência à Rua Sena-

dor Furtado, n. 30, no Maracanã, Rio de Janeiro.

A Coleção Ernesto Senna: sua história

A Coleção Ernesto Senna é constituída 
por 

1404 itens, dentre os 
quais 

se

destacam os 
que 

compõem sua correspondência, documentos 
pessoais, 

re-

cibos, autógrafos e um álbum dedicado ao 
jornalista que 

contém desenhos,

poemas, partituras 
e não 

poucos 
textos rendendo-lhe homenagem. Muitos

documentos são 
pedidos 

de favores, de empréstimos, apresentação de 
pessoas

ou então referentes às suas atividades 
profissionais.

A chegada da Coleção à Divisão de Manuscritos da Fundação Bibliote-

ca Nacional ocorreu em três etapas nos anos de 1914, 1916 e 1920, sendo
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vendidas a esta instituição, respectivmente, 
por 

Gomes Pereira (almirante),

Adão da Costa Lima e A. E Bringuiet & Cia (uma livraria/editora).

Seguindo o número de registro atribuído 
pela 

Divisão de Manuscritos ao

conjunto de documentos, chegamos ao Livro de registro de entrada de manus-

critos 
por 

compra e doação46, no 
qual 

estão os itens 
que 

compõem a Coleção

Ernesto Senna nos números de registro 13, 14 e 15 de 1914; 4 de 1916; e 85

de 192047, onde se lê:

1914

13 - Álbum contendo 892 documentos manuscriptos e 306 assigna-autographos

de políticos, litteratos, etc. por Gomes Pereira 12-5-914 300$000

14 - Documentos referentes aThesouraria da Casa Imperial e 1 volume da mes-

ma natureza da Collecção Ernesto Senna por Gomes Pereira 12-5-914 150$000

15 - 116 documentos vários, cartas, requerimentos da mesma collecção por Go-

mes Carneiro 12-5-914 150$000

1916

4 - Uma collecção de autographos pertencentes a Ernesto Senna (231 does. sendo

duas photographias e um impresso) Sr. Adão da Costa Lima 21-1-16 120$000

1920

85 - Álbum de Ernesto Senna - contendo manuscriptos e desenhos vários. E

Briguiet & Cia. 28 setembro 100$000

Os documentos referentes aos números de registro 13 e 14 de 1914; 4

de 1916; e 85 de 1920 estão fisicamente unidos na Coleção Ernesto Senna;

entretanto o registro 15 de 1914 só foi encontrado na Coleção Manuscritos

Avulsos, na 
qual 

alguns documentos da coleção foram acondicionados 
por

motivos desconhecidos.

No registro 13 de 1914 do Livro de Registro encontramos ainda uma

curiosidade: o álbum ao 
qual 

a anotação se refere foi desmembrado e seus

documentos 
ganharam 

um novo tipo de arrumação, conforme anotação ma-

nuscrita de autor não identificado. Nela se lê 
que 

"É 
o álbum Ernesto Sena,

desdobrado agora em 
pastas 

na Col. E. S."48. Este fato contribuiu 
para 

uma

mudança significativa na história da coleção, 
pois 

agora esta 
ganhava, 

no es-

paço 
da Biblioteca Nacional, uma nova forma de arranjo, sendo dividida nas

gavetas 
do arcaz 

por 
sua tipologia e obedecendo ao seguinte arranjo: cartas,

cartões de visitas e autógrafos localizados em ordem alfabética 
pelo 

último

sobrenome do missivista dos documentos e/ou autógrafos.

Deste álbum restaram 11 folhas, nas 
quais 

estão inseridos os recortes de

autógrafos/assinaturas colecionados 
pelo jornalista que 

foram retirados de ou-

tros documentos. Este fato chama a atenção, tendo em vista 
que 

se abriu mão

de um item colecionável na íntegra em detrimento de apenas uma 
parte 

dele.
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Essa situação estende-se a outros itens da coleção, como as 
páginas 

de rosto de

livros 
que 

foram arrancadas 
para 

compor o álbum. Essa é uma forma de cole-

cionar, até certo 
ponto 

distinta, 
já que, 

talvez 
pelo 

arranjo da coleção (através

da colagem dos itens no álbum), o colecionador tenha optado 
por 

excluir o

item e aplicá-lo somente a uma 
parte 

do conjunto.

Já o registro 85 de 1920 nos remete ao 
"Álbum 

dedicado a Ernesto Sen-

na", composto 
por 

desenhos, 
partituras, poemas (em sua maioria inéditos) ou

simples assinaturas, datados de 1884 a 1910 e com um único objetivo: render

homenagem ao 
jornalista. 

Dentre os autógrafos e dedicatórias 
que 

compõem

o álbum, destacamos os de Raul Pompéia, Olavo Bilac, Capistrano de Abreu,

Coelho Neto, Araripe Júnior, Quintino Bocaiúva, Tobias Monteiro, Lopes

Trovão, Machado de Assis, José do Patrocínio e Aloísio Azevedo, ícones da

história 
política 

e literária brasileira.

A Coleção Ernesto Senna está organizada nas seguintes séries arquivísticas,

criadas de acordo com a tipologia documental49:

Série Autógrafos: textos originais e assinaturas (autógrafos) diversos. Esta

série refere-se às coleções de assinaturas (autógrafos) e dedicatórias. Grande

parte 
desses documentos está agrupada em 14 álbuns de autógrafos, totali-

zando 298 assinaturas, e um álbum dedicado a Ernesto Senna, 
que 

contém

296 dedicatórias ao 
jornalista. 

Esta série também abrange em seu escopo

os textos originais 
que 

estão inseridos na coleção, como artigos e discursos.

Série Avulsos: nesta série estão relacionados os documentos oficiais, muitos

deles assinados 
por 

d. Pedro I, d. João VI e d. Maria, além de seus minis-

tros. Como exemplo, temos documentos referentes à Revolução Pernam-

bucana e à Revolta do Vintém, além de ordens e decretos.

Série Cartões: reúne cartões de visitas de diversas 
personalidades 

ilustres

da época, em sua maioria cumprimentando Ernesto Senna ou solicitando

favores ao 
jornalista.

Série Correspondência de Terceiros: é a maior 
parte 

da coleção. Contém car-

tas 
provavelmente 

oferecidas a Ernesto Senna 
por 

seus colaboradores ou

conseguidas através de suas relações 
pessoais. 

Destacamos as cartas de d.

Pedro II, Lopes Trovão, Urbano Duarte, conde d'Eu, Gonçalves Dias e

Machado de Assis.

Série Correspondência Recebida: é composta 
por 

cartas e cartões 
postais 

re-

cebidos 
por 

Senna 
que 

tratam, na sua maioria, de assuntos relacionados ao

seu trabalho no Jornal do Commercio e de 
pedidos 

de emprego 
para 

tercei-

ros nas oficinas do 
jornal. 

Nesta série 
podemos 

encontrar ainda cartas re-

metendo a Ernesto Senna cartas e autógrafos 
pedidos por 

ele a seus amigos.
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Vestígios, indícios, sinais, rastros e marcas

As marcas de uma antiga ordenação estão 
presentes 

nos objetos da coleção

— vestígios de antiga ordem estabelecida 
pelo 

colecionador 
que, 

na biblioteca,

foi desfeita ao se desmembrarem os álbuns 
que 

compunham a coleção. Esses

sinais constituem-se de restos de cola e de antigas 
páginas 

em 
papel 

industrial

dos álbuns 
que 

antes arrolavam 
grande parte 

da coleção, além de anotações

manuscritas 
por 

ele numeradas e informações biográficas dos missivistas.

Outras marcas importantes são os assuntos comentados na correspondên-

cia da coleção e as imagens 
que 

formam o 
"Álbum 

dedicado a Ernesto Senna".

Há diversas referências a movimentos 
políticos, 

críticas sociais, relações 
pes-

soais e até mesmo o dia a dia das 
pessoas. 

Debatem-se 
questões 

relacionadas

ao Império, à 
política 

e ao bem-estar social, como, 
por 

exemplo, a luta contra

a tuberculose e outras doenças. Há também 
pequenos 

estudos, artigos e agra-

dos. Alguns desses documentos ajudam a recuperar a história da coleção e do

colecionador, bem como do momento em 
que 

foram 
produzidos.

[...] entre o presente e o passado interpõem-se sinais e vestígios mediante os quais

- e só deste modo - se pode compreender o passado; trata-se de recordações,

imagens, relíquias. E sempre imperfeita, porque o passado não pode, em circuns-

tância alguma, ser simplesmente reconstruído na íntegra, e toda reconstrução é

sempre marcada pela dúvida.50

Pomian corrobora a idéia de 
que 

os vestígios são as 
pontes que 

nos ligam

ao 
passado 

de um objeto, ou até mesmo de uma coleção inteira, servindo de

agente 
que 

nos leva a recontar os fatos.

Articulado ainda com o conceito de vestígio, Cunha se refere às coleções

pessoais, principalmente 
aos diários, como

[...] um corpo documental de inestimável valor como fonte histórica e podem

fornecer informações e indícios sobre práticas cotidianas expressas em hábitos,

costumes, valores e representações de uma época e, como tal, analisados a partir

do conceito de lugares de memória.51

Noutras 
palavras, 

os objetos de coleção servem de relato 
para 

hábitos e costu-

mes 
que 

não mais estão 
presentes 

em nossa sociedade ou então se modificaram

e, 
por 

meio desses objetos, 
podemos 

acompanhar a sua evolução.

Foi dito 
que 

a relação de Ernesto Senna com diversas 
personalidades 

con-

tribuiu 
para 

o aumento de sua coleção. Um bom exemplo é a relação estreita

que 
Senna mantinha com Lopes Trovão, 

já que 
este, 

quando 
cônsul do Bra-

sil em Paris, remetia cartas e autógrafos 
que 

considerava interessantes 
para 

o

colecionador, além de colocá-lo em contato com 
personalidades 

e 
políticos
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europeus. Outros amigos também foram 
grandes 

colaboradores, uma vez 
que

enviavam autógrafos e cartas 
para 

o colecionador. Um bom exemplo é a se-

guinte 
carta de Artur Azevedo52, onde se lê:

Meu caro Ernesto Senna.

Ahi têm v. o que lhe prometi: uma carta do saudoso Arthur de Oliveira. Mando-

lhe também um autographo, não menos preciozo, do Carvalho Júnior, o Carva-

lhinho, auctor de Parisina.

Quando puder apanhar uma [grana], não se esqueça do velho camarada [obr.ter.]

Arthur Azevedo.

Caso curioso é 
que 

tanto a carta 
que 

remete os autógrafos como os 
pró-

prios 
autógrafos tornaram-se itens da coleção. Esta 

prática 
talvez seja uma

forma de o colecionador homenagear 
quem 

colabora com o crescimento de

sua coleção ou, até mesmo, manter a história de sua coleção, voluntária ou

involuntariamente. Outro fato ainda 
que 

chama a atenção é o missivista, 
por

vezes, também ansiar 
por 

fazer 
parte 

da coleção. E o caso de Adolfo Morales

de Los Rios53, 
que 

envia a seguinte carta ao colecionador:

Meu caro Senna = [Szc] O documento junto deve ter bastante interesse pa. sua

collecção. Se trata de um aviso que o Comandante general de marinha das ilhas

Canarias, mandou por copia, ao Capitan-General das mesmas ilhas, que na oc-

casião era o meu pae o Tenente General Adolfo Morales de Los Rios, sobre o

tratamento que se devia dar aos barcos de guerra brasileiros a raiz da proclamação

da Republica, no caso delles tocarem em postos hespanhoes.

O autographo é de um João Ninguém, é verdade, como o que vae ao pé destes

dizeres, mas como todo coleccionador quer justificar a todo [...ance] a maior o

menor razão de taes ou taes peças figurarem nas suas colecções, Nem justificará

a existencia destas nos seus [cartões] acrescentando mais que estas linhas vão es-

criptas pelo fazedor de casas do Rio de Janeiro que mais destas tem construido na

Avenida Central, base esplendorosa do nosso progresso urbano.

A falta de melhor contente-se Vm. com isso e mais um abraço do velho amigo.

A. Morales de Los Rios

Rio de Janeiro 1-6-1907

Neste documento observamos alguns aspectos interessantes. Primeiro, a

carta de Adolfo Morales de Los Rios dirigida a Ernesto Senna está escrita

no documento 
que 

remete 
para 

a coleção, inviabilizando assim a separação

dos itens. Segundo, Adolfo Morales de Los Rios tenta a todo custo 
justificar

a inserção de seu autógrafo na coleção, 
já que 

fala até de sua vida com este

fim. Por último, apela a duas circunstâncias 
para 

ainda 
justificar 

a inserção

do documento na Coleção: (i) o documento em espanhol é dirigido ao seu
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pai, 
o 

que parece 
ser uma forma voluntária ou involuntária de 

preservar 
a sua

memória familiar; (ii) e seu apelo à história do 
país, já que 

o documento tem

como 
pano 

de fundo a Proclamação da República do Brasil. Afora esses aspec-

tos, o missivista foi um dos maiores arquitetos do início do século XX54 — fato

citado, inclusive, 
por 

ele na correspondência —, o 
que 

também 
pode 

ter sido

fator determinante na inserção do documento na coleção. Esse exemplo re-

força o argumento de 
que, 

direta ou indiretamente, uma coleção é um reflexo

de sua sociedade, de seu colecionador e, 
por que 

não, de seus colaboradores.

Dedicatórias, 
palavras 

oferecidas à memória

Na Coleção Ernesto Senna, encontramos uma série de dedicatórias de 
per-

sonalidades ao 
jornalista. 

Destacam-se neste conjunto o 
"Álbum 

dedicado a

Ernesto Senna", 
que 

arrola dedicatórias redigidas em homenagem ao 
jornalis-

ta 
por 

diversas 
personalidades, 

totalizando 296 autógrafos e dedicatórias. Este

conjunto documental ainda conta com dedicatórias escritas em livros 
presen-

teados ao 
jornalista, 

dos 
quais 

ele tirava a 
página 

de rosto e acondicionava no

álbum 
que 

abrigava a Coleção.

As dedicatórias 
podem 

ser fiéis representantes de um tempo; 
podem 

carre-

gar 
consigo marcas do 

passado 
do seu colecionador, 

que 
vão além da simples

assinatura, e 
podem 

ter um significado 
quase 

mágico, sejam elas uma mani-

festação de carinho, um oferecimento ou uma reflexão. Por meio das home-

nagens 
prestadas pelas 

dedicatórias, é 
possível 

conhecer momentos marcantes

da vida do colecionador. Este é o caso do 
"Álbum 

dedicado a Ernesto Senna".

Neste álbum, 
que 

tem como datas limite os anos de 1884 e 1910, todos ren-

dem homenagem ao 
jornalista 

de diversas formas, seja através de desenhos,

músicas, versos, 
poemas, 

textos — inclusive discussões 
políticas 

— ou simples

palavras 
de agradecimento, apoio ou brincadeira.

O álbum acaba 
por 

cumprir o 
papel 

de um lugar de memória55 e um docu-

mento/monumento56 
que 

abrange em seu escopo a memória de seu colecio-

nador, mas também da sociedade e 
política 

da época. Há, 
por 

exemplo, sátiras

a d. Pedro II e ao sistema monárquico, refletindo as tendências republicanas

do 
jornalista.

Outro aspecto sugerido é uma espécie de retorno às antigas dedicatórias ao

príncipe57, 
em 

que 
todos rendiam homenagem a sua majestade e ele se 

posi-

cionava como o autor maior.

Ela [a dedicatória] é também uma figura pela qual o príncipe se vê louvado como

o inspirador primordial, o autor primeiro do livro que lhe é apresentado - como

se o escritor, ou o sábio, lhe oferecesse uma obra que, de fato, é dele. Nessa figura

extrema de soberania, o rei [sic] se torna poeta ou sábio, e sua biblioteca não é
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mais apenas um tesouro que preserva riquezas ameaçadas, ou uma coleção útil ao

público, ou ainda um recurso para prazeres particulares. Ela se transforma num

espelho onde se reflete o poder absoluto do príncipe.58

No 
"Álbum 

dedicado a Ernesto Senna", o 
jornalista 

é o 
"príncipe", 

na 
po-

siçao de autor supremo de todas as obras do álbum, espaço este, 
por 

sua vez,

em 
que 

todos lhe rendem homenagem.

O álbum, conforme dito acima, revela as tendências sociais, 
políticas 

e

literárias de sua época, como, 
por 

exemplo, o confronto entre ideais republi-

cano-abolicionistas e monarquistas, além de apresentar 
partituras, poemas,

desenhos ou apenas simples dedicatórias, todos com o mesmo 
propósito: 

ho-

menagear Ernesto Senna. Além da representação 
possível 

de Ernesto Senna

como o 
"príncipe", 

autor máximo das obras 
que 

ele 
próprio 

reuniu, outro

aspecto de interesse é o fato de haver no álbum uma espécie de 
"consciência

de si" e, através de inúmeras dedicatórias, narrar a sua história. Suas 
páginas

revelam como o 
jornalista 

conquistava os itens de sua coleção e, sobretudo,

como o 
próprio 

álbum foi constituído. As imagens e os textos nos servem de

relato da história deste objeto. Temos um bom exemplo na seguinte dedicató-

ria de Oliveira Gomes:

Como um homem do século dezenove, vejo com summa satisfação que se man-

tém, cada vez mais sólida, esta instituição do passado 
- o Álbum d'Autographos!

Mais rijo, embora nem sempre mais legivel, (pobres palcographos do futuro, per-

doa-me, a mim também!) [...] que as inscripções egypcias, o Álbum ha de através-

sar os séculos infinitos e destruidores e chegar ao ídies irael. Nesse dia [tremendo],

com o perfeito conhecimento das sciencias graphologicas que o Padre Eterno tem,

elle [...] verificará nestes perigosos manuscriptos as nossas tendencias mais ocultas

e os nossos mais sombrios pecados. Embora! É possivel que todo progresso do

nosso querido século dezenove fique esquecido e apagado pelo do século novo;

[...] só Álbum ficará, essa instituição indestructivel e quasi sagrada!

Rio de Janeiro, 2 — I — MCMI

[Ass.] Oliveira Gomes59

Nesta dedicatória o autor discorre sobre os 
propósitos 

do álbum — eter-

nidade, descrição de sua sociedade, e relato de seu tempo -, além de afirmar

que 
este servirá de 

prova 
ao 

"Padre 
Eterno" dos 

pecados 
cometidos, ou seja,

o álbum carrega consigo a história de seus autores e do homenageado com as

dedicatórias. Constitui-se, desta forma, uma dedicatória no espaço ao 
"invi-

sível", ao 
que 

"está 
situado num tempo sui 

generis 
ou fora de 

qualquer 
fluxo

temporal: na eternidade"60. Uma eternidade na 
qual 

somente o 
"Padre 

Eter-

no" 
poderá 

testemunhar e ler o 
que 

está escrito no álbum, 
que 

conversa com o
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tempo 
posterior 

aos homens de sua época, 
que 

se lança ao invisível em busca

da eternidade.

O álbum se afirma e corre atrás de seus dedicadores, como vemos na ima-

gem 
a seguir, na 

qual 
o 

jornalista parece querer 
a todo custo um autógrafo

para 
enriquecer a sua coleção.

E sobre a 
qual 

Pereira Netto faz o seguinte comentário:

[O seu Álbum,] dizia a pouco, o Luiz ao [Aristide], é como um raio que, quando

menos esperamos, nos fulmina!

Aproveito a idéa, e assim visto que o Senna deite scenas comigo.

25 - 
Janeiro 

- 88

Pereira Netto61

O 
que 

fica mais claro ainda na dedicatória de João Phoca, em 
que 

este

define o 
que 

é álbum:

Do 
"Diccionario 

de Verdade Profundas"

(que hei de publicar um dia)

Álbum - substantivo masculino - Instrumento de supplicio em forma de livro

que se applica ao cerebro do proximo. Ageita-se a machina infernal, com um

sorrizo, aperta-se o parafuso de uma lisonja, dá-se volta à manivella duma genti-

leza e o... sae quasi sempre... uma banalidade...

Considerações finais

A 
prática 

de colecionar surge, talvez, do desejo de 
guarda 

ou de memória.

Este ato representa muito mais do 
que 

simplesmente salvaguardar o objeto em

si; ele envolve também a 
preservação 

de seu significado, de sua simbologia. O

colecionismo 
pressupõe 

a 
paixão pelo 

objeto e 
por 

sua história. Fatos como o

nome do antigo dono do objeto, a data em 
que 

foi adquirido, como o foi etc.

fazem 
parte 

da 
prática 

colecionista; eles integram, 
juntamente 

com o corpo

físico do objeto, um leque de representações 
que 

nos remetem a outro local,

outra época e, até mesmo, aos mais variados sentimentos.

Os objetos de coleção funcionam como máquinas do tempo acionadas

pela 
lembrança despertada 

pelo 
olhar e/ou tocar. Eles caminham ao lado de

seu colecionador, remetendo-o ao 
passado 

do 
qual 

vieram e servindo como

uma 
ponte 

de integração entre este e o 
presente.

Um colecionador 
junta 

seus objetos 
para 

a 
posteridade, 

lançando-os ao in-

visível futuro, 
para que 

ele tenha na memória 
guardado 

aquele fato e, mesmo

com a morte do colecionador, esses objetos tenham a capacidade de represen-

tá-lo, incorporando-o ao seu ciclo de vida, à sua história, 
pois 

assim como os
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objetos são colecionados, eles também colecionam donos e representações,

que 
se somam.

A Coleção Ernesto Senna é um exemplo desse fato, 
pois, 

ao 
juntar 

os seus

objetos, o 
jornalista 

deu a eles a configuração de álbuns, desfeitos com a en-

trada do acervo na Biblioteca Nacional. Esta, 
por 

sua vez, como uma cole-

cionadora, adequou a forma de arranjo da coleção ao seu novo ambiente sem

acabar com a história anterior dos objetos. E manteve um histórico 
que 

nos

permitiu 
saber como se deu a entrada na instituição de cada item, 

por quem,

como e 
quando. 

Assim, a coleção 
ganhou 

novas configurações, enriqueceu

a sua história e agora 
permanece para 

a eternidade com dois colecionadores.

Além disto, a coleção ainda carrega consigo as tendências e 
pensamentos

da época em 
que 

o 
jornalista 

viveu, servindo de relato dos círculos sociais aos

quais 
ele 

pertencia 
e também de suas reflexões e seus ideais. Fatos cotidianos

são representados; as relações não oficiais entre 
políticos, 

literatos, nobres e

outros oferecem subsídios 
para 

entender melhor como estas se davam e 
quais

eram os seus aspectos. A correspondência nos serve não só de indícios destas

relações, mas da história da 
própria 

coleção, revelada através das marcas dei-

xadas 
pelo 

colecionador, como suas anotações manuscritas e observações, bem

como 
pelos 

restos do álbum 
que 

foi desmembrado. Temos ainda os vestígios

deixados 
pelos 

administradores da Biblioteca nos relatórios institucionais e no

livro de tombo, 
que 

nos servem de 
prova 

documental 
para 

recontar a história

da Coleção.

Tais marcas, vestígios e indícios são, 
para 

dizer ainda mais uma vez, de

importância ímpar 
para 

a identificação dos itens de uma coleção e a contex-

tualização e compreensão das coleções, 
pois, 

embora não recontem os fatos de

forma 
"fidedigna" 

e 
"completa", 

são as indispensáveis 
pistas para 

a interpreta-

ção dos fatos e construção (que talvez nunca cesse) da memória. São apenas

parte 
de um todo maior, mas sem as 

quais 
não há história, não há memória.
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O Governo 
JK

e a Revista Manchete

A Criação do Mito
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Bibliotecária. Coordenadora de Acervo Especial do Centro de Referência e

Difusão da Biblioteca Nacional



Resumo

O assunto deste estudo é o Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-60), em

especial a criação de uma imagem política positiva do presidente, forjada nos êxitos de

sua política desenvolvimentista, no seu carisma pessoal, na construção de Brasília e na

atuação de órgãos da imprensa, como a revista Manchete. Então uma das mais importan-

tes publicações do país, com circulação semanal, a revista cobriu intensamente não só o

Governo JK, como também os anos 1962-65, quando JK se elegeu senador por Goiás,

foi cassado e exilado, e 1965-76, quando, mesmo com a forte censura no país e os dias de

exílio do ex-presidente, Manchete continuou a lhe dedicar espaço considerável. O estudo

vem acompanhado do levantamento, na coleção da revista na Biblioteca Nacional, das

matérias publicadas sobre JK nesses três períodos.

Palavras-chave: Governo Juscelino Kubitschek. Revista Manchete. Construção de Brasília.

Criação de um mito.

The subject of this study is Juscelino Kubitschek de Oliveiras government (1956-1960),

specially the creation of a positive political image of the president, forged on the sue-

cesses of his developmentist policy, his personal charisma, the building of Brasília, and

the performance of the press organizations, such as Manchete magazine. One of the

most important weekly publications of the country at the time, this magazine covered

intensively not 
just JKs government, but also the years 1962-65, when JK was elected

Senator for the Brazilian state of Goiás, had his political rights revoked, and was exiled,

and 1965-76, when, even under the countrys strong censorship, and despite the ex-

presidents exile, Manchete continued to dedicate considerable space to him. This study

is accompanied by a survey, carried out in the periodical publication collection of the

National Library of Brazil, of articles published about JK in this three periods.

Keywords: Juscelino Kubitschek's government. Manchete magazine. Building of Brasília.

Creation of a myth..

Este estudo é resultado do trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) em

outubro de 2008 no Rio de Janeiro, para a obtenção do grau de Mestre em Bens

Culturais e Projetos Sociais.

Abstract



Alguns segredos da sociedade se revelam melhor precisamente na forma pela qual ela

aparece na fantasia. As vezes a fantasia pode ser um momento superior da realidade.

Otávio Ianni

Introdução

Algumas 
questões 

orientadoras 
podem 

direcionar o 
percurso 

das reflexões

deste trabalho. Os anos 1950 foram 
pródigos para 

a imprensa brasileira; novas

demandas surgiram com a urbanização, e tornou-se necessário adequar a an-

tiga estrutura da imprensa ao 
quadro político que 

se instaurara com o retorno

de Getulio Vargas e 
permaneceria 

até 1964.

Qual o contexto social da década de 50, durante a 
qual 

se 
pretende 

analisar

a relação da revista Manchete com o 
presidente Juscelino Kubitschek? Qual a

importância das revistas ilustradas em um 
período 

marcado 
por 

transforma-

ções sociais? De 
que 

forma a imagem de Juscelino foi veiculada 
pela 

revista

Manchete? Que importância o 
governo JK tem na memória do 

povo 
brasilei-

ro, a 
ponto 

de ser lembrado como o 
período 

dos 
"anos 

dourados"?

Procuramos responder estas 
questões 

traçando um 
panorama geral 

do 
que

foi o Brasil da segunda metade da década de 1950 até 1961, mostrando como

a revista Manchete registrou estes acontecimentos e como se comportou de-

pois 
do Governo JK em relação à imagem do 

presidente. 
Cumpre adiantar a

hipótese 
que 

norteia este trabalho: a revista Manchete desempenhou um 
papel

fundamental na criação do mito dos 
"anos 

dourados". Esta hipótese 
parte 

do

pressuposto 
de 

que 
todas as realizações do 

governo, 
divulgadas através das fo-

torreportagens da revista Manchete, contribuíram efetivamente 
para 

a criação

deste mito.

Muito se tem escrito sobre o Governo Juscelino Kubitschek; vários as-

pectos 
do 

percurso 
de seu 

governo já 
foram abordados. O tema 

propõe 
uma

reflexão a respeito dos acontecimentos históricos 
que 

envolviam a sociedade
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brasileira naquele 
período, quando 

o 
país 

sofria influência direta das transfor-

mações ocorridas no mundo, como explica Hobsbawm:

Durante os anos 50, sobretudo nos países desenvolvidos, cada vez mais prósperos,

muita gente sabia que os tempos tinham de fato melhorado, especialmente se

suas lembranças alcançavam os anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. (...)

O mundo, em particular o mundo do capitalismo desenvolvido, passara por uma

fase excepcional de sua história; talvez uma fase única. Buscaram nomes para

descrevê-la: 
'os 

trinta anos gloriosos' dos franceses, a Era de Ouro de um quarto

de século dos anglo-americanos (...) O dourado fulgiu com mais brilho contra

o pano de fundo baço e escuro das posteriores Décadas de Crise (...) O mundo

industrial se expandiu por toda à parte; nas regiões capitalistas e socialistas e no

'Terceiro 
Mundo'. No velho Ocidente, houve impressionantes exemplos de revo-

luçao industrial, como a Espanha e a Finlândia (...). No Terceiro Mundo, o fato

mais espetacular dos chamados 
'países 

em recente industrialização' ocorreu depois

da Era do Ouro, mas por toda parte diminuiu acentuadamente o número de

países que dependiam da agricultura, pelo menos para financiar suas importações

do resto do mundo. Com exceção da Nova Zelândia, todos estavam na África e

na América Latina.1

Neste 
período, 

o Brasil entra na era da modernização especialmente com

a arrancada desenvolvimentista do Governo JK. A idéia de um Estado forte,

voltado 
para 

o desenvolvimento, surgiu com o Estado Novo em 1937. Desde

então, iniciou-se o 
processo 

de formação de uma sociedade mais urbana e in-

dustrial, com 
grande 

fluxo de 
pessoas partindo 

do meio rural rumo às cidades.

A criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da Companhia Vale

do Rio Doce demonstrou a 
preocupação 

do 
governo 

em implantar a indústria

de base no Brasil, 
que 

foi fortalecida durante o segundo mandato de Vargas

(1951-54) com a fundação da Petrobras, da Eletrobrás e do BNDE.

Na 
primeira 

metade do Governo JK, a ideologia desenvolvimentista, cuja

finalidade era fazer com 
que 

todos se interessassem 
pelo 

desenvolvimento,

alocou recursos e valores tanto no 
plano 

interno como no externo, conseguin-

do controlar as tensões sociais e 
políticas, 

como explica Benevides:

No plano interno a crença no desenvolvimento mobilizou toda a sociedade. Para a

burguesia industrial em expansão, o desenvolvimento evitava a ênfase na interven-

ção estatal da economia. A classe trabalhadora foi mobilizada através do exercício

do trabalho pela crença num futuro melhor. Para as Forças Armadas, em termos

de defesa nacional (transporte, comunicação, energia, material bélico em geral),

o desenvolvimento econômico era indispensável. E quanto à esquerda, o próprio

Partido Comunista defendia uma posição de aliança e conciliação, uma vez que
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a política econômica de JK era um mal bem menor do que a oposição udenista.

No plano externo, o desenvolvimento convergia com os interesses dos países do

primeiro mundo, já que se fundamentava na associação estreita com o capitalismo

internacional e no alinhamento automático com os EUA em termos econômicos.2

A característica 
principal 

da economia brasileira no 
período 

consiste na

consolidação da industrialização brasileira, com a instalação da indústria 
pesa-

da, 
principalmente 

a automobilística, e em um novo impulso na indústria de

base, com a instalação de novas siderúrgicas3 e o desenvolvimento acelerado

da indústria de construção naval.

O núcleo da 
política 

econômica de Kubitschek consistiu na congregação

da iniciativa 
privada 

— acrescida substancialmente de capital e tecnologia

estrangeiros — com a intervenção contínua do Estado como orientador dos

investimentos 
por 

meio do 
planejamento. 

Charles Monteiro, em seu artigo

"Imagens 
sedutoras da modernidade urbana", afirma 

que:

Nos anos 50 ocorreu no Brasil o que alguns economistas chamaram de 
'revolução

verde', ocasionada pela introdução de novas técnicas agrícolas e pelo desenvolvi-

mento capitalista no campo, provocando a expulsão de um vasto contingente de

trabalhadores para os centros urbanos.

O período foi marcado, também, por migrações em massa das regiões brasileiras

agrícolas para os estados mais industrializados e para as novas frentes de colonização:

do Nordeste para o Sudeste e do Centro-Oeste e do Sul, para o Centro-Oeste. O

deslocamento da população do Nordeste para a construção de Brasília é um exem-

pio marcante desse fenômeno de redistribuição da população no território nacional.

Os trabalhadores do campo não estavam amparados na nova legislação do tra-

balho e não possuíam uma série de direitos conquistados pelos trabalhadores

urbanos sindicalizados e politicamente mobilizados dentro do jogo político dos

partidos criados no período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial

e ao Estado Novo.

A cidade afigurava-se para essa população flagelada pelas sucessivas secas, sem di-

reitos trabalhistas e submetida ao poder dos latifundiários, como uma nova terra

de promissão. Esse contingente populacional foi atraído pela promessa de empre-

go na indústria em crescimento, de amparo da previdência social, de educação

para os filhos e uma série de outras oportunidades de trabalho informal e de lazer.

Tanto a política populista-nacionalista de Vargas como o discurso desenvolvimen-

tista de Juscelino Kubitschek baseava-se no fenômeno da expansão do eleitorado

urbano e na organização de partidos de massa.4

O 
período 

também foi marcado 
pela 

transformação dos espaços urbanos,

com a criação de edifícios em estilo arquitetônico moderno e, nas 
periferias,
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a construção de conjuntos habitacionais 
que 

tinham como objetivo abrigar o

contingente 
populacional 

oriundo do campo e sem 
qualificação profissional.

Com o fim da Segunda Guerra e o desenrolar da Guerra Fria, o capitalismo

crescia e os investimentos circulavam com facilidade.

A cultura e as artes também explodiam no Brasil, com a segunda 
geração

do Modernismo, o Cinema Novo, a Bossa Nova, o Teatro de Vanguarda e os

novos métodos de ensino. A indústria cultural brasileira começava a se conso-

lidar, e um dos marcos desse 
processo 

é a chegada da televisão em 1950.

Neste 
período 

também acontece a modernização da imprensa, dominada

por 
algumas famílias ricas, 

proprietárias 
de 

jornais 
e rádios, 

que passam 
a mo-

nopolizar o setor de comunicação. A história da imprensa, como afirma Ma-

rialva Carlos Barbosa no seu artigo 
'Imprensa 

e 
poder 

no Brasil 
pós-1930"5,

passa, 
de acordo com as narrativas dos 

próprios 
homens de imprensa, 

pelo

momento mais singular de sua trajetória, 
quando 

uma série de mudanças

introduzidas no 
processo 

de 
produção 

dos 
jornais 

diários transforma inteira-

mente a face do 
jornalismo que 

se faz no 
país.

O 
jornalismo 

carioca, na busca 
por 

certo distanciamento em relação à li-

teratura e à 
política, 

incorpora uma série de 
práticas 

discursivas advindas,

sobretudo, do 
jornalismo 

norte-americano. Com a adoção desse modelo, a

linguagem 
jornalística 

começa a adquirir uma sistematização interna, e o 
jor-

nalismo obtém certa dose de autonomização, transformando-se numa comu-

nidade discursiva 
própria. 

6

As mudanças nos 
periódicos 

ocorreram na tipografia, nas medidas e forma-

tos, no material de impressão, na organização administrativa e nas técnicas da

notícia. Os 
jornais 

tornaram-se mais agradáveis na diagramação, mais técni-

cos na 
produção 

da matéria e mais bem organizados em termos empresariais.

Procurava-se atrair os leitores — dinamizando a leitura das notícias e valori-

zando o conteúdo e o leitor ao mesmo tempo — de forma a 
poder 

manter ou

expandir seu 
público.

Dentro deste espírito otimista, voltado 
para 

a modernidade, vivenciando

mudanças culturais e 
políticas, 

iniciava-se o 
processo 

de reforma. Na impren-

sa diária, dois 
jornais, que 

fizeram a história da imprensa no 
país, 

nasceram no

Rio de Janeiro: O Globo e o Diário Carioca.

O Globo, fundado em 1925 
por 

Irineu Marinho 
junto 

com Herbert Moses

e Justo de Morais, tinha como objetivo renovar os 
padrões 

dominantes da

imprensa carioca. O Diário Carioca, fundado em 1928, foi um dos mais in-

fluentes 
jornais 

do 
país 

e o responsável 
pela 

modernização técnica da impren-

sa brasileira. Caracterizava-se, desde o 
primeiro 

número, 
por 

uma natureza

essencialmente 
política. 

Foi o 
primeiro jornal 

brasileiro a adotar, de forma

sistemática, as técnicas norte-americanas. Em março de 1950, lançou o 
pri-

meiro manual de estilo e redação 
jornalística, 

escrito 
por 

Pompeu de Souza.
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Introduziu o lead nas matérias e instituiu na sua redação o copidesque, cuja

função é revisar e, se necessário, reescrever as matérias 
para 

dar a elas uma

unidade de estilo.

Outros 
jornais 

importantes surgiram no Rio de Janeiro no final da década

de 1940 e início da década de 1950. A Tribuna da Imprensa de Carlos Lacer-

da surge em 1949. Seu nome deve-se à coluna Da Tribuna da Imprensa 
que

Lacerda escrevera no Correio da Manhã de 1946 a 1949, 
quando 

foi afastado

do 
jornal, 

mantendo, entretanto, o direito ao nome. Alzira Abreu reconhece

que 
a Tribuna da Imprensa

Inovou principalmente na cobertura jornalística e na linguagem. Nela trabalhou

Zuenir Ventura, que identifica o jornal como uma verdadeira escola de jorna-

lismo. Lembra que a Tribuna da Imprensa nos anos de 1956/57 era um jornal

experimental, um laboratório (...) A Tribuna e o Diário Carioca foram responsá-

veis pelo enxugamento da linguagem do jornal, uma depuração da linguagem e a

substituição da subjetividade pela objetividade.7

O 
jornal 

Ultima Hora aparece em 1951, sob o comando de Samuel Weiner,

como diário de apoio a Getulio Vargas. Em 
poucas 

edições, torna-se um 
jornal

popular 
e ousado. Além de contar com excelentes colunistas, foi o 

primeiro 
a

pagar 
salários dignos aos seus 

profissionais. 
O diário Ultima Hora não apenas

inovou forma e conteúdo, como 
promoveu 

uma verdadeira revolução com a

utilização, 
pela primeira 

vez, da fotorreportagem nos diários brasileiros.8

As revistas ilustradas formavam um segmento diferenciado, visando a um

público 
de maior 

poder 
aquisitivo e construindo as matérias sob um ângu-

lo novo. Lidavam com a temporalidade de modo diferente dos 
jornais 

co-

tidianos. Enquanto os 
jornais 

trabalhavam com o imediato, as revistas se-

manais trabalhavam com a atualidade, oferecendo uma nova abordagem dos

acontecimentos.

As revistas O Cruzeiro e Manchete construíram um novo tipo de reporta-

gem 
e de narrativa baseado no uso de imagens fotográficas. Algo 

que já 
se fazia

na Europa desde a década de 20, mas 
que 

atinge sua maturidade no Brasil nos

anos de 1950.

O Cruzeiro foi a 
primeira 

revista semanal de fatos diversos e circulação

nacional a introduzir a linguagem da fotorreportagem. Fundada 
por 

Assis

Chateaubriand, teve um importante 
papel 

na conformação de um imaginário

sobre o Brasil nas décadas de 1940 e 1950 através de suas fotorreportagens.

Criada em 1928 e reformulada em 1945, revolucionou a técnica e o espírito

do 
jornalismo 

ao romper com a influência europeia na imprensa brasileira.

As inovações vieram com o fim da censura do Estado Novo em 1945. Foi

possível 
começar um 

jornalismo 
mais crítico, o 

que 
se refletiu nas fotos. Já
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a revista Manchete, fundada em 1952 
por 

Adolpho Bloch, se tornou a mais

importante revista semanal brasileira, no momento em 
que 

se introduzia uma

nova estética na distribuição das fotografias e se ampliava o espaço 
para 

as

grandes 
reportagens.

Este estudo tem como 
proposta 

mostrar, a 
partir 

do levantamento das ma-

térias escritas e fotográficas, na revista Manchete, sobre o 
governo 

de Juscelino

Kubitschek, a relação desse 
periódico 

com o Governo JK, em um 
período 

mar-

cado 
por profundas 

mudanças econômicas, 
políticas, 

culturais e sociais, com

a entrada do 
país 

em uma fase de industrialização e urbanização intensivas.

Neste contexto, o olhar distanciado 
para 

um 
período 

repleto de realizações

nos reporta, com certa nostalgia, aos 
"bons 

tempos", carregados de conteúdos

míticos 
que 

alimentaram o imaginário do 
povo 

brasileiro no 
período posterior

— a ditadura militar — 
período 

nebuloso e complexo 
quando, 

diante da diver-

sidade e das dificuldades, buscava-se no 
passado 

a esperança de dias melhores

e se recolocava, nesta expressão, a imagem enobrecida dos 
"anos 

dourados".

Segundo Angela de Castro Gomes, 
"não 

é fortuito 
que 

a memória coletiva

venha consagrando a identificação desse tempo com a expressão os anos doura-

dos"9. Compreender as formas de construção mítica mais recorrentes e a adjeti-

vação dos 
"anos" 

ou 
"décadas" 

que, 
definidos 

pela 
mídia, expressam um com-

portamento 
social, será esclarecedor, 

quando 
falarmos de Juscelino Kubitschek.

A 
partir 

dessas observações surge o interesse em analisar a revista — veículo

de comunicação da Empresa Bloch - até meados dos anos 2000 e inferir se ela

contribuiu 
positivamente para 

a criação desse mito. A investigação está cen-

trada nos editoriais e 
principais 

notícias, 
pois 

as fotorreportagens mostravam

imagens de impacto 
geradas pelo 

Governo JK, principalmente 
sobre Brasília.

Várias foram as reportagens especiais sobre a construção da capital, desde o

início da obra até a 
grande 

inauguração.

A 
pesquisa 

bibliográfica foi desenvolvida a 
partir 

de outubro de 1955, 
pe-

ríodo de campanha 
para 

a Presidência da República, até 1976, ano de morte

de Juscelino Kubitschek. O levantamento de dados foi feito na Biblioteca

Nacional e na Biblioteca da ABI (Associação Brasileira de Imprensa). As in-

formações foram coletadas da seguinte maneira:

1955/1961 - 
pesquisa 

exaustiva - todas as informações encontradas na

revista sobre o 
governo JK;

1962/1964 - 
pesquisa parcial 

- informações sobre sua candidatura ao Se-

nado Federal, sua cassação e exílio;

1965/1976 - 
pesquisa parcial 

- informações sobre o comportamento da

revista em relação à memória do 
governo JK.

O estudo não é centrado na análise da imagem; ele usa a imagem, a fotogra-

fia, 
para 

reforçar o discurso da mitificação de JK e da criação do mito dos 
"anos

dourados". Para atingir estes objetivos, foram considerados os seguintes 
períodos:
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Durante o 
governo 

— a 
posse, 

as reportagens 
publicadas 

na revista sobre a

escolha dos ministérios, a reação da oposição, o 
plano 

de metas, a constru-

ção de Brasília, a transmissão do cargo a Jânio Quadros;

Pós-governo — o senado, a cassação, o exílio, a análise do comportamento

da revista em relação à sua imagem durante a ditadura até 1976.

Incluímos neste estudo todo o material da 
pesquisa 

— as reportagens da re-

vista cujo assunto é o objeto deste trabalho. Optamos 
por 

disponibilizá-lo acre-

ditando 
que, 

desta forma, estaremos contribuindo com os 
pesquisadores que

porventura 
se interessarem 

por 
alguma linha de investigação em 

que 
este mate-

rial seja representativo, 
poupando-os 

do enorme esforço e tempo de 
pesquisa.

Além dos resultados da 
pesquisa propriamente 

dita, apresentamos a traje-

tória da revista Manchete e conceituamos o mito e sua construção, relacionan-

do-o com a idéia de 
"anos 

dourados" 
que, 

acreditamos, 
guarda 

estreita relação

com a mitificação da figura de Juscelino Kubitschek, o 
qual passou 

a ser visto

como um visionário e se tornou símbolo da modernidade de uma época.

Parte 1

A importância das revistas ilustradas

Falar sobre a revista Manchete implica situar a utilização da fotografia nas

revistas ilustradas no Brasil. No início do século XX, a fotografia 
passaria 

a

ocupar o lugar das ilustrações nos veículos 
jornalísticos, 

basicamente nas revis-

tas ilustradas, em 
grande parte por 

conta do desenvolvimento das técnicas de

reprodução e multiplicação das imagens fotográficas. Utilizava-se a fotografia

como forma de registro de um acontecimento, sem a 
preocupação 

da leitura

das imagens como ocorre na atualidade.

Esta utilização de fotos nas revistas semanais traz uma nova abordagem

das imagens no contexto da informação, o 
que 

se convencionou chamar de

fotorreportagem. Segundo Helouise Costa, a fotorreportagem fundou uma

nova relação entre texto e imagem e criou uma narrativa 
própria:

A foto não se limita mais a ilustrar o texto, mas apresenta um ponto de vista

especificamente visual sobre os acontecimentos. Nesse sentido, texto e imagem

ampliam reciprocamente o seu potencial semântico e o conjunto ganha particular

coesão através de uma narrativa bem estruturada.10

A 
partir 

da década de 1920, a fotorreportagem também atinge um marco

no Brasil, alcançando a maturidade na década de 1950. A fotografia 
jornalís-

tica adquire um novo 
papel 

nos veículos de informação, tendo como carac-

terística a contextualização de um acontecimento, noticiado através da foto.
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A fotorreportagem é, 
portanto, 

a relação da imagem com o texto escrito,

possibilitando 
ao leitor decodificar essa imagem na transmissão da informa-

ção. Além de tudo, como afirma Munteal, a fotografia é o atestado de vera-

cidade da notícia, na sua relação especular com a realidade, 
que, 

através da

fotorreportagem, registra e eterniza a vida, na 
plena 

construção da memória,

desde os 
grandes 

acontecimentos à vida cotidiana, captando alegrias, tristezas

e momentos importantes da história.11

Com a consolidação do mercado cultural no Brasil, as revistas ilustradas

surgem 
para 

responder a esta nova demanda, contribuindo com o 
processo 

de

conscientização e informação da sociedade brasileira, mostrando através da

imagem as diversas faces do Brasil. 
"Desempenham 

toda uma nova 
pedagogia

social sobre as elites vindas do campo, as camadas médias 
provenientes 

das

pequenas 
cidades do interior e os 

próprios 
habitantes das capitais em 

processo

de expansão e transformação do espaço urbano."12

Foi em 1928 
que 

o 
jornalista 

e empresário Assis Chateaubriand fundou Cru-

zeiro, uma revista semanal ilustrada, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Seu

primeiro 
número data de 10 de novembro. A revista só 

passaria 
a se chamar O

Cruzeiro em 8 de 
junho 

de 1929, 
por 

ocasião da edição 31. Possuía agentes em

todas as cidades do Brasil e correspondentes em Lisboa, Paris, Roma, Madri,

Londres, Berlim e Nova York. Suas 
páginas 

eram repletas de anúncios, 
por 

se

tratar de um espaço sempre muito concorrido 
pelos 

anunciantes. Poucos meses

depois de seu lançamento, tornou-se a 
grande 

revista nacional.

O Cruzeiro só se consolidou no mercado editorial na década seguinte; teve

seu apogeu nos anos de 1950 e, em meados daquela década, atingiu a média

de 550 mil exemplares, tiragem 
que 

seria mantida até o início dos anos de

1960. Em 1954, dois dias depois do suicídio de Getulio Vargas, chegou a sete-

centos mil exemplares. O Cruzeiro foi editada também 
para 

outros 
países, 

em

espanhol, entre 1957 e 196513. Foi 
pioneira 

ao abrir suas 
páginas 

às imagens

do homem simples, do negro, do índio, abandonando a fotografia oficial,

sisuda, do início do século, e adotando uma fotografia mais criativa e com be-

leza 
plástica. 

A revista tinha um 
jeito próprio 

de abordar os diferentes temas,

muitas vezes nunca antes apresentados a um 
público 

de massa. Era através

de imagens 
que, para 

além da intenção documental, veiculava certas idéias.

Segundo Helouise Costa, o conjunto dessas imagens constitui um verdadeiro

patrimônio 
simbólico do 

país.14

Os fotógrafos Jean Manzon e José Medeiros foram 
peças-chave 

nessa

mudança, mas muitos outros fotógrafos fizeram 
parte 

da equipe da revista.

Dentre eles, 
pode-se 

destacar Henri Ballot, Indalécio Wanderley, Salomão

Scliar, Jean Solari, Eugênio Silva, Luís Carlos Barreto e Flávio Damm. A

partir 
de 1956, no entanto, Manchete reformula sua 

política 
editorial e su-

planta 
O Cruzeiro.
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A trajetória de Manchete

Manchete começou a circular em abril de 1952, um ano depois de Adolpho

Bloch apresentar o 
projeto 

de criação de uma revista a Henrique Pongetti e

Raimundo Magalhães Júnior, amigos intelectuais, e a Pedro Bloch, seu 
primo.

Imigrante russo, naturalizado brasileiro, 
que 

aqui chegou com a família em

1922, homem de 
personalidade 

complexa, segundo Heitor Cony, são várias as

abordagens 
que 

se 
pode 

fazer a respeito da 
personalidade 

de Adolpho Bloch:

Temos o russo, o russo telúrico, sentimental e complicado, capaz de grandes pran-

tos e cólera. Temos o judeu típico, o judeu de anedotas que atravessou os séculos,

sobrevivendo e levando a todos os povos a sua mensagem que criou o Ocidente.

E temos o carioca, quase malandro, o sujeito de bem com a vida que sabe extrair

de um mínimo o máximo de alegria e gratificação (...). Adolpho foi uma figura

chagalliana, colorida e imensa, que flutuava sobre as misérias humanas e, muitas

vezes, era obrigado a delas tomar conhecimento. Soube ser amigo como poucos

U15

Era filho de Joseph Bloch, um apaixonado 
pela 

tipografia, 
que 

teve uma

gráfica 
em Kiev, além de uma filial em Jitomir, ambas na Ucrânia, 

país 
onde

vivia com os nove filhos e 
que 

teve de deixar 
para 

trás devido à revolução boi-

chevique e ao conturbado 
panorama político 

do 
país. 

Foram 
para 

Nápoles e,

posteriormente, 
vieram 

para 
o Rio de Janeiro. Aqui enfrentaram inúmeras di-

ficuldades, mas Joseph insistiu no trabalho tipográfico e instalou à Rua Vieira

Fazenda, no Rio de Janeiro, uma 
pequena 

impressora na 
qual 

trabalhava com

os filhos.

Adolpho Bloch seguiu a 
profissão, pois, 

ainda na Rússia, trabalhara ao lado

do 
pai 

e de seus irmãos, imprimindo libretos de ópera e colocando affiches nos

quiosques 
de 

jornais. 
A 

gráfica 
vingou, rendeu bons frutos e Bloch 

passou 
a

sonhar com a 
publicação 

de uma revista brasileira. Mesmo com dificuldades,

lançou a revista Manchete, 
que 

sintetizava o trabalho e a 
paixão 

de uma famí-

lia. Apostava 
que 

havia lugar no mercado 
para 

mais uma revista de circulação

nacional, ou seja, 
que poderia 

concorrer com O Cruzeiro. Com base na expe-

riência adquirida nas tipografias da família, acreditava nas 
possibilidades 

de

introduzir inovações editoriais na 
publicação 

e aprimoramentos técnicos nos

equipamentos 
gráficos para 

vencer o desafio da concorrência. O nome Man-

chete foi sugerido 
pelo primo 

Pedro Bloch, como conta Adolpho:

Em 1950, a minha mesa na Frei Caneca era perto da telefonista e de lá eu vigiava a

entrada do prédio. Meu primo, o escritor e médico Pedro Bloch, apareceu para me

visitar. Disse-lhe que, cansado da lupa para ver o corpo 4, cansado de ser gráfico,
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desejava editar uma revista no gênero da Paris-Match. Precisava de um bom título

para ela. Pedro Bloch sugeriu: MANCHETE! 
'Veja 

bem, Adolpho: se o seu nome

aparecer na manchete, isso significa que você é notícia!...' Imediatamente mandei

registrar o título.16

Em texto 
publicado 

no seu 
primeiro 

número, intitulado 
"Um 

momento,

leitor", encontra-se explicitada a 
proposta 

editorial da revista:

Depois de trinta anos de trabalho como gráficos 
resolvemos condensar numa re-

vista semanal os resultados da nossa experiência técnica convocando, para apro-

veitá-la, uma equipe de escritores, jornalistas, fotógrafos e ilustradores de primeira

ordem. Manchete nasce no momento exato em que nos consideramos aparelha-

dos para entregar ao Brasil uma revista de atualidades, correta e modernamente

impressa. Em todos os números daremos páginas e cores - e faremos o possível

para que essas cores se ponham sistematicamente a serviço da beleza do Brasil e

das manifestações do seu progresso. O Brasil cresceu muito, suas mil faces recla-

mam muitas revistas, como a nossa, para espelhá-las. Manchete será o espelho

escrupuloso das suas faces positivas, assim como do mundo trepidante em que vi-

vemos e da hora assombrosa que atravessamos. Neste momento, os fatos nacionais

e internacionais se sucedem com uma rapidez nunca antes registrada. Os jornais

nunca tiveram uma vida tão curta dentro das vinte e quatro horas de um dia. Este

é o grande, o sonhado momento dos fotógrafos e dos repórteres exercitados para

colher o instantâneo, o irrepetível. Depois virão os historiadores. E agora prossiga,

leitor (...)17

Já prenunciando 
em seu 

primeiro 
número uma das características da re-

vista — a velocidade editorial —, Manchete iniciou suas atividades alicerçada

em 
grandes 

nomes da imprensa brasileira. Henrique Pongetti e Dirceu Nas-

cimento foram os 
primeiros 

diretores, seguidos 
por 

Otto Lara Resende. O

investimento inicial foi 
pequeno, 

e o custo de 
produção 

baixo, 
pois 

as má-

quinas 
da tipografia da família ficavam ociosas três dias na semana e 

podiam

imprimir edições semanais de 200 mil exemplares. Em 
poucos 

anos, Manchete

ocupava um 
prédio próprio 

à Rua Frei Caneca, no bairro da Lapa, onde esta-

vam instalados vários 
jornais 

e a revista O Cruzeiro.

Henrique Pongetti relembra, na Revista de Comunicação, as dificuldades

dos anos iniciais: a falta de capital 
para 

um 
projeto 

ousado, agravada 
pela 

con-

corrência de alta 
qualidade 

da revista O Cruzeiro, 
já 

consolidada no mercado:

Não podendo competir com o volume de matéria da revista dominante eu só

poderia tomar um caminho jornalístico: As reportagens originais, os fatos de im-

pacto, a grande colaboração literária, a alta caricatura, os serviços fotográficos

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128



91

exclusivos das agencias estrangeiras. Muito menos, mas muito bom. Bossa, bossa

e mais bossa. Bossa, modéstia à parte, nunca me faltou, mas bossa sem dinheiro

bota a gente na situação de comprar o refugo do fotógrafo nas agencias secundá-

rias e de solancar dia e noite para escrever - como escrevi - 
quarenta por cento

dos primeiros números.18

Posteriormente, foram adquiridas novas máquinas e um terreno no subár-

bio de Parada de Lucas, onde se construiu o 
parque gráfico.

Inversamente à estratégia de O Cruzeiro de alardear tiragens inacredi-

táveis, Manchete não revelava essa informação. A estimativa só 
poderia 

ser

feita com base no relato de Adolpho Bloch sobre a capacidade das rotati-

vas19. O investimento em equipamentos e instalações foi simultâneo à re-

formulação da 
política 

editorial de 1956. A mudança abrangeu todos os

setores da 
publicação, 

transformando a 
paginação 

e atualizando o texto,

com o objetivo de fornecer ao leitor elementos necessários à compreensão

dos acontecimentos.

A equipe de redação foi reforçada. Do 
quadro 

de 
jornalistas, 

redatores e

colaboradores, selecionados entre 
pessoas 

de destaque no meio intelectual, de

fato, a equipe 
que 

compunha aquele semanário era formada 
por profissionais

notoriamente competentes. Como exemplo, mencionemos alguns nomes,

sem a intenção de ser injustos com o 
quadro 

editorial 
que 

foi de 
primeira

grandeza: 
Henrique Pongetti, Dirceu Nascimento, Otto Lara Resende, 

já 
ci-

tados anteriormente, e Raimundo Magalhães Júnior 
— 

que 
começaram com a

revista —, Nahum Sirotsky, Newton Carlos, Murilo Melo Filho, Carlos Drum-

mond de Andrade, Rubem Braga, Joel Silveira, Orígenes Lessa, Guilherme

Figueiredo, Otto Maria Carpeaux, Manuel Bandeira, Fernando Sabino, An-

tônio Maria, Nelson Rodrigues, Marques Rebello, Paulo Mendes Campos,

Lígia Fagundes Telles, Antônio Callado, Heitor Cony, Sérgio Porto, Ciro dos

Anjos, Olegário Mariano, Jânio de Freitas e muitos outros. Entre os vários

editores, destacamos Justino Martins, 
que 

ocupou tal cargo de 1959 até sua

morte em 1983. Jean Manzon, 
que 

trabalhou 
para 

a Paris Match e O Cruzeiro,

foi o 
principal 

fotógrafo. Ao seu lado, estiveram Darwin Brandão, Gil Pinhei-

ro, Gervásio Baptista, Fálvio Roiter, Jader Neves e outros.

A 
partir 

da edição 219 de 
junho 

de 1956, a 
página 

do editorial aparece

com uma nova imagem 
gráfica. 

Antes se limitava apenas ao editorial, 
que 

era

assinado 
por 

Henrique Pongetti e ocupava a maior 
parte 

da 
página, 

e a um

pequeno quadro, 

"Atualidades", 
ilustrado 

por 
uma ou duas fotos na 

parte 
in-

ferior. Neste número, a 
página 

contava, além do editorial (que ainda ocupava

o maior espaço), com um sumário, um 
quadro 

com dados da revista, como

endereço e representantes (diretor, redator etc.), e uma foto miniatura da capa

da revista, destacando o nome do fotógrafo e da imagem retratada.
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Pequenas mudanças também são observadas na 
parte 

final da revista: as

últimas 
páginas 

— 
que 

antes terminavam com 
"Flash", 

a foto da capa com o

nome do fotógrafo, um 
quadro 

com dados da revista e 
"O 

leitor em Manche-

te" — 
passaram 

a conter apenas 
quadros 

de humor e 
propagandas.

Já na edição 244 de dezembro de 1956, ocorrem modificações na 
página

do editorial, redigido 
por 

Henrique Pongetti, embora Nahum Sirotsky apa-

reça como diretor-redator chefe. A composição é a mesma, mas a disposição

muda: o sumário, o 
quadro 

com dados da revista e a foto da capa com o nome

do fotógrafo saem da 
parte 

inferior 
para 

o canto esquerdo da 
página, 

en-

quanto 
o editorial ocupa todo o resto. No 

quadro 
de 

profissionais, 
Henrique

Pongetti aparece como colaborador.

Na edição 261 de abril de 1957, a capa recebe nova diagramação: o título

fica menor, restrito a uma caixa de texto. Estas modificações acontecem à

medida 
que 

mudam os editores, e estes 
parecem 

imprimir sua marca 
pessoal.

A edição de Io de 
junho 

de 1957 tem editorial assinado 
por 

Rubem Braga

informando 
que 

Henrique Pongetti deixou o comando da revista 
para 

"rodar

o mundo". Nas últimas 
páginas, 

Nahum Sirotsky assina a 
"Conversa 

com o

leitor", com 
promessas 

de uma nova Manchete 
para julho 

em rotogravura,

como é esclarecido 
posteriormente 

na edição de 22 de 
junho 

do mesmo ano:

Desde que surgiu, Manchete se caracteriza pela presteza com que cobre os grandes

acontecimentos e tudo informa sobre eles. Esse, o sentido de nossa revista: atua-

lidade em fotografias e texto. E esta equipe que se prepara para mais uma fase de

Manchete. Em julho próximo estaremos em rotogravura, com impressão nova,

nova paginaçao, atualidade ainda maior.

Em entrevista à Revista de Comunicação, edição em comemoração aos 25

anos de Manchete, Nahum Sirotsky relembra a sua 
passagem pela 

revista. Sua

participação 
marcou a mudança da 

publicação para 
a rotogravura. Foi convi-

dado 
por 

Adolpho Bloch, 
que 

o conhecia desde criança, 
para 

ocupar o lugar

de diretor da revista, 
que 

Otto Lara Resende deixara vago. Sirotsky considera-

va a revista, com Otto, muito literária e, embora o admirasse, este 
perfil 

não

correspondia ao estilo 
que 

desejava. Reuniu 
profissionais para 

embarcarem

neste trabalho. Propôs não mais se equiparar ou mesmo superar O Cruzeiro,

definindo-a como uma revista de repórteres, em 
que 

estes constituíam a 
prin-

cipal notícia. Sintetizou de tal forma as mudanças 
que 

implantaria:

A minha experiência em Visão indicava que as classes médias mais prósperas, e os

setores mais responsáveis queriam informação. A nossa fórmula seria, então, uma

mistura de Time e Life. As nossas reportagens não teriam o repórter como estrela

e, sim, os seus próprios assuntos, centralizando tudo. Incluiriam a informação
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mais completa possível, devidamente interpretada de forma a que seu significado

para o leitor ficasse evidente. Seria um serviço. As fotos seriam imaginadas e utili-

zadas com o mesmo sentido. Fotos e textos comporiam o todo.20

Nesta nova formulação, criou a seção 
"Pôsto 

de Escuta", além de seções

destinadas a culinária, moda, arte e beleza. 
"Tentaríamos 

mudar a tradição

de capas com 
jovens 

de belas formas 
para 

utilizar fotografias dos 
principais

eventos cobertos em cada edição". De uma revista de cronistas com Otto

para 
uma revista de reportagens com Sirotsky, 

permaneceram 
apenas Rubem

Braga e Henrique Pongetti, aos 
quais 

se somaram Paulo Mendes Campos e

Guilherme de Almeida. Com essas mudanças, Manchete estava 
pronta para

a rotogravura, segundo Sirotsky. Todos esperavam 
por 

uma alternativa a O

Cruzeiro. Nahum Sirotsky 
permaneceu 

apenas dois anos na direção e deixou

a revista em outubro de 1958.

A 
partir 

de 1959, Justino Martins assume a direção de Manchete. Ele tes-

temunhou sobre a maneira como chegou e como ocorreram as modificações

na revista, além de falar sobre Bloch. Segundo ele, Henrique Pongetti, desde

1952, 
já 

cansado da aventura de dirigir a 
publicação, 

ofereceu-lhe a tarefa:

Em todo caso, olhando para trás - e no que toca à minha atividade em Man-

chete - ocorre-me à imagem de Henrique Pongetti a dizer-me, numa obscura

salinha das antigas instalações de Bloch Editores na Rua Frei Caneca, com um

ar de desolação e cansaço: 
'Justino, 

fica fazendo esta revista. Eu não posso mais.'

Confesso que tomei um susto. Estávamos em 1952 e eu de férias no Rio, vindo de

Paris, onde morava. Adolpho Bloch me convocara para uma conversa. Eu queria

continuar em Paris. Só aceitei mesmo, sete anos mais tarde, em 1959. Adolpho

me chamou pelo telefone. Desembarquei no Galeão e fui direto para a redação.

Nunca mais saí da empresa.21

Respondendo a 
pergunta 

sobre 
qual 

modificação aconteceria na revista,

Justino Martins disse 
que 

começaria 
pela 

forma 
gráfica 

e 
passaria 

a dar 
per-

sonalidade à revista, algo 
que, 

a seu ver, ela não tinha. Sobre a ousadia de

Adolpho Bloch — elemento, aliás, 
que 

temperou a aventura de Manchete desde

seu início — relata a experiência em Paris, 
quando 

Bloch comprou uma imensa

rotativa mesmo sem ter o capital necessário afirmando 
que 

iria arranjar o 
que

lhe faltava.

O entrevistador, dizendo 
que 

o sucesso da revista 
"estourou 

na sua mão",

pergunta 
sobre os motivos de tamanho êxito. Justino defende 

que 
o sucesso

de Manchete se deve ao sucesso de Brasília e da administração de JK. Antes

da forma de abordagem adotada 
por 

Manchete, a imprensa falava 
pouco 

da

grandiosidade 
da nova capital 

porque 
enxergava nela motivo 

para 
a inflação.
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Na edição de 30 de abril de 1960, a revista 
publica 

no editorial:

Oito anos atrás, a 26 de abril, surgia o primeiro número de MANCHETE, com

a promessa de tornar-se uma revista do Brasil para o mundo. Os irmãos Bloch

foram os seus idealizadores e Henrique Pongetti o seu primeiro diretor. Naqueles

dias de 1952, tinha apenas 40 páginas, mas 
já contava a atualidade em vibrantes

reportagens. De então para cá, o ritmo dinâmico que tem impulsionado a im-

prensa brasileira exigiu para MANCHETE a construção de um moderno parque

gráfico, que, hoje, se estende por mais de 50 mil metros quadrados, em Parada

de Lucas. Nossos objetivos, porém, ainda são mais amplos. Dentro de três meses

começaremos a imprimir 32 páginas em cores nas novas rotativas eletrônicas que

estão sendo montadas. Ao mesmo tempo, passaremos a dispor de uma fábrica

própria de tintas de impressão, a 
"Blocolor", 

o que nos possibilitará tiragens de

500 mil exemplares diários. MANCHETE poderá, assim, atingir os mais distan-

tes pontos do País e do estrangeiro. A promessa do primeiro editorial está, portan-

to, sendo cumprida: uma revista do Brasil para o mundo.22

Do final dos anos 50 até meados dos anos 70, Manchete foi a maior revista

brasileira. Tudo o 
que 

não acontecia nela era como se não tivesse ocorrido.

Desde a 
própria 

era JK, que 
teve nela seu evangelista e apóstolo 

principal,

até os movimentos mais expressivos daquela época, como a Bossa Nova e o

Cinema Novo. Nas suas 
páginas, 

Vinícius de Moraes escreveu um de seus me-

lhores 
poemas: 

"Receita 
da mulher amada", e Rubem Braga imortalizou uma

crônica intitulada 
"Ai 

de ti, Copacabana!"23. Como linha editorial, Manchete

e o conglomerado de empresas da família Bloch sempre se destacaram 
pelo

bom relacionamento com o 
governo, 

empregando uma concepção moderna

do fotojornalismo como 
principal 

forma de linguagem. Segundo Munteal,

o objetivo da revista era fazer com 
que 

até os analfabetos 
pudessem 

"ler" 
os

artigos, trazendo uma narrativa visual, independente do texto de suas repor-

tagens24. Era voltada, 
prioritariamente, para 

mostrar temas variados como 
po-

lítica, 
personalidades, 

religião e o cotidiano da realidade brasileira. Mantinha

correspondentes e representantes nas 
principais 

capitais do Brasil e em cidades

importantes do mundo, como Paris, Lisboa, Londres, Nova York, Montevi-

déu e Tóquio.

Em agosto de 1999, Roberto Muggiati, no editorial da edição 2000, nos

dá uma visão do 
que 

foi a revista:

'O 
importante não é ser, ter ou parecer. O importante é fazer, construir, desen-

volver'. A frase de Adolpho Bloch define a sua filosofia de vida e também a revista

que ele criou (...). Manchete foi o começo de uma empolgante aventura cultu-

ral que transformou uma empresa gráfica 
num 

grande sistema de comunicação
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jornalística, atuando nas áreas da imprensa, do rádio e da televisão. Quando a

revista nasceu, em 26 de abril de 1952, o mundo vivia as incertezas da Guerra Fria

e a ameaça do holocausto nuclear; e o Brasil ainda era uma pequena província, di-

lacerada por pequenas divergências e grandes ódios políticos. O homem foi à lua,

derrubou o Muro de Berlim e continua buscando obstinadamente a paz, apesar da

ira e do fanatismo dos últimos tiranos. O Brasil se desenvolveu, construiu Brasília,

superou vinte anos de governos militares e procura hoje, através da democracia,

conquistar toda a felicidade a que tem direito. Manchete não se limitou a registrar

tudo isso. Empenhou-se em causas como as de JK 
- o desenvolvimentismo e a

nova capital - atuou também sobre a nossa realidade (...) fiel ao lema da revista:

'Aconteceu, 
virou Manchete'.

Adolpho Bloch era amigo de Juscelino e dedicou irrestrito apoio ao seu

governo, 
ajudando a tornar o 

presidente 
uma figura 

popular. 

"Brasília 
e Man-

chete cresceram 
juntas", 

disse seu criador. A revista apresentava JK como ho-

mem simples, do 
povo, que 

transmitia confiança no destino do 
país. 

Essa

confiança se fazia 
presente 

de forma concreta, 
já que JK era mostrado como

um homem de ação, empreendedor e inovador.25 Manchete 
participou 

ati-

vãmente de momentos decisivos da vida 
política 

nacional, acompanhando a

cada edição, a construção de Brasília, como afirma Adolpho Bloch:

Realmente, Brasília e Manchete cresceram juntas. Acompanhamos dia a dia a

construção da capital. Fomos os primeiros a instalar ali, durante as obras, uma su-

cursai jornalística. Mandei para lá o meu amigo Murilo Melo Filho e Jader Neves.

Todas as semanas eles enviavam reportagens que mostravam ao Brasil a epopéia

que se erguia no Planalto Central. Nossas edições se esgotavam rapidamente.26

Em seu artigo 
"Mil 

e 
quinhentas 

semanas", 
publicado pela 

Revista de Co-

municação, Adolpho Bloch relembra o início da sua amizade com Juscelino:

Na campanha eleitoral de 1955, eu ouvia os discursos de Juscelino Kubitschek.

Conheci-o como governador de Minas Gerais. Mais tarde, como presidente da

República, só estive com ele quatro vezes. A primeira foi quando, entusiasmado

com as suas metas, mandei imprimir dez mil cartazes com o seu slogan 
'50 

anos

em 5', que eu tirara de um de seus discursos proferidos pelo interior do país.

Fiquei surpreendido quando ouvi críticas ao cartaz. Fui procurá-lo no Palácio do

Catete. (...) Disse-lhe que havia sido eu o responsável pelos cartazes. Mandara-os

fazer e entregara os mesmos ao chefe de sua campanha eleitoral, o Dr. Negrão de

Lima, (...) Perguntei a JK se desejava que eu desse uma declaração pública assu-

mindo a responsabilidade pelos cartazes que lhe estavam provocando críticas, JK

me respondeu sorrindo: 
'E 

você pensa que eu não vou fazer este país caminhar
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50 anos em 5?' Saí do Catete reconfortado e dormi uma das minhas melhores

noites.27

De acordo com o 
que 

se 
propunha, 

a revista Manchete acompanhou de

perto 
toda a trajetória do 

governo: 
da edição 182, de 15 de outubro de 1955

— cuja capa estampa JK eleito, 
que 

comenta na reportagem seus 
planos para 

o

faturo 
governo 

- até a edição especial de 21 de abril de 1960 - sobre a inaugu-

ração de Brasília, da 
qual 

foram editados 760 mil exemplares 
que 

se esgotaram

em 48 horas. Comentários, notas, reportagens e imagens mostram situações

emblemáticas 
que, 

ao longo da trajetória da revista semana a semana, exercem

papel 
importante na construção e consolidação da imagem de JK.

A amizade entre JK e Adolpho Bloch começou no início do 
governo 

e

foi consolidada 
pela profunda 

admiração 
que 

Adolpho sentia 
por Juscelino,

como afirma Alvimar Rodrigues, 
que 

foi editor de Manchete:

(...) inegavelmente, o Adolpho tinha uma admiração profunda pelo Juscelino e

o Juscelino retribuía isso à altura; eram realmente amigos. (...) Ele [Bloch] era

um homem sentimental até o último fio de cabelo, embora não perdesse por esse

sentimentalismo a noção pragmática, a noção do negócio, a noção de ganhar

dinheiro; mas era um sentimental. (...) Esse sentimento de crença no futuro que

JK também tinha, eu falo com a maior tranqüilidade, havia. Outras relações, po-

líticas, econômicas, possivelmente. Mas que havia uma relação de sentimento, de

amizade e mútua admiração, não há nenhuma dúvida.28

Bloch declara 
que, 

durante os onze anos de exílio e ostracismo de Jusceli-

no, nunca o ouviu falar com ressentimento de sua situação 
política. 

Costu-

mava apenas dizer: 
"Esta 

revolução foi feita contra o Jango no 
primeiro 

dia.

Mas do terceiro dia em diante ela se voltou contra mim." Bloch revela ainda:

Em 1964 acompanhei o Presidente em todos os seus momentos difíceis. Veri-

fiquei que estava diante de um líder, de um ser humano extraordinário. Não o

abandonei um só dia. Só lhe fiz um pedido ao longo de tantos anos de amizade e

convívio (...) que ele fosse o cronista de sua própria vida e de sua obra29.

Assim a Editora Bloch 
publicou 

as memórias de JK em 
quatro 

volumes:

A experiência da humildade-, Por 
que 

construí Brasília-, A escalada 
política 

e 50

anos em 5.

O último 
gabinete 

de Juscelino Kubitschek foi no 
prédio 

da Rua do Rus-

sei, no 11° andar, 
posteriormente 

transformado em Museu JK O escritório

guardava, 
entre outras lembranças, a mesa e a cadeira 

que 
o 

presidente 
usou

durante os cinco anos de seu mandato. Juscelino Kubitschek faleceu vítima
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de acidente de automóvel em agosto de 1976. Seu corpo foi velado na sede

da Bloch Editores no Rio de Janeiro e enterrado no Campo da Esperança em

Brasília.

Adolpho Bloch morreu em novembro de 1995. De 26 de abril de 1952,

quando 
é lançado o 

primeiro 
número da revista Manchete, e começa a cons-

truçao de um dos maiores impérios de mídia da América Latina, até agosto de

2000, 
quando 

a falência da Bloch Editores é decretada, a revista Manchete cir-

culou semanalmente. Em dezembro de 2002, os títulos das revistas da Bloch

Editores — Manchete, Pais e Filhos, Ele e Ela e Fatos & Fotos — foram leiloados.

O comprador foi Marcos Dvoskin, ex-diretor 
geral 

da Editora Globo. A revis-

ta Manchete voltou a circular ainda em edições de 
pesquisa 

sobre temas como

agronegócio, carnaval e os dez anos da morte de Ayrton Senna.

Parte 2

O mito e sua construção

Os conteúdos míticos sempre repercutiram de forma direta ou indireta nos

acontecimentos da vida cotidiana. Para entendê-los melhor, verificaremos 
por

meio da literatura o modo como se cria o mito e 
que 

mecanismos são utili-

zados 
para 

sua consolidação, 
pois 

estes mitos, construídos ou em construção,

alimentam o imaginário humano e 
permeiam 

crenças e ações. Neste sentido,

a conceituaçao do mito é necessária 
para 

clarificar o 
que 

se 
quer 

dizer.

No dicionário Novo Aurélio Século XXI, existem dez acepções 
para 

a 
palavra

mito:

(Do grego mythos, 
'fábula, 

pelo latim mythu.) 1. Narrativa dos tempos fabulosos

ou heróicos. 2. Narrativa na qual aparecem seres e acontecimentos imaginários,

que simbolizam forças da natureza, aspecto da vida humana, etc. 3. Representação

de fatos ou personagens reais, exagerada pela imaginação popular, pela tradição,

etc. 4. Pessoa ou fato assim representado ou concebido: Para muitos, Rui Barbosa

é um mito, nesta acepção 
"monstro 

sagrado". 5. Idéia falsa sem correspondente

na realidade. 6. Representação (passada ou futura) de um estágio ideal da hu-

manidade: o mito da idade do ouro. 7. Imagem simplificada de pessoa ou de

acontecimento, não raro ilusória, elaborada ou aceita pelos grupos humanos, e

que representa significativo papel em seu comportamento. 8. Coisa inacreditável,

fantasiosa, irreal; utopia: a perfeição absoluta é um mito, 9. Antrop. Narrativa de

significação simbólica, transmitida de geração em geração e considerada verdadei-

ra ou autêntica dentro de um grupo, tendo gerado a forma de um relato sobre a

origem de determinado fenômeno, instituição, etc. e pelo qual se formula uma
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explicação da ordem natural e social e de aspectos da condição humana. 10. Filos.

Forma de pensamento oposta à do pensamento lógico e científico.3"

Para Marcelo Perine, a explicação 
que 

obtém maior adesão entre os espe-

cialistas remete a 
palavra 

mito a uma raiz indo-europeia meudh ou mudh, com

significados diversos, mas 
próximos 

de 
"recordar-se", "aspirar", "preocupar-

se". Essa etimologia levaria a 
palavra grega 

mythos ao significado fundamen-

tal de 
"pensamento", 

o 
que 

é convalidado 
pelo 

uso dos termos mytholomai,

muythologeo, mythologia em Esquilo, Sófocles e Homero. O campo semântico

do vocábulo mythos, no sentido 
geral 

de 
"palavra 

formulada", inclui os seguin-

tes sentidos: notícia, mensagem, conto, estória, boato, narração à 
qual 

se dá

crédito, fábula, saga, lenda.31

Na linguagem corrente, a 
palavra 

"mito" 
designa uma idéia falsa ou a ima-

gem 
simplificada e ilusória de uma realidade. Sua temporalidade, 

porém, 
é

sempre algo vivido e 
presente 

no momento. Como forma de comunicação

humana, o mito está obviamente relacionado a 
questões 

de linguagem e da

vida social do homem, uma vez 
que 

a narração dos mitos é 
própria 

de uma

comunidade e de uma tradição comum.

Para Eliade, o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, 
que

podemos 
abordar e interpretar em 

perspectivas 
múltiplas e complementares.

O mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no

tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos (...) o mito conta graças aos

feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, quer seja uma

realidade, o Cosmos, quer apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal,

um comportamento humano; é sempre, portanto, uma narração de uma criação,

descreve-se como uma coisa foi produzida, como começou a existir (...)32

Para Roland Barthes33, a linguagem articulada, oral ou escrita, a imagem,

fixa ou móvel, o 
gesto 

ou a mistura ordenada de todas estas substâncias 
pode

sustentar a narrativa; esta se encontra 
presente 

no mito, na lenda, na fábula,

no conto, na novela, na epopeia. Além disto, sob estas formas 
quase 

infinitas,

a narrativa está 
presente 

em todos os tempos, em todos os lugares e em todas

as sociedades.

Esta 
percepção 

de mito como uma forma de mistificação está 
presente 

na

teoria de Barthes, 
que 

buscou rastrear a 
presença 

de 
"mitos" 

modernos na im-

prensa, 
nas artes e nas 

propagandas 
comerciais francesas dos anos 50. Há uma

inversão do conceito antropológico, 
que 

mostra o mito remetendo a natureza

à vida dos homens (ou de deuses ou heróis antropomórficos), através da nar-

rativa de origem. O caráter explicativo da narrativa 
primitiva 

dá lugar a seu

avesso. O mito-mistificação 
procura 

impedir o acesso às explicações 
possíveis.
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Para Barthes, o mito é um 
"sistema 

semiológico segundo" 
que 

faz uma cadeia

semiológica completa 
pré-existente 

se transformar no 
primeiro 

termo (signi-

ficante) de uma nova cadeia.34

Segundo Barthes:

(...) no mito existem dois sistemas semiológicos, um deles deslocado em relação

ao outro: um sistema lingüístico, a língua (ou os modos de representação que lhe

são assimilados), a que chamarei linguagem-objeto, porque é a linguagem de que

o mito se serve para construir o seu próprio sistema; e o próprio mito, a que cha-

marei metalinguagem, porque é uma segunda língua, na qual se fala da primeira.

A duplicidade, que o leitor ignora ao captar no mito uma 
'totalidade 

inextricável',

é o mecanismo mesmo do mascaramento, ou melhor, da desfiguração, já que

mito não esconde nada: tem como função deformar, não fazer desaparecer'. 
35

Os mitos são 
pistas para 

os anseios e 
potencialidades 

espirituais da vida

humana; aquilo 
que 

os seres humanos têm em comum revela-se neles. Para

Campbell, eles são histórias da nossa vida, da nossa busca da verdade, da busca

do sentido de estarmos vivos, daquilo 
que 

somos capazes de conhecer e expe-

rimentar interiormente. O mito é o relato, a experiência da vida. Ele ensina

que podemos 
nos voltar 

para 
dentro. Os mitos estão 

perto 
do inconsciente

coletivo e, 
portanto, 

são infinitos na sua revelação.36

Segundo Gustavo Esteves Lopes:

Uma historiografia preocupada com mitos e utopias pretende compreender os

significados das sacralizações emanadas das realidades que compõem os mesmos

tecidos narrativos que os dos conhecimentos históricos propriamente ditos. Ainda

que os mitos pretendam retornar aos espíritos primordiais, e as utopias, referirem-

se a uma posteridade refletida no tempo presente, não se deve considerá-las meras

fábulas, mas construções de memórias coletivas, entendidas como forma de repre-

sentação social.37

Neste contexto, é necessário verificarmos o 
que podemos 

entender sobre

memória. Os elementos 
que 

constituem a memória, seja ela individual ou

coletiva, são os acontecimentos vividos 
pessoalmente 

e/ou 
pelo grupo 

ou 
pela

coletividade à 
qual 

a 
pessoa 

sente 
pertencer. 

Além desses acontecimentos, a

memória é constituída 
por pessoas, personagens 

e lugares. Esses três critérios

estabelecidos 
por 

Pollak — acontecimentos, 
personagens 

e lugares — 
podem

se relacionar a fatos concretos, bem como a transferências ou 
projeções. 

Esse

conceito é explicado 
por 

Michael Pollak a seguir:
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Se levarmos em conta certo número de conceitos usados freqüentemente na his-

tória da França - mas é claro que eu poderia me referir a qualquer outro país há

algumas designações, atribuídas a determinados períodos, que aludem diretamen-

te a fatos de memória, muito mais do que a acontecimentos ou fatos históricos

não trabalhados por memórias. Por exemplo, quando se fala nos 
'anos 

sombrios',

para designar a época de Vichy, ou quando se fala nos 
'trinta 

gloriosos', que são os

trinta anos posteriores a 1945, essas expressões remetem mais a noções de memó-

ria, ou seja, à percepção da realidade, do que à factualidade positivista subjacente

a tais percepções. Apriori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo re-

lativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30,

já havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou, sobretudo,

como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transfor-

mações, mudanças constantes. 
38

Portanto, a memória 
pode 

ser organizada em função de 
preocupações pes-

soais e 
políticas; por 

conseguinte, é um fenômeno construído social e indi-

vidualmente, sugerindo algumas características de 
que 

o 
passado 

recordado

pode 
ser transformado em mito:

A lembrança do passado informa o grupo sobre o seu presente, de forma que

passado e presente se constroem mutuamente - são socialmente percebidos por

meio de informações que um projeta sobre o outro. Na sua função de explicar o

presente, a memória (que às vezes se apresenta na forma de relatos míticos) equi-

vale à herança de uma 
'lente 

cultural' que define a visão e a interpretação que o

grupo pode ter sobre os fatos que vivência.39

Aplicando esta idéia ao objeto de estudo 
que 

é Manchete, 
podemos 

afirmar

que 
a revista deu forma à utopia do 

país progressista, 
moderno e 

promissor

por 
meio de suas fotorreportagens sobre o Governo JK, que 

mostravam a ima-

gem 
de um 

país 
em acelerado 

processo 
de desenvolvimento, focalizavam es-

sencialmente a transformação e modernização da sociedade brasileira e ainda

deixavam em 
plano 

secundário as críticas e as contradições 
que 

acompanha-

vam esse 
processo. 

Manchete deu corpo a esse 
projeto 

de modernidade voltado

para 
o faturo, mas 

que 
fincava suas raízes no 

presente. 
Esta disseminação

das realizações do 
governo 

através do modelo noticioso da fotorreportagem

cumpriu um 
papel 

fundamental na construção da imagem de Juscelino como

um mito 
político: 

um homem de força, de caráter, de ação, um realizador, o

construtor do Brasil.

Girardet 
propõe 

três formulações 
para 

clarificar o termo 
"mito". 

Segundo

ele, os antropólogos e historiadores do sagrado afirmam 
que 

o mito deve ser

concebido como uma narrativa 
que 

se refere ao 
passado ("naquele tempo...",
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"era 
uma vez..."), mas 

que 
conserva no 

presente 
um valor eminentemente

explicativo, na medida em 
que 

esclarece e 
justifica 

certas 
peripécias 

do destino

do homem ou certas formas de organização social. Em um outro sentido, a

noção do mito confunde-se com a de mistificação: ilusão, fantasma ou ca-

muflagem. O mito altera os dados da observação experimental e contradiz as

regras do raciocínio lógico; interpõe-se como uma tela entre a verdade dos fa-

tos e as exigências do conhecimento. Por fim, Girardet nos esclarece a terceira

acepção, citando Georges Sorel em seu livro intitulado Réflexions sur la violen-

ce, no 
qual 

declara 
que 

o mito é essencialmente apreendido em sua função de

animação criadora: 
"conjunto 

ligado de imagens motrizes"; segundo a 
própria

fórmula de Sorel, ele é apelo ao movimento, incitação à ação e aparece em de-

finitivo como estimulador de energias de excepcional 
potência. 

Neste sentido,

cada uma dessas formulações 
parece 

efetivamente corresponder a alguns dos

principais 
aspectos do mito 

político. 
Girardet conclui então 

que:

...o mito político é fabulaçao, deformação ou interpretação objetivamente recusá-

vel do real. Mas, narrativa legendária, é verdade que ele exerce também uma fun-

ção explicativa, fornecendo certo número de chaves para a compreensão do pre-

sente (...) De fato, é em cada um desses planos que se desenvolve toda a mitologia

política. E em função dessas três dimensões que ela se estrutura e se afirma (...)4u

Se levarmos em consideração a visão antropológica do mito concebido

como narrativa e equiparado à mistificação, ao apelo, ao movimento, à ação

como estimuladora de energias, esses aspectos 
ganham 

corpo ao verificarmos

que 
Manchete 

produziu 
elementos míticos identificáveis, 

que 
veremos 

poste-

riormente, de acordo com essa 
perspectiva, 

emoldurando as realizações de JK

através de suas narrativas, uma vez 
que 

suas reportagens retratavam o discurso

político, 
expondo as realizações e as 

projeções 
de um futuro fabuloso. Pode-

mos citar como exemplo a sua maior realização — Brasília —, com sua imagem

forjada 
pelo 

mito e 
pela 

idéia, 
que 

se conclui com a execução do seu 
projeto

modernista, evocando no inconsciente coletivo a representação do futuro.

A mitificação de Juscelino: sua imagem e a importância do seu 
governo

na memória do brasileiro.

Para falar sobre o Governo JK, precisamos 
entender o Brasil da década

de 1950, 
que 

se voltava 
para 

o desenvolvimento da indústria - responsável,

já 
naquele momento, 

por 
22% da 

produção 
nacional, 

graças 
ao 

predomínio

da 
política 

industrializante do final do 
governo 

Dutra, e 
que, 

em 1951, com

o retorno de Getálio Vargas ao 
poder, 

tinha sido retomada sob a bandeira
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nacionalista. O nacionalismo varguista 
propunha, 

em termos econômicos,

preservar para 
o capital estatal os setores estratégicos da economia do 

país 
—

tais como a exploração mineral e as indústrias de base. Ao capital estrangeiro,

ficavam reservadas áreas não 
prioritárias para 

o 
governo, 

como a indústria de

bens de consumo.

Tinha como meta essencial a industrialização, atuando em dois níveis,

como explicam Francisco Alencar e outros:

Investindo diretamente em setores básicos (expansão da Companhia Siderúrgica

Nacional, criação de usinas hidrelétricas e da Companhia Nacional de Alcalis,

etc.) e ampliando a rede de infra-estrutura (criação do Plano Nacional de Reapa-

relhamento Econômico, do Plano Nacional de Rodovias e do Fundo Nacional de

Eletrificação, além da implementação do Plano Salte, do governo Dutra).

Regulando a economia de modo a assegurar as condições financeiras do desen-

volvimento (manutenção do confisco cambial, fundação do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico). 
41

No entanto, o instrumento 
principal 

do novo Estado 
getulista 

era a 
poli-

tica de massa. Em busca da sustentação 
para 

a 
política 

industrializante e 
pro-

gressista, 
as forças nacionalistas e 

getulistas 
mobilizavam as massas valendo-se

do controle dos sindicatos e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Esta 
política populista 

nacionalista contava com o apoio dos trabalhado-

res e de sua máquina sindical, dos setores nacionalistas das forças armadas e,

sobretudo, do exército e dos setores nacionalistas empresariais e intelectuais.

A oposição vinha 
principalmente 

dos liberais — 
que 

se opunham ao Estado

Novo e se agrupavam no 
principal partido 

de oposição, a União Democrática

Nacional (UDN) 
— dos militares anticomunistas, do empresariado brasileiro

ligado ao capital internacional e do 
próprio 

capital internacional, representa-

do na época 
pelas grandes 

multinacionais do 
petróleo.

Segundo José Murilo de Carvalho, a Guerra Fria, o 
petróleo 

e a 
política

sindical e trabalhista foram as causas dos 
principais 

enfrentamentos 
políticos

do 
governo 

Vargas.

Em torno desses três cavalos de batalha alinharam-se amigos e inimigos do presi-

dente (...). De um lado ficavam nacionalistas, defensores do monopólio estatal do

petróleo e de outros recursos básicos, como energia elétrica, partidários do prote-

cionismo industrial, da política trabalhista, da independência da política externa.

Do outro lado estavam os defensores da abertura do mercado ao capital externo,

inclusive na área de recursos naturais, os que condenavam a aproximação entre

governo e sindicatos, os que queriam uma política externa de estreita cooperação

com os Estados Unidos. 
42
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A batalha 
pelo 

monopólio estatal do 
petróleo 

durou de 1951, 
quando 

o

projeto 
foi enviado ao Congresso, até 1953, 

quando 
a lei foi assinada. A cam-

panha pela 
nacionalização da 

pesquisa, 
exploração e refino do 

petróleo, que

culminou com a criação da Petrobras, foi um dos exemplos importantes da

política 
de Vargas.

Quanto à 
política 

sindical e trabalhista, esta exercia duplo efeito sobre a luta

dos trabalhadores: de um lado, como era conduzida 
por pelegos 

ou líderes sindi-

cais e 
políticos 

comprometidos com o 
populismo, 

limitava a atuação e a forma-

ção ideológica da classe trabalhadora; de outro, levava a conquistas nacionalistas

e sociais 
que 

não deixavam de interessar ao 
povo 

brasileiro em 
geral.

De acordo com Alencar, 
quem 

não via com bons olhos a 
política 

de eman-

cipação nacional e a ascensão das classes trabalhadoras eram as forças de

oposição:

A UDN era a favor de uma política econômica liberal, opondo-se à intervenção

estatal em benefício da indústria. Achava que a indústria e a agricultura deveriam

desenvolver-se livremente, de acordo com as forças do mercado, além de valorizar

o capital estrangeiro, atribuindo-lhe o papel de suprir as dificuldades naturais do

país. Quanto à política externa, o partido, ao lado de correntes das Forças Arma-

das, era o maior defensor do alinhamento com o bloco 
'ocidental', 

liderado na

Guerra Fria pelos Estados Unidos.43

Os aumentos da inflação e do custo de vida contribuíram 
para 

intensifi-

car as tensões sociais e o descontentamento da classe média e do operariado

do 
governo 

Vargas. Diante desta conjuntura e com a necessidade de adotar

políticas 
anti-inflacionárias, em 1953, Vargas decide fazer uma reforma mi-

nisterial, convidando João Goulart 
para 

o Ministério do Trabalho e Oswal-

do Aranha, 
que 

defendia a estabilidade econômica através de um 
programa

anti-inflacionário, 
para 

o Ministério da Fazenda. João Goulart era a 
principal

liderança do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e mantinha fortes vínculos

com os sindicatos. A oposição tornou-o logo o 
principal 

alvo de críticas 
por

suas ligações com o sindicalismo. O ano de 1954 foi marcado 
por greves 

dos

trabalhadores 
que 

lutavam 
pelo 

aumento do salário mínimo.

A 
proposta 

de João Goulart de aumentar em 100% o salário mínimo cau-

sou reações contrárias de empresários e militares, o 
que 

acarretou sua demissão

do Ministério do Trabalho. Vargas adotou a sugestão de Goulart e anunciou

o aumento do salário mínimo no dia 
primeiro 

de maio. A 
partir 

de então, a

conspiração 
para 

derrubar o 
presidente, 

envolvendo civis e militares, 
ganhou

força, o 
que 

se agravou com a tentativa dos responsáveis 
pela guarda pessoal

do 
presidente 

Vargas de assassinar o udenista Carlos Lacerda, tendo como

conseqüência a morte de um oficial da Aeronáutica, o major Rubem Vaz.
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Este fato tomou 
proporções 

incontroláveis, culminando com a exigência da

renúncia de Getálio Vargas 
por parte 

das Forças Armadas e, 
posteriormente,

com a crise de agosto, 
que 

resultou no suicídio do 
presidente.

A reação popular foi imediata e mostrou que mesmo na morte o prestígio do ex-

presidente mantinha-se intato. Multidões foram para as ruas, jornais da oposição

foram destruídos, e Carlos Lacerda, vitorioso na véspera, teve que se esconder e sair

do país. O antigo ditador, que nunca se salientara pelo amor às instituições demo-

cráticas, tornara-se um herói popular por sua política social e trabalhista. O povo

identificara nele o primeiro presidente da República que o interpelara diretamente,

que se preocupara com os seus problemas. O fato de ser preocupação paternalista

era irrelevante para os que se sentiram valorizados e beneficiados pelo líder morto. A

influência de Vargas projetou-se ainda por vários anos na política nacional.44

Com o choque da morte de Getálio e toda a comovente e violenta mani-

festaçao 
popular, 

as forças de oposição retrocederam a marcha 
para 

o 
golpe, 

e

o vice-presidente Café Filho assumiu a 
presidência 

do 
país. 

O novo 
governo

comprometia-se a assegurar a realização das eleições 
parlamentares 

em 1954 e

presidenciais 
no ano seguinte. Segundo Alencar e outros 

"o 

governo 
conserva-

dor de Café Filho favoreceu a recuperação da UDN, 
que procurou 

de todo o

jeito 
impugnar as candidaturas de origem 

getulista".45

Diante desta 
pressão, 

os 
grupos 

dirigentes, representados em nível 
parti-

dário 
pelo 

PSD e 
pelo 

PTB, ignoraram as divisões de 1954 e restabeleceram

a aliança entre diferentes 
grupos. 

Esses 
partidos 

indicaram à 
presidência 

um

candidato considerado 
popular: Juscelino Kubitschek de Oliveira, mineiro,

ex-prefeito de Belo Horizonte durante o Estado Novo, ex-deputado e 
gover-

nador de Minas Gerais. João Goulart, o ministro do Trabalho de Getálio,

compunha a chapa como vice-presidente.

Neste contexto 
político 

social, surge a figura de Juscelino Kubitschek como

candidato à 
presidência 

da Repáblica 
pela 

coligação PTB/PSD. Tanto corre-

ligionários como adversários 
políticos 

consideravam JK um dos herdeiros de

Getálio Vargas.

Juscelino era um homem de origem modesta, descendente de Johann Ku-

bitschek, imigrante da Boêmia 
que 

chegara ao Brasil na 
primeira 

metade do

século XIX e se instalara em Diamantina. Sua mãe Julia Kubitschek era 
pro-

fessora 
primária 

e casou-se com João César de Oliveira, inspetor fiscal, filho de

um negociante de 
pedras preciosas. João César morreu ainda moço, deixando

aos cuidados da viáva os dois filhos do casal - Maria da Conceição e Juscelino,

nascido a 12 de setembro de 1902.

Desde 
jovem 

mostrava caráter firme e trabalhador. Estudou medicina em

Belo Horizonte, formando-se em 1929, e 
posteriormente 

complementou seus
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estudos de medicina na França, Alemanha e Áustria. Ao retornar a Belo Ho-

rizonte, desenvolveu suas atividades 
profissionais 

em uma clínica da cidade,

cuja direção lhe foi confiada 
gradualmente. 

Casou-se em 1931 com Sara Go-

mes Lemos, de uma tradicional família mineira.46

Em 1940 chega à 
prefeitura 

de Belo Horizonte. Era o seu 
primeiro 

cargo

executivo, 
que 

exerceu com o mesmo estilo enérgico 
que 

viria a caracterizá-lo

mais tarde.

Belo Horizonte na época tinha 250.000 habitantes viu seu abastecimento de água

dobrar, sua rede de esgoto triplicar e o número de ruas calçadas aumentar consi-

deravelmente. Juscelino construiu Pampulha, bairro modelo da classe alta, além

de uma escola de belas-artes, o museu da cidade, o hospital da cidade, restaurantes

para trabalhadores e maternidades nos bairros pobres. Contribuiu para a expan-

são do desenvolvimento industrial do estado, concentrado em Belo Horizonte.

Desenvolvimento que foi especialmente intenso durante a guerra, em virtude da

expansão do mercado agrícola e dos obstáculos à importação. A industrialização,

praticamente inevitável dada às jazidas de minérios da região, iria tornar-se a ob-

sessão do estado no pós-guerra. Em 1945, com o fim do Estado Novo, terminou

também a prefeitura de Kubitschek.47

Em 1946 retorna à vida 
política 

como deputado federal 
pelo 

PSD. Ajudou

a instalar o 
partido 

em Minas Gerais, tornando-se seu secretário de coordena-

ção no estado. E neste 
período que 

viaja 
por 

todo o interior, criando diretórios

municipais, familiarizando-se com as raízes 
partidárias 

e tornando-se conheci-

do em todos os recantos mineiros.

Candidatou-se 
posteriormente 

ao 
governo 

de Minas como representante

da coalizão do PSD com o PR e o PTB. A coalizão 
garantiu-lhe 

a vitória, e ele

tomou 
posse 

no Palácio da Liberdade em 31 de 
janeiro 

de 1951. A 
principal

meta de seu 
plano 

de 
governo 

foi a modernização do estado através do desen-

volvimento da energia e do transporte.

Como homem de ação e mentalidade 
progressista, 

criou 
primeiramente 

a

Companhia Estadual de Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig), reorganizou

o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e ampliou a rede rodoviária,

unindo o sudeste e o norte do estado à capital. A indústria siderúrgica 
passou

por 
uma ampliação com a construção da usina de fabricação de aço, da Man-

nesman e da usina belga do Grupo Jofret. Da 
perspectiva 

do desenvolvimento

social, construíram-se escolas e instalaram-se faculdades de medicina, farmácia,

direito e odontologia durante o seu 
governo. 

Esta intensa atividade de constru-

ção alterou consideravelmente o caráter econômico e 
político 

do estado.

O 
governo 

de Kubitschek foi econômica e 
politicamente 

benéfico ao es-

tado de Minas Gerais. A trajetória de 
governador 

a 
presidente 

da República
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ocorreu durante o 
processo 

sucessório 
para 

a 
presidência 

em 1955 com a mor-

te de Getálio Vargas. Entretanto, se observarmos a trajetória de JK, podere-

mos 
perceber que, 

desde o início de seu 
governo 

em Minas Gerais, ele veio

abrindo espaço no cenário 
político 

nacional até ser candidato à 
presidência 

da

República. Várias obras foram escritas 
para 

trazer à memória do 
povo 

brasilei-

ro sua 
jornada política 

marcada 
pelo 

otimismo, ousadia e valorização do novo.

Como afirma Angela de Castro Gomes, referindo-se a JK,

a trajetória da República brasileira, cheia de golpes e governos de exceção, explica

em boa parte o lugar de destaque reservado ao presidente civil que conseguiu ser

eleito, tomar posse e empossar seu sucessor, atravessando todo o seu mandato

como um líder que soube e pôde absorver e neutralizar conflitos dentro da legali-

dade institucional do país.48

Inúmeras turbulências antecedem a 
posse 

de JK. Sua eleição em 1955, 
que

ocorreu logo depois do suicídio de Getúlio Vargas, encontra o 
país 

em uma

conjuntura de intensa efervescência 
política 

e sofre dura oposição de setores

antigetulistas e civis ligados à UDN, como explica Maria Victoria de Mesqui-

ta Benevides:

A oposição civil, liderada pela UDN, visava obstar a 
'restauração', 

ou seja, o re-

torno dos políticos afastados em 1954. Sua tática 
'legalista' 

(Afonso Arinos) con-

sistia na 
'tese 

da maioria absoluta' (Kubitschek recebera 36% do total de votos,

correspondendo a pouco mais de 1/3 do montante de todo o país), e na revisão

do pleito sob pretexto de fraude eleitoral e nulidade dos votos comunistas. A

tática 
'golpista 

(Carlos Lacerda) defendia abertamente um 
'estado 

de exceção',

confiante no apoio dos meios militares 
jovens, principalmente da Aeronáutica. A

perspectiva de golpe parecia iminente até que o 
'episódio 

Mamede' (2/11/55) pro-

vocou a intervenção do General Lott; foi o golpe preventivo do 11 de novembro

(deposição do presidente em exercício, Carlos Luz) 
'legitimado' 

pelo congresso no

mesmo dia e consolidado a 21 de novembro, quando Café Filho foi igualmen-

te impedido pelo Exército de retornar ao governo. Estava garantida a posse dos

eleitos, que assumem a presidência e a vice-presidência a 31 de janeiro de 1956; a

aliança PSD/PTB passa a dominar a cena política.49

Apesar da oposição civil e de revoltas militares, a habilidade de Juscelino

permitiu-lhe 
dirigir o 

governo 
mais dinâmico e democrático da história repu-

blicana. Como explica Angela de Castro Gomes:

Não foram somente os militares que tiveram o papel de desencadeadores de

conflitos, mas de forma inteiramente diversa e com desdobramentos distintos,
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estudantes e trabalhadores pressionaram o presidente JK. O que se mantém na

memória sobre o período é a resistência das instituições políticas democráticas, ou

seja, o funcionamento dos mecanismos eleitorais; a atuação dos partidos políticos

e do Congresso, a presença do Judiciário e o papel do Executivo. Mesmo que se

discuta, como se discute, o grau de Democracia então vigente, a questão da lega-

lidade institucional permanece como um trunfo na rememoração.50

Em entrevista concedida a Maria Victoria Benevides, em Io de abril de

1974 no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek falava sobre o tema 
"estabilida-

de 
política":

(...) a glória do meu governo foi manter o regime democrático malgré tout, apesar

de todas as tentativas, todos os esforços para derrubá-lo. Em 40 anos de vida re-

publicana eu fui o único governo civil que começou e terminou no dia marcado

pela Constituição. Este é um dos títulos de maior benemerência para mim. Sei o

que isto significou de esforço continuado, de vigilância constante.

A democracia, a liberdade de expressão sem ser considerada um delito, foi

tema recorrente nos discursos de Juscelino Kubitschek durante a campanha

para presidente 
e ao longo de todo o 

governo. 
Foi o 

presidente que 
mobilizou

a esperança como recurso de 
poder, 

combinando desenvolvimento econômico

com democracia, mantendo-se, assim, no imaginário 
político 

brasileiro como

um exemplo e um legado dos 
quais 

os atores 
políticos procuram 

se apropriar.

Como ponto de partida considerou-se o Governo Kubitschek um caso singular na

política contemporânea, isto é, foi efetivamente estável, no sentido mais usual da

'estabilidade 
constitucional' e ademais as virtualidades do sistema - combinando

eficácia com legitimidade - foram levadas ao seu 
'ponto 

ótimo'. Mas essa estabi-

lidade foi marcada por crises profundas, no começo e no fim do período, justifi-

cando certa perplexidade, o que não deve ser visto como um contra-argumento...

estabilidade política não significa, necessariamente, ausência de crises.51

A 
proposta 

de desenvolvimento econômico de JK era realizar 
"50 

anos em

5", condição indispensável 
para 

o êxito do 
programa 

de 
governo. 

A eferves-

cência 
política, 

civil e militar do 
período 

levou JK a manter o aparelho militar

nos órgãos do Estado e exigiu uma 
política 

conciliatória 
quanto 

à atuação

partidária 
e à 

política 
econômica.

Para Benevides, surge neste 
período 

o contraste entre a imagem de um 
"go-

verno estável" e a realidade do Governo Kubitschek. Qual o caráter daquela

estabilidade? A 
"aparência" 

de estabilidade devia-se ao desenvolvimento con-

tinuado, ao otimismo 
generalizado 

com o Programa de Metas, à euforia de
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Brasília e, 
principalmente, 

à manutenção do regime democrático, incluindo

participação política, 
eleições livres, liberdade de imprensa, anistia aos rebel-

des militares, liberdade de reunião e associação, direitos de 
greve 

etc.

Várias crises marcaram o Governo JK; porém, 
até 1958, essas crises não

se chocavam com os interesses da 
política 

de desenvolvimento acelerado, 
que

obteve sucesso e 
proporcionou 

o 
que 

se denominou 
"milagre" 

desenvolvi-

mentista. A manutenção da ordem tornou-se condição indispensável 
para 

o

fortalecimento do sistema 
político 

e da consolidação do sistema democrático.

Kubitschek não recorreu a medidas de exceção.

As 
preocupações governamentais 

em matéria de censura manifestavam-

se apenas com os discursos de Carlos Lacerda — cujas aparições no rádio e

na televisão ficaram 
proibidas por 

dois anos sob 
pena 

de sanção financeira

aos veículos 
que 

desrespeitassem a medida. As crises durante o 
governo 

não

prejudicaram 
o vasto 

programa 
de industrialização, além do 

planejamento 
e

execução da transferência da capital do Rio de Janeiro para 
Brasília. Foi a épo-

ca áurea do 
"desenvolvimentismo", 

palavra 
criada 

por Juscelino. O desenvol-

vimentismo de JK, ao contrário da 
política 

nacionalista de Vargas, não excluía

a cooperação do capital estrangeiro. O Estado investiu 
pesado 

em obras de

infraestrutura, sobretudo estradas e energia elétrica, e atraiu o capital 
privado,

nacional e estrangeiro, 
para promover 

a industrialização do 
país. 

A indústria

automobilística 
que 

floresceu no seu 
governo 

foi desenvolvida 
pelas grandes

multinacionais 
que 

se beneficiavam dos incentivos 
governamentais.

Segundo Otávio Ianni, durante o Governo Kubitschek verificou-se o de-

senvolvimento de mais uma etapa no 
processo 

de hipertrofia do Executivo. A

manipulação dos ministérios, autarquias, 
grupos 

executivos, empresas e con-

selhos, além de todos os instrumentos regulares e excepcionais da 
política

financeira, fiscal, tarifária, cambial e salarial, conferiram novas dimensões ao

Poder Executivo. Em uma democracia representativa de estilo 
presidencia-

lista, o 
presidente 

da República detinha e exercia a maior 
parcela 

de 
poder.52

Como a realização mais importante do 
governo 

— embora Brasília seja con-

cretamente o seu símbolo mais visível — o Programa de Metas merece con-

sideração especial. O objetivo 
principal 

do Programa de Metas era acelerar

o 
processo 

de acumulação, aumentando a 
produtividade 

dos investimentos

existentes e aplicando novos investimentos em atividades 
produtoras. 

53 
O

programa 
estabelecia trinta objetivos a serem alcançados, 

priorizando 
os seto-

res54 de energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação.

Podemos ilustrar o sucesso do 
plano pela 

taxa média de crescimento do PIB

de 8,27% no 
período 

de 1957-61, contra 6,06% no 
qüinqüênio 

de 1952-56

e 3,49% no 
período 

de 1962-66.

Segundo Nelson Mello e Souza, 
podemos 

considerar o Programa de Me-

tas como uma vitória da tecnologia amparada 
politicamente pela 

motivação
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desenvolvimentista do 
presidente. 

Este 
programa 

representou um esforço de

"racionalidade" 
sem o 

qual 
dificilmente o 

governo 
teria logrado êxito e legado

a imagem 
pública positiva que já 

entrou 
para 

a história.55

A 
prioridade 

concedida 
pelo governo 

ao crescimento e desenvolvimento

econômico do 
país 

recebeu apoio de importantes setores da sociedade, in-

cluindo militares, empresários e sindicatos trabalhistas. O acelerado 
processo

de industrialização registrado no 
período 

não deixou de acarretar uma série

de 
problemas 

de longo 
prazo para 

a economia brasileira. O 
governo 

realizava

investimentos no setor industrial a 
partir 

da emissão monetária e da abertura

da economia ao capital estrangeiro. A emissão monetária ocasionou um agra-

vamento do 
processo 

inflacionário, enquanto a abertura da economia ao capi-

tal estrangeiro 
gerou 

uma 
progressiva 

desnacionalização econômica, 
porque 

as

empresas estrangeiras 
passaram 

a controlar setores industriais estratégicos da

economia brasileira. Se 
por 

um lado o Plano de Metas alcançou os resultados

esperados, 
por 

outro, foi responsável 
pela 

consolidação de um capitalismo

extremamente dependente 
que 

sofreu muitas críticas e acirrou o debate em

torno da 
política 

desenvolvimentista.

Encarado como um 
período 

de 
pleno 

funcionamento da democracia, nas-

ce também nesse 
governo 

um novo tipo de nacionalismo, 
que 

se distanciava

do nacionalismo 
getulista, principal 

motivo da crítica das forças de esquerda.

A fundamentação ideológica do nacionalismo desenvolvimentista vinha do

pensamento 
da Comissão Econômica 

para 
a América Latina (CEPAL) e foi

elaborada no 
país pelo 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), órgão

ligado ao Ministério da Educação.

Segundo José Murilo de Carvalho, o ISEB era o equivalente funcional da

ESG, mas seu antípoda na ideologia. Buscou elaborar uma identidade nacio-

nal, encarada ainda como meta a ser alcançada e difundida 
por 

meio de cursos

e conferências. Contava com um corpo de intelectuais de 
prestígio, 

como

Guerreiro Ramos, Álvaro Vieira Pinto e Hélio Jaguaribe. Para esses intelectu-

ais, o Brasil só 
poderia 

ultrapassar a fase de subdesenvolvimento intensifican-

do a industrialização. A 
política 

de desenvolvimento deveria ser uma 
política

nacionalista, a única capaz de levar à emancipação e à 
plena 

soberania56, como

explica Alzira Alves de Abreu:

O ISEB foi um dos centros mais importantes de elaboração da ideologia 
'nacio-

nal-desenvolvimentista, que marcou todo o processo político brasileiro do início

da década de 1950 até a queda do governo constitucional de João Goulart em

1964. Embora o nacionalismo não tenha sido o projeto político que prevaleceu na

orientação do desenvolvimento, nesse período, como ideologia ele desempenhou

uma função importante, na medida em que serviu para o amortecimento das ten-

sões sociais. Isso ocorreu através do apelo à colaboração de classes (portanto, da
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negação do conflito de classe) em prol do desenvolvimento da nação. No quadro

político de 
'democracia 

ampliada de caráter populista vigente na época, a ma-

nutenção das estruturas de poder dependia do êxito de uma política de compro-

misso que, de um lado, atendesse aos interesses econômicos dos diversos setores

dominantes da sociedade - agrário, exportador-importador, financeiro, mercantil,

industrial - e, de outro, permitisse a participação limitada das massas urbanas na

renda nacional e no processo político. A ideologia 
'nacional-desenvolvimentista

sobreviveu até 1964 como meio de legitimação desse estado de compromisso, na

medida em que trouxe ao populismo um instrumento de mobilização popular

que, através da manipulação e do apelo a símbolos nacionais, conseguiu cumprir

a função de tornar compatível um máximo de capitalização com um mínimo de

tensão social.57

Entretanto, vale ressaltar 
que 

houve divergências ideológicas dentro do

ISEB durante o 
governo JK.

Os intelectuais do ISEB formulavam um projeto baseado essencialmente na

preeminência e no controle, por parte dos nacionais, do processo de desenvol-

vimento, o grupo de tecnocratas que assessorava Juscelino Kubitschek formu-

lava um projeto desenvolvimentista baseado na cooperação internacional - o

que significou o deslocamento do controle das decisões fundamentais para os

grupos sociais identificados com o capitalismo internacional.58

O 
projeto político 

desenvolvimentista legitimou-se a 
partir 

da necessidade

de extirpar o mal crônico 
que 

afligia secularmente a Nação - o atraso/sub-

desenvolvimento — e assim obter o consenso à empreitada da modernidade.

Representava-se o desenvolvimento nacional como um imperativo histórico,

sem o 
qual 

o 
país 

ficaria a reboque da marcha do tempo. Eram vantagens 
que

o tornavam atraente. O 
governo 

incentivou a 
política 

de cooperação interna-

cional; concedeu amplo apoio aos empresários nacionais e facilitou investi-

mentos do capital nacional; e deu ênfase a 
propostas 

nacionalistas — como a

de intervenção do Estado no 
planejamento 

do desenvolvimento do Nordeste

como meio de atenuar as diferenças regionais, criando a Sudene. Embora não

tenha sido dominante na 
política 

de JK, o nacionalismo desempenhou, como

ideologia, uma função importante dos anos 1950 até 1964, na medida em

que 
serviu como instrumento de mobilização 

política.

Já no final de seu 
governo, 

surgiam sinais de dificuldades, 
pois 

os naciona-

listas mais radicais mostravam insatisfação com a abertura ao capital estrangei-

ro e se opunham a acordos com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A

esquerda alegava 
que 

o 
pacto 

desenvolvimentista beneficiava mais a burguesia

que 
o operariado. Começaram a surgir exigências de 

que 
as reformas fossem
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estendidas ao setor agrário. No entanto, como declaramos anteriormente, JK

teve o mérito de encerrar seu mandato em 
paz 

e 
passar 

a faixa 
presidencial 

ao

seu sucessor.

O entendimento dos anos JK da 
perspectiva 

do discurso mítico traz à me-

mória a idéia de anos dourados, de bons tempos, do 
período 

em 
que 

o Brasil

mudou a sua face. Com a rememoração, lembramos de fatos históricos 
que,

pela 
narrativa da imprensa, contribuíram 

para 
a criação de uma imagem 

po-

sitiva frente às múltiplas 
possibilidades 

de encontro entre 
política 

e cultura.

Neste sentido, o reconhecimento da imagem mitificada no imaginário dos

homens em dado espaço-tempo oferece múltiplas ressonâncias e numerosas

significações. O 
governo 

desenvolvimentista de JK foi um divisor de opini-

ões, usado como exemplo 
para 

corroborar as mais variadas correntes 
políticas.

Comprovamos tal fato 
quando 

o olhar 
posterior 

detecta 
que 

a figura de JK se

transformou num símbolo 
político 

a 
que 

todos os 
presidentes 

do Brasil 
pós-

redemocratizaçao 
quiseram 

se agarrar — de Fernando Collor a Lula, 
passando

por 
Fernando Henrique Cardoso —, citando-o como símbolo de modernidade

e desenvolvimento.

Este comportamento nos leva a crer 
que 

esta narrativa mítica cumpre a

finalidade de explicar e mobilizar anseios, expectativas e desejos dos homens,

formatando identidades. Por meio desses discursos, os mitos invadem a 
poli-

tica e imbricam-se à memória coletiva, exaltando, como 
por 

exemplo, a uni-

dade/identidade de uma 
"nação 

em 
perigo", 

a fim de fabricar uma imagem

heróico/messiânica 
para 

o 
governante, 

como é fundamentado na 
proposta 

de

Girardet:

Os mitos políticos de nossas sociedades contemporâneas não se diferenciam mui-

to, sob esse aspecto, dos grandes mitos sagrados das sociedades tradicionais. A

mesma e essencial fluidez os caracteriza ao mesmo tempo em que a imprecisão de

seus respectivos contornos. Imbricam-se, interpenetram-se, perdem-se por vezes

um no outro. Uma rede ao mesmo tempo sutil e poderosa de liames de comple-

mentaridade não cessa de manter entre eles passagens, transições e interferências.

A nostalgia das idades de ouro finda desemboca geralmente 
na espera e na prega-

ção profética de sua ressurreição. E bem raro, inversamente, que os messianismos

revolucionários não alimentem sua visão do futuro com imagens ou referências

tiradas do passado. O passo é rapidamente dado, por outro lado, da denuncia

dos complôs maléficos ao apelo ao Salvador, ao chefe redentor; é a este que se

acha reservada a tarefa de livrar a Cidade das forças perniciosas que pretendem

estender sobre ela a sua dominação. Do mesmo modo que o mito religioso, o mito

político aparece como fundamentalmente polimorfo; é preciso entender com isso

que uma mesma série de imagens oníricas pode encontrar-se veiculada por mitos

aparentemente os mais diversos; é preciso igualmente entender que um mesmo
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mito é suscetível de oferecer múltiplas ressonâncias e não menos numerosas sig-

nificações. 
59

A imagem 
pública 

de JK, multifacetada e mitificada, não estava 
pronta

antes da 
posse 

e tampouco teve fim com a saída do 
poder. 

As edições constan-

tes de sua imagem de 
grande 

estadista reafirmaram a existência, na memória

coletiva, do mito 
político. 

Neste sentido, volto a me valer da 
proposta 

de

Pollak60 em 
que 

ele afirma ser 
perfeitamente possível que, por 

meio da sócia-

lizaçao 
política 

ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de 
projeção

ou identificação com determinado 
passado, 

tão forte 
que podemos 

falar numa

memória 
quase que 

herdada. Esta memória também sofre flutuações, em fun-

ção do momento em 
que 

é articulada, expressa, o 
que 

constitui um elemento

de sua estruturação. A organização, em função das 
preocupações pessoais 

e

políticas 
do momento, mostra 

que 
a memória 

pode 
ser um fenômeno cons-

truído. Sua construção envolve múltiplas batalhas simbólicas 
pela 

apropriação

de lembranças de acontecimentos 
passados; 

o mesmo ocorre com a transfor-

mação de homens em heróis, criando uma relação estreita entre memória e

sentimento de identidade.

A simpatia, a força da oratória e o 
poder 

de 
persuasão 

caracterizam a tra-

jetória 
de Kubitschek. No entanto, a ditadura militar, implantada no Brasil

em 1964, interrompe seu discurso 
que 

representava o sentimento do 
povo

brasileiro. Juscelino nos apontou um horizonte em 
que 

se desencadeou uma

transformação instigante do cenário brasileiro. As imagens divulgadas 
pela

revista Manchete comprovam todas estas transformações. A imagem de 
presi-

dente 
que 

trabalhou durante cinco anos com intensidade e devotamento ao

desenvolvimento do 
país, 

veiculada 
pela 

revista durante a campanha 
presi-

dencial 
para 

sua sucessão, demonstrava 
que 

o Brasil suportava 
perfeitamente,

sem riscos de ameaça, uma campanha sucessória. Nada 
parecido 

com o 
que

se 
procurou 

fazer durante a campanha à 
presidência 

da República e 
posterior

posse 
de JK.

Mesmo nos momentos de crise nacional, Juscelino Kubitschek é lembrado

como o estadista 
que 

construiu Brasília e desenvolveu o 
país 

num clima de

democracia e de entusiasmo do 
povo. 

A lembrança impressa na memória do

brasileiro é a imagem enobrecida de um 
presidente que 

exerceu seu mandato

com 
plena 

vigência democrática, conseguindo, em 
grande parte, 

unir o 
povo

brasileiro em torno da ideologia desenvolvimentista.

Em agosto de 1976, Juscelino Kubitschek morreu tragicamente em um

acidente automobilístico, o 
que gerou 

comoção nacional.

A morte de Juscelino desencadeou ostensiva manifestação popular em seu louvor,

tanto no Rio como em Brasília. No Rio, onde o corpo foi velado, três mil pessoas
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o acompanharam da Editora Bloch, na praia do Russel, Flamengo, até o aeroporto

Santos Dumont, de onde foi transportado para o Galeão, com destino a Brasília,

onde seria sepultado. Em Brasília, 30.000 pessoas aguardaram a chegada do corpo

do ex-presidente e uma multidão de cem mil seguiu o féretro desde a Catedral até

o cemitério do Campo da Esperança, entoando durante o percurso de oito quilô-

metros, além do Hino nacional, o Peixe vivo, canção do folclore mineiro pela qual

Juscelino tinha especial preferência. O presidente da República, Ernesto Geisel,

determinou luto oficial por três dias, primeira homenagem prestada neste sentido

pelo governo a um elemento cassado61.

A morte trágica contribuiu efetivamente 
para 

sua mitifica ção. Manchete 
pu-

blica uma edição especial sobre sua morte, número 1272, de 4 de setembro de

1976, na 
qual 

estampa na capa a imagem sorridente de Juscelino Kubitschek

com o título 
"O 

adeus de JK". Nas 
páginas 

4 a 13, a 
primeira 

reportagem de

toda a cobertura de sua morte, intitulada 
"Brasília 

— o adeus de JK" é iniciada

com uma foto de 
página 

dupla do caixão de Juscelino coberto 
pela 

bandeira

do Brasil, sendo levado 
por 

uma multidão, em frente à catedral de Brasília.

Em sua homenagem, foi erguido um monumento em Brasília, inaugurado em

12 de setembro de 1981. O Memorial JK, museu 
projetado por 

Oscar Nie-

meyer, teve contribuição efetiva de Adolpho Bloch e Sarah Kubitschek. No

local, encontram-se os restos mortais de JK e a sua biblioteca 
pessoal.

O Governo JK na revista Manchete

A 
proposta 

da exibição de imagens da revista é 
permitir 

a visualização da

trajetória de JK. Manchete estampou toda a vida 
política 

de Juscelino. A 
gran-

de amizade com Adolpho Bloch, 
já 

registrada aqui, 
possibilitou 

a JK um es-

paço 
irrestrito nas 

páginas 
do semanário, como 

poderemos 
ver nos resultados

da 
pesquisa. 

Selecionamos fotos 
que 

consideramos emblemáticas no decorrer

da sua vida 
pública 

e 
que poderão 

dar a idéia da construção do mito dos anos

dourados e da mitificaçao de Juscelino.

Manchete acompanhou o dia a dia do 
governo 

e a construção da nova

capital e continuou divulgando a imagem e as idéias de JK depois de seu 
perí-

odo 
presidencial 

e, até mesmo, depois do longo 
período que 

se seguiu ao seu

mandato de senador 
por 

Goiás.

Ao longo da crise da renúncia de Jânio Quadros, da fase 
parlamentarista,

do 
governo 

de João Goulart, do movimento de 1964 e até mesmo durante

o 
período 

de forte censura 
que 

se seguiu — no 
qual 

ocorreu a cassação de seu

mandato e a suspensão de seus direitos 
políticos 

— Manchete continuou a lhe

dedicar espaço em suas 
páginas. 

A revista cobriu os dias de exílio, o retorno
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para 
responder aos inquéritos 

policial-militares, 
a imagem de divulgador do

Brasil no exterior etc. Enfim, Manchete divulgou todo o 
período 

de sucessivas

perdas políticas, 
mas sempre com a 

preocupação 
de exaltar a extraordinária

força humana do ex-presidente, enfatizada 
pela 

revista até sua morte.

Conclusão

Os anos JK foram 
pródigos para 

o desenvolvimento do Brasil na medida

em 
que 

a 
"era 

da modernização", especialmente a arrancada desenvolvimen-

tista deste 
governo, 

transformou a face do 
país. 

Kubitschek construiu Brasília,

consolidou a industrialização brasileira, deu ênfase à indústria automobilística

e impulsionou a indústria de base com a instalação de novas siderúrgicas. Nes-

ta mesma época aconteciam movimentos expressivos na arte brasileira, como

o Cinema Novo, a Bossa Nova, o segundo movimento modernista e o teatro

de vanguarda. A modernização da imprensa brasileira também ocorreu neste

período. 
Tudo 

parecia 
acontecer simultaneamente em um tempo de intensa

ebulição e criatividade.

As 
questões que 

orientaram este trabalho nos mostram 
que 

a revista Man-

chete deu forma, 
por 

meio de suas fotorreportagens, aos acontecimentos do

país 
em acelerado 

processo 
de modernização e desenvolvimento e 

que, por

um olhar distanciado, concebeu a imagem dos 
"anos 

dourados". Esta repre-

sentação visual fortaleceu e constituiu no imaginário e na imaginação coletiva

a manutenção do 
poder, 

expressa na 
produção 

de todas as imagens e textos

referentes aos anos JK.

Este 
poder 

não estava centrado somente na figura do 
político, 

mas 
principal-

mente nas suas idéias e ações, como 
podemos 

visualizar nas imagens contidas nes-

te estudo. A imagem de JK foi veiculada sistematicamente 
pela 

revista, 
que 

mos-

trou, através de uma relação imagética, as diversas faces de Juscelino, tais como:

"homem 
simples", 

"homem 
transformador", 

"homem 

que 
amava o Brasil".

Nas matérias sobre os aniversários de Brasília, era constante a veiculação da

idéia de um 
período 

de 
governo 

de 
paz, 

desenvolvimento e exercício democrá-

tico. Neste sentido, ao nos voltarmos 
para 

a idéia de mitificaçao, verificamos

que 
Manchete registrou acontecimentos 

que 
evocavam o 

passado, 
através de

uma narrativa sempre direcionada 
para 

a exaltação dos feitos e idéias de Jusce-

lino Kubitschek. Acreditamos 
que 

a amizade e a admiração de seu 
proprietá-

rio 
pelo 

ex-presidente foram fatores 
preponderantes para que 

suas realizações

e idéias tivessem espaço irrestrito e tamanha divulgação neste veículo.

Subentende-se também 
que 

a trajetória de Manchete durante os anos JK

foi construída em função das 
preocupações políticas 

daquele momento e 
ge-

rou, 
por 

conseguinte, um fenômeno social. Parece-nos 
que, 

em se tratando
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do 
governo, 

a revista separava a 
política partidária 

e as 
preocupações políticas

de outras atuações. Podemos citar como exemplo a edição 196, de 21 de

janeiro 
de 1956, na 

qual 
vemos Juscelino encontrando-se com Eisenhower

nos Estados Unidos e com reis e rainhas na Europa, e conversando com Israel

Pinheiro sobre a crise econômica. Essas imagens associam JK aos 
problemas

políticos 
nacionais e, ao mesmo tempo, ao 

presidente que 
mantinha relações

internacionais, sempre divulgando o Brasil. Era clara a 
preocupação 

da revista

em manter a imagem 
positiva 

de Juscelino.

A 
pesquisa 

revelou muitas situações nas 
quais 

a revista se comporta de for-

ma semelhante. Podemos mencionar, 
por 

exemplo, a edição 490, de 9 de se-

tembro de 1961, 
publicada quando 

a renúncia do 
presidente Jânio Quadros,

em agosto do mesmo ano, instaura um cenário 
político 

instável 
que 

ameaça a

posse 
de João Goulart. Apesar da difícil situação 

política, 
esta edição 

publica

uma foto de JK de 
página 

inteira, acompanhada de 
pequeno 

texto, referindo-

se ao seu 
governo 

como aquele 
que 

resistiu a uma ameaça de 
golpe; 

defendeu

a constituição; e 
preservou, 

acima de tudo, a democracia. Confere essa vitória

à 
"fortaleza 

de caráter" e 
"energia 

cívica" do 
personagem Juscelino.

Na edição 614, de 25 de 
janeiro 

de 1964, ao ser consultado sobre o 
pano-

rama 
político 

brasileiro, Kubitschek assume um discurso de 
quem já 

estava

em campanha 
para 

a 
presidência 

em 1965 e comenta os 
principais 

aspectos de

sua candidatura. Gozava de um espaço aberto 
que poucos 

desfrutavam numa

revista de tamanha circulação.

Em abril daquele mesmo ano, 
quando 

acontece o 
golpe 

militar e o 
general

Castello Branco assume a 
presidência 

da República, Juscelino tem seus direi-

tos 
políticos 

cassados e é exilado do 
país. 

Em 27 de 
junho 

de 1964, Manchete

publica 
uma edição especial, número 636, sobre 

"os 
dez anos 

que 
abalaram

o Brasil" e, nesta mesma revista, 
publica 

uma matéria intitulada 
"Brasília:

o adeus de JK". Nela, admiradores homenageiam JK na 
porta 

do seu apar-

tamento em Ipanema e no aeroporto do Galeão. A imagem de 
"homem 

do

povo" 
foi ratificada, mostrando nas entrelinhas da reportagem a injustiça do

governo 
de então ao cassar os direitos 

políticos 
do ex-presidente. Além disso,

Manchete acompanhou, mesmo em 
plena 

ditadura, todo o 
percurso 

do exílio

de JK: publicou 
cartas escritas a Adolpho Bloch, exprimindo toda a tristeza

do ex-presidente exilado; mostrou seu trabalho no exterior como intelectual e

divulgador do 
país; 

cobriu as festividades dos aniversários de Brasília; enfim,

tornou a 
presença 

de JK constante 
para 

o 
povo 

brasileiro em suas 
páginas.

Depois de suas idas e vindas ao Brasil 
para 

depor e servir como testemunha

em inúmeros inquéritos ou 
para 

tratar de assuntos 
pessoais, 

como a morte de

sua irmã em 1966, Juscelino Kubitschek volta definitivamente ao Brasil em

25 de outubro de 1967, enfrentando a ameaça de Gama e Silva de confiná-lo

por 
60 dias caso se envolvesse em atividades 

políticas. 
Fixou domicílio no Rio
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de Janeiro e 
passou 

a 
presidir 

o conselho de administração do Banco Denasa

de Investimentos.

Sua amizade com Adolpho Bloch foi sempre explícita, mesmo durante

o regime ditatorial. Para enfatizar esta amizade, vale transcrever o texto de

Cláudio Bojunga:

O carnaval de 1968 caiu na última semana de janeiro. O festeiro JK comentou

com Adolpho Bloch que gostaria de ir ao baile do Municipal. A revista Manchete

tinha uma frisa alugada e ficaria orgulhosa em recebê-lo. Levasse as filhas.

Os salões haviam sido decorados com o tema Amor à Margarida. Foram ven-

didos quatro mil ingressos individuais, 500 mesas e 22 camarotes e frisas.

(...) Uma hora depois chegava dona Iolanda Costa e Silva acompanhada do

ministro dos Transportes, Mário Andreazza. Ocuparam o camarote presiden-

ciai. (...) JK chegou discretamente à frisa oposta ao camarote presidencial, na

companhia de Márcia e Maristela. Levado por amigos a uma posição mais

evidente, começava a ser identificado quando o pessoal que pulava o viu sor-

rindo, começou a cantoria:

"Como 

pode um peixe vivo viver fora d'água fria? / Como poderei viver? Sem a

tua, sem a tua, sem a tua companhia?". E depois arremeteram com o O Minas

Gerais, arrancando acenos e sorrisos de prazer e de emoção. Quando começou o

coro 
"Volta! 

Volta!", JK murmurou em voz baixa: 
"Vou 

pagar por isso".

A primeira-dama e Andreazza foram as duas únicas personagens no Municipal

que não entoaram o 
"Peixe 

Vivo". A primeira-dama considerou a manifestação

ofensa pessoal e retirou-se furibunda do baile. (...) Andreazza contou mais tarde a

Murilo Melo Filho que, ao chegar no Hotel Glória, Iolanda telefonou ao marido

para se queixar do 
"judeu 

Adolpho Bloch que havia alugado quinhentos smokings

na Casa Rollas para uma claque aplaudir Juscelino". (...) Na quarta-feira de cinzas,

a linha de crédito de Manchete para desconto de duplicatas no Banco do Brasil

e no BEG (Banco do Estado da Guanabara) havia sido cortada. O governo ia

fechar em poucos dias a revista do amigo de JK. Bloch foi salvo pelo bom senso

de Delfim Neto, que se recusou a liquidar uma revista para satisfazer um capricho

da primeira-dama.62

Esta amizade 
perdurou 

até a morte de Kubitschek. Adolpho Bloch, sempre

que 
se apresentava a oportunidade, divulgava-a e sentia 

prazer 
em falar sobre

o assunto. 
"A 

amizade a Juscelino resistiu a tudo, inclusive à maledicência",

como afirma Carlos Heitor Cony no artigo 
"O 

menino de 120 mil-réis".63

Depois do exílio, 
quando 

retornou ao Rio de Janeiro, JK, por 
vezes, teve a

oportunidade de escrever na revista. Em 
"JK 

escreve - 21 razões 
para 

confiar

no Brasil", uma matéria com mais de vinte 
páginas, 

ele se 
propõe 

a apre-

sentar vinte e um símbolos (grandes realizações) 
que 

representam conquistas
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brasileiras. Enumera, em 
primeiro 

lugar, Brasília; em segundo, a indústria

automobilística; depois, a Transamazônica e assim 
por 

diante.

O mesmo acontece em uma outra matéria 
que 

escreve na edição 1193, de

Io de março de 1975, às 
páginas 

46 e 47. Ele fala sobre as dificuldades en-

frentadas 
para 

construir Brasília — dando a esta um sentido de sonho realizado

— 
que 

concluiu magistralmente. Esta matéria exibe a foto de Juscelino no des-

campado no 
qual 

viria a erigir-se a nova capital e, ao lado, a capital retratada

em toda a sua magnitude. Todo este espaço 
para 

divulgar as realizações de seu

governo, 
em 

pleno período 
de ditadura militar, 

propiciava 
ao 

público 
leitor a

rememoraçao dos 
"bons 

tempos".

A 
primeira 

revista do mês de setembro, edição 1272, 
publicada 

em 4 de

setembro de 1976, é dedicada a JK, traz na capa sua imagem sorridente, mas

estampa o título 
"Brasília: 

o adeus a JK". A reportagem começa com uma

foto de 
página 

dupla do caixão de Juscelino, coberto 
pela 

bandeira do Brasil e

carregado 
por 

uma multidão, em frente à catedral de Brasília. Neste número,

Roberto Muggiati, no editorial, relata a história compartilhada 
por 

Manchete

e a 
personagem pública 

de JK. A revista apresenta uma montagem com as

capas 
protagonizadas por Juscelino 

— desde sua eleição 
para governador 

de

Minas Gerais até a edição histórica da inauguração de Brasília —, bem como

as capas dos livros lançados 
pelo 

ex-presidente. Nas 
páginas 

24 e 25, a matéria

de Ivan Alves, intitulada 
"Em 

ritmo de JK 
- 

50 anos em 5", reproduz o slogan

criado na administração de Juscelino e refere-se ao ritmo no 
qual 

ele afirmava

continuar vivendo mesmo depois de seu 
governo, 

como demonstram as fotos

de JK conduzindo um trator e inaugurando Três Marias. Ainda neste mesmo

número, Adolpho Bloch escreve sobre sua admiração 
por JK, que 

acabou 
por

dar origem a uma 
grande 

amizade entre os dois. Acompanham o texto fotos

de Adolpho Bloch cumprimentando JK na inauguração de Brasília, ambos em

um encontro com amigos e, ainda, a sala de Juscelino no 
prédio 

da Manchete,

onde Bloch anunciava a criação do 
primeiro 

Museu JK.

A segunda revista do mês de setembro, edição 1273, de 11 de setembro de

1976, também se dedica à memória de JK. Nesta edição, às 
páginas 

24 a 26,

David Nasser escreve o artigo 
"Doze 

anos tristes" sobre a vida de JK depois da

cassação e do exílio. E mais uma reportagem 
que 

exalta a 
personalidade 

caris-

mática de JK, enfatizando a lembrança do 
passado 

recordado e transforma-

do, através dos relatos, na mitificação de Juscelino Kubitschek. Neste mesmo

número, às 
páginas 

22 e 23, Olavo Drummond escreve o artigo 
"Memórias

de um amigo extraordinário", e Adolpho Bloch continua a dedicar a JK sua

coluna, 
que 

escreve como se fosse uma carta ao amigo, falando da falta 
que 

ele

faz. Em seguida reproduz a última carta de JK para 
ele.

A maneira como JK morreu veio corroborar toda a narrativa mítica 
pro-

duzida 
pela 

revista durante a vida de Juscelino. Ficou a dúvida — fatalidade ou
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assassinato? — 
pois 

todos sabiam 
que 

ele era uma força cujo nome era sempre

lembrado 
para 

retornar ao centro do 
poder. 

Seu corpo foi velado na sede de

Manchete, onde aconteceu a maior homenagem 
popular prestada pelo 

Rio de

Janeiro a um 
político 

desde a morte de Getálio Vargas. O 
governo 

militar não

sabia como se 
posicionar 

direito diante da tragédia, como explica Bojunga:

O presidente Ernesto Geisel convocou o ministro do Exército, Silvio Frota, e o

ministro da Justiça, Armando Falcão, às llhoras, no palácio do Planalto. Estava

irritado porque não havia sido avisado da morte de JK na véspera. Ninguém quis

assumir a responsabilidade de estragar seu domingo. Depois de debater o assunto

na reunião das 9:30h com o ministro Golbery do Couto e Silva, Hugo Abreu e

João Paulo dos Reis Velloso, Geisel disse a Falcão:

"É 

para tratar do problema da morte de Juscelino. Tanto pedi a Deus que esse

homem não morresse no meu governo! Agora, vamos enfrentar o caso. Acho que

devemos decretar o luto oficial por três dias. Entendendo que é de direito o luto

oficial." Frota manifestou-se contra: 
"Sou 

contra qualquer homenagem a esse ho-

mem. Era um contra-revolucionário, que foi cassado, punido pela Revolução.

Posso informar a Vossa Excelência que a repercussão no Exército será negativa."

Geisel cortou: 
"Eu 

sei Frota, mas compreenda a posição do governo, que tem de

ver o quadro geral. Honras militares, de jeito nenhum. Também ponto facultativo,

não. Mas luto oficial devemos conceder." Frota disse que seu voto era contrário,

mas que não discutia ordens do presidente. Depois que Frota saiu, Geisel ligou o

telefone para outros ministros militares, almirante Geraldo Henning e brigadeiro

Araripe Macedo, consultando-os acerca do luto oficial. Não houve objeções. E o

regime vestiu um luto relutante.64

O corpo de Juscelino saiu da sede da revista e foi conduzido 
por 

mais de

3 mil 
pessoas 

ao aeroporto Santos Dumont. A massa 
popular 

cantava o Hino

nacional, o Hino à bandeira, a Valsa do adeus e o Peixe vivo. Em Brasília cerca

de 30 mil 
pessoas 

lotavam o aeroporto e as redondezas. Seu corpo foi levado

pelos populares, 
depois da missa de corpo 

presente, 
ao cemitério do Campo

da Esperança, onde foi sepultado. Posteriormente foi transferido 
para 

o Me-

morial JK, inaugurado em 12 de setembro de 1981.

Os anos JK 
— anos de esperança e oportunidades espremidos entre o Es-

tado Novo e o sombrio 
período 

militar — realmente tiveram uma conotação

especial na vida 
política 

nacional. O ânimo, a tenacidade e a alegria de JK

contagiaram-nos, e Manchete soube retratar muito bem, em suas reportagens,

todo o espírito de uma época, contribuindo efetivamente 
para 

a criação do

mito dos 
"anos 

dourados".
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O Governo JK na revista Manchete

Levantamento das matérias 
publicadas

N° 180, 1° out. 1955

Editorial (Henrique Pongetti): discorre sobre as eleições de 1955.

Matérias diversas sobre as eleições: as candidaturas de Ademar de Barros, JuarezTávo-

ra, Juscelino Kubitschek e Plínio Salgado; perfil e projeto de governo de JK.

N° 181, 8 out. 1955

Editorial (Henrique Pongetti): comenta a apuração das eleições do dia 3 de outubro

e o estado de saúde de JK.

N" 182, 15 out. 1955

Matéria de capa (texto de Evandro de Andrade; fotos de Gervásio Batista):

"Juscelino 
com um pé no Catete: Não venho em nome do ódio".

Entrevista concedida na qual expõe alguns de seus planos para o futuro governo.

N" 184, 29 out. 1955

Política (Pedro Gomes): 
"O 

ministério de Juscelino" 
- especula sobre o futuro minis-

tério de JK.

N" 185, 5 nov. 1955

Política (Pedro Gomes): informa em nota que a crise política continua, como espera-

do, mesmo com a eleição de JK.

N" 186, 12 nov. 1955

Política (Pedro Gomes): 
"Os 

baixinhos de Juscelino" 
- destaca os principais nomes

que ajudaram JK a se eleger, como Lopes, José Maria Alkimin e Tancredo Neves.

N" 189, 3 dez. 1955

Política (Pedro Gomes): Notas sobre o fato político 
— declara que, da tentativa de golpe,

JK e João Goulart (Jango) saíram vitoriosos, pois passaram a ser vistos como conti-

nuadores da gestão Vargas.

N" 192, 24 dez. 1955

Política (Pedro Gomes): Notas breves — especula sobre o nome indicado para o Minis-

tério da Fazenda, talvez alguém pouco conhecido.

Entrevista a Paulo Mendes Campos: JK encara os problemas de governo e anuncia

sua orientação: democracia social, trabalhismo produtivo, nacionalismo cooperativo.

Trata também de metas de desenvolvimento da indústria, energia e, sobretudo, re-

forma agrária.

N" 193, 31 dez. 1955

Política (Pedro Gomes): Notas breves — declara que JK só tem as reformas na cabeça,

mesmo nos momentos de distração.
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N" 194, 7 jan. 1956

"O 
Ministério de Juscelino" (Murilo Melo Filho): cogita os prováveis nomes que

comporão o ministério do Governo JK.

N" 195, 14 jan. 1956

"Juscelino 
toma café com o presidente dos EUA": relata acontecimentos da viagem

que JK fez aos EUA, inclusive seu encontro com Nixon.

"Governo 
de Juscelino": especula sobre os prováveis nomes que ocuparão os

ministérios.

N" 196, 21 jan. 1956

"As 
4 rainhas do mundo recebem Juscelino": retrata as visitas de JK às rainhas da

Holanda, Inglaterra, Luxemburgo e Bélgica.

"A 
última palavra sobre o ministério de Juscelino": novas especulações sobre os nomes

dos futuros ministros.

Política (Pedro Gomes): 
"A 

viagem de Juscelino" 
- faz um balanço da viagem de JK à

Europa e aos EUA, esclarecendo os reais motivos dessa viagem.

"Os 
ministérios": reflete sobre os nomes que comporão o governo.

N" 197, 28jan. 1956

Editorial (Henrique Pongetti): 
"Carta 

da Serra" - lamenta a ausência do presidente da

República no Palácio Rio Negro e comenta o cotidiano em Petrópolis.

"Juscelino 
volta de sua maratona": relata como Juscelino foi recebido com festa no

retorno à cidade, após 20 dias fora do país. Exibe flashes - como o de seu encontro

com o Papa - obtidos em suas visitas à Europa e aos EUA.

N" 198, 4 fev. 1956

Capa: 
"JK 

e Jango se abraçam no Catete".

Editorial: 
"Êxodos": 

trata da migração para os centros políticos de moradores das

cidades de nascimento dos governantes em busca de favores políticos, usando como

exemplo o enorme êxodo de Diamantina para Belo Horizonte após a eleição de JK

para o governo do estado. Tece também comentários sobre o serviço público.

"Posse 
festiva de Juscelino e Jango"; 

"De 
Rolls-royce rumo ao Catete"; 

"A 
sacada

histórica do Catete apresenta o novo presidente": fotorreportagens sobre a posse de

Juscelino Kubitschek e João Goulart.

N" 199, 11 fev. 1956

Política (Pedro Gomes): 
"O 

presidente JK à imprensa" - expõe as metas de JK e pu-

blica suas declarações.

"O 

primeiro ministério de JK" (Pedro Gomes): comenta as escolhas de JK e faz um

balanço do novo ministério.

"J-J 
recebem no Catete": cobre a recepção do presidente e do vice-presidente às dele-

gações estrangeiras.

"Noite 
de gala 

no Palácio dos Cisnes": fotos do banquete para 140 autoridades.
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"O 
banquete foi o primeiro prato da oposição": nota comenta as críticas da oposição

aos custos das comemorações da posse de JK.

N" 201, 25fev. 1956

Política (Pedro Gomes): Notas diversas: 
"O 

drama de Juscelino" 
- comenta que, devi-

do às coligações feitas para sua eleição, JK não tem liberdade de escolha dos membros

de seu futuro governo.

"Juscelino 

por dentro": discorre sobre o perfil de JK publicado na revista Time.

N° 202, 3 mar. 1956

Política (Pedro Gomes): 
"Juscelino 

e a situação nacional: difícil, mas não desespera-

dora" - reproduz declarações de JK sobre a economia do país, que se encontra em

péssima situação devido à inflação e ao rombo nos cofres públicos. JK diz que a única

maneira de lidar com esse problema é conter os gastos 
- 

programa de enriquecimento

pela reestruturação.

N° 203, 10 mar. 1956

Política (Pedro Andrade Gomes): Como vai o governo?: 

"JK 
é visto pela oposição e

pelo situacionismo" - Vieira de Melo e Juraci declaram que no país não há legenda.

N° 205, 17 mar. 1956

O Brasil em Manchete: 
"Flores 

na incerta de JK" 
- comenta a visita, que deveria ser

surpresa, do presidente ao SAM (Serviço de Assistência ao Menor).

N° 206, 24 mar. 1956

Política (Pedro Gomes): 
"Composição 

administrativa do governo Kubitschek" - rela-

ciona os nomes e os cargos do governo.

N" 208, 14 abr. 1956

Editorial (Henrique Pongetti): 
"Vizinhanças" 

- comenta os inconvenientes de ser

vizinho do presidente; explica o motivo pelo qual se mudou para Copacabana; de-

clara que os ex-vizinhos querem a volta de JK para o Catete, pois Laranjeiras anda

tumultuada.

"Juscelino 
e Jânio: novo J-J" (texto de Newton Carlos; fotos de Luis Pinto): relata o

encontro de Juscelino Kubitschek com Jânio Quadros na cidade de Assis (SP).

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?: 

"JK 
é visto pela oposição e pelo situacio-

nismo: falam Oscar Corrêa e Sérgio Magalhães" - apresenta um balanço do governo

feito pela situação e outro, pela oposição.

"Reforma 
Constitucional: O grande assunto do momento político": relaciona os pro-

blemas encontrados por JK desde o início do governo e declara que a crise política

agora se deve à reforma constitucional proposta por JK.

"JK 
foi ver o ballet do tricampeonato": JK assistiu à vitória do Flamengo sobre o

América e à conquista do tricampeonato carioca.

N° 209, 21 abr. 1956

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo? (Herbert Luiz): 
"O 

governo não tem po-

lítica financeira" - critica a falta de definição de uma política financeira pelo governo.
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N" 210, 28 abr. 1956

"JK 
rompe a cortina do petróleo" (texto de Evandro C. Andrade; fotos de Luis Pinto):

descreve a visita de JK aos poços de petróleo da Amazônia.

N° 212, 12 maio 1956

O Brasil em Manchete: 
"JK 

estreou no 1 ° de maio"

Política (Pedro Gomes): 
"Juscelino 

sem Jango, mas com o salário mínimo" - trata do

anúncio feito por JK, durante as comemorações de 1 ° de maio, de aumento do salário

mínimo em trinta dias.

Como vai o governo?: o deputado Fernando Ferrari declara que, para o governo ir

bem, precisará fazer reformas estruturais - como a reforma da constituição -, além de

controlar a inflação que, segundo ele, é a maior ameaça ao governo.

N° 213, 19 maio 1956

Política (Pedro Gomes): 
"Governo 

e oposição" - tece comentários sobre as atitudes

tomadas pela oposição para dificultar o governo JK que, muitas vezes, vão de encon-

tro aos interesses do país e são feitas de forma cega, apenas para prejudicar o governo.

Como vai o governo?: deputado declara que, apesar da fase difícil em que o país se

encontra, JK é o homem para agir e reestruturar o país.

"Nova 
capital: só falta mudar" (Newton Carlos): comenta que o projeto da nova

capital está pronto; informa como será a cidade, sua localização, infraestrutura etc.

N° 214, 26 maio 1956

"JK 
despacha nas nuvens" (Célio Santos): relata que JK, assim como prometera, viaja

pelo país, em vez de ficar apenas no Catete; comenta que o presidente despacha en-

quanto viaja.

Política: Como vai o governo?: José Joffily afirma que o governo vai bem em seus pia-

nos, principalmente no combate à inflação, mas ressalta que a oposição é impiedosa;

revela confiar em JK. Por outro lado, João Sobrinho declara que o governo deve

programar métodos urgentes de combate à inflação; afirma que JK leva o país à crise.

N" 215, 2 jun. 1956

O Brasil em Manchete: 
"JK 

abre o jogo (de boliche)" - o presidente joga boliche na

inauguração da Casa da Suíça.

Política (Pedro Gomes): 
"Convocação 

branca do Presidente da República" - transcre-

ve algumas perguntas feitas pelos deputados ao presidente através de Manchete.

Como vai o governo?: o deputado Ulysses Guimarães afirma que o governo superará

dificuldades.

N° 216, 9 jun. 1956

Política (Pedro Gomes): declara que agora a oposição reconhece JK como presidente

e que discorda somente de Lott como ministro do governo.

Como vai o governo?: Nestor Jost afirma que confia em JK e que ele conseguirá esta-

bilizar a economia.

"JK 
realizará, o clero vigiará": noticia que o clero fiscalizará as promessas feitas pelo

presidente.
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N° 217, I6jun. 1956

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?-. Cid Carvalho acha que, apesar das difi-

culdades, o governo vai bem. Luis Vianna Filho comenta que o governo prometeu o

que não pode cumprir, principalmente devido às alianças, e que falta liderança.

"Juscelino 
no Supremo": transcreve a fala de JK no Supremo Tribunal, em que declara

não tolerar atentados ao seu governo.

N" 218, 23 jun. 1956

O Brasil em Manchete: 
"Juscelino 

a favor de Lacerda" - 
JK declara que é contra o

pedido de anulação da eleição de Jorge Lacerda para o governo de Santa Catarina.

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?-, trata da afirmação de Filinto Muller de

que o governo está preparando o terreno para as mudanças, mas ainda é cedo para

comentar.

N° 219, 30 jun. 1956

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?: comenta as declarações do deputado

Bilac Pinto de que o governo vai mal e sua política financeira prejudica as massas

populares.

Notas em tom melhor: 
"Legalidade" 

- reproduz o discurso de Rondon Pacheco, no

qual este declara que a oposição deve esperar o governo se desgastar por si próprio,

em vez de dar um golpe.

N" 220, 7jul. 1956

Editorial (Henrique Pongetti): 
"O 

Anarquista" - relata a prisão de dois estrangeiros

suspeitos de tramar contra a vida de JK; o atentado falhou devido à inquietação do

presidente, que não se limita somente ao Catete.

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?: Queiroz Filho (deputado) comenta

que o governo vai mal e está estagnado, envolvido em seu próprio conflito por causa

das alianças que fez; nota em que Gustavo Capanema declara não acreditar que JK

promoverá a mudança da capital.

N" 221, 14 jul. 1956

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?: comenta as declarações do deputado

Martins Rodrigues, que afirma estar o governo bem e em fase de preparação para

mudanças.

N" 222, 21 jul. 1956

Política: Como vai o governo?: Bruzzi de Mendonça diz que o governo vai mal e come-

teu um grande erro ao se submeter aos interesses dos empresários estrangeiros.

N" 223, 28jul. 1956

Política (Pedro Gomes): 
"Como 

a oposição guarda o governo" 
- declara que, graças à

inoperância da oposição, o governo se sustenta.

Como vai o governo?: Ernani Sátiro comenta que o governo vai mal e não tem feito

nada para modificar essa situação.
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"JG 
substitui JK": noticia que João Goulart assume o governo enquanto Juscelino

Kubitschek está no Panamá.

N" 227, 25 ago. 1956

Editorial (Henrique Pongetti): traça um perfil da imprensa brasileira e critica a ânsia

por más notícias e a vergonha de boas notícias.

N" 228, Io set. 1956

O Brasil em Manchete: 
"Dia 

do soldado: Grão Cruz e fotos" - 
JK recebe a Grã-cruz

nas comemorações do dia do soldado.

"Manchete 
viu de perto o QG secreto de JK": noticia a equipe formada por JK 

-

ministros, técnicos, e os presidentes do Banco do Brasil e Banco Nacional de De-

senvolvimento (BNDE) 
- 

para discussão de planos relativos ao desenvolvimento do

Brasil, como mostra a matéria sobre o debate acerca do fornecimento de crédito para

a compra de tratores.

N" 229, 8 set. 1956

O Brasil em Manchete: 
"De 

volta a primeira dama" - 
JK recebe a primeira-dama,

Dona Sarah Kubitschek, que esteve por três meses na Europa acompanhando o trata-

mento de saúde da filha Márcia.

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?: Afonso Arinos afirma que o governo vai

mal e sofre com a carência de comando.

N° 230, 15 set. 1956

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?: Renato Archer diz que o governo está

agindo, mas os resultados dessas ações só poderão ser vistos após algum tempo.

N" 231, 22 set. 1956

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo? 
- Ivete Vargas afirma que o governo só

não está melhor por causa da oposição e da burocracia. Nestor Duarte declara que o

governo vai mal e que se sustenta graças aos militares.

N" 232, 29 set. 1956

"JK 
a 100 Km para ver Três Marias" (Faria de Azevedo): relata a visita de JK a Minas

Gerais com o intuito de conhecer o local da futura instalação da barragem de Três

Marias.

N" 233, 6out. 1956

Política (Pedro Gomes): 
"JK 

recebe e enfrenta jornalistas: jantar controverso" - narra

os bastidores do encontro entre jornalistas e o presidente.

N" 234, 13 out. 1956

O Brasil em Manchete: 
"JK 

deu início à mudança" - noticia o início da construção

de Brasília, marcado pela nomeação de Israel Pinheiro para presidir a Companhia

Urbanizadora da nova capital.

Política (Pedro Gomes): Como vai o governo?: Miguel Leuzzi declara que o governo vai

bem e que os alicerces para as mudanças já estão prontos; basta iniciá-las.
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N" 236, 27 out. 1956

Editorial (Henrique Pongetti): 
"Brasília": 

comenta o início da construção da cidade e

revela como seria a sua Brasília.

N° 237, 3 nov. 1956

Política (Pedro Gomes): 
"Operações 

políticas" 
- fotos com as seguintes legendas:

"JK+JG 
= 

governo JJ"; 
"JQ+JT 

= Sucessão 1960"; 
"Lott 

- Brigadeiro = Crise Militar".

Como vai o governo?: considera bom, apesar dos problemas, e afirma que, se JK con-

seguir construir Brasília, seu governo será conhecido como um dos maiores do Brasil.

N° 238, 10 nov. 1956

O Brasil em Manchete: 
"Niemeyer 

constrói no Brasil Central" - relata a inauguração

da primeira construção em Brasília: uma casa com seis quartos para abrigar os orien-

tadores da obra.

N" 239, 17 nov. 1956

"Uma 
democracia em 3 dimensões: o coronel Nemo Canabarro explica o que é e o que

pretende a frente de Novembro"; 
"Com 

JK até o último homem": informa que a Fren-

te de Novembro apoiará JK enquanto este adotar uma política desenvolvimentista.

N° 240, 24 nov. 1956

Editorial (Henrique Pongetti): 
"O 

Mangue é nosso" - declara que as mudanças no

Brasil já podem ser vistas a olho nu, principalmente pelos estrangeiros, o que faz o

sentimento nacionalista aflorar.

N" 241, 1° dez. 1956

O Brasil em Manchete: 
"As 

lembranças de novembro agitam o mundo político" 
- co-

menta os fatos que se seguiram à prisão do coronel Canabarro, devido às declarações

dadas no n° 239 de Manchete. Também revela que JK proibiu os militares de darem

qualquer declaração.

N"242, 8 dez. 1956

Política (Pedro Gomes): 
"Ulisses 

Guimarães com a palavra: A oposição não pode

exercer-se em nome do ódio" - alega que JK tem pouco apreço pelo Congresso, ape-

sar deste agir conforme solicitado.

N" 243, 15 dez. 1956

O Brasil em Manchete: 
"O 

Professor JK foi ver como vai Brasília" - 
JK foi a Maceió

receber o título honoris causa da Faculdade de Direito e a Brasília vistoriar a obra.

N" 244, 22 dez. 1956

O Brasil em Manchete: 
"Espadim 

de ouro para JK" 
- 

JK recebe o Espadim Tiradentes

na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar.

N" 245, 29 dez. 1956

O Brasil em Manchete: 
"Juscelino 

condecora e é condecorado".
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N° 246, 5jan. 1957

"1956 
um ano de tensão política": refere-se ao ano politicamente conturbado, os

problemas enfrentados por JK e as perspectivas para 1957, quando se espera um

avanço substancial das metas do presidente (apresenta uma retrospectiva dos fatos

que marcaram cada mês de 1956).

N° 247, 12jan. 1957

O Brasil em Manchete: 
"JK 

na Amazônia: regime consolidado" - reproduz o discurso

de JK na Amazônia, no qual este declara que o primeiro ano de seu governo teve

como objetivo consolidar a pacificação política e que agora o Brasil seguirá rumo ao

desenvolvimento.

N" 249, 26jan. 1957

O Brasil em Manchete: 
"Mão 

forte para JK" 
- o presidente inaugura o cais Marcílio

Dias, em Porto Alegre, e quase cai no rio Guaíba ao desembarcar.

N° 250, 2fev. 1957

"Venci 

porque nunca tive medo": traça um perfil de JK e sua família.

Entrevista com JK sobre o governo e seus planos.

"Como 
vemos JK": depoimentos de Geraldo Carneiro e José Moraes, secretário de

Imprensa, que discorrem sobre a personalidade de JK, sua simpatia, amabilidade,

paixão pelo Brasil, vigor físico e outros.

N" 251, 9 fev. 1957

O Brasil em Manchete: 
"Virginia 

deu show sem JK" 
- destaca a ausência do presidente

de uma comemoração de seu primeiro ano de governo, na qual a cantora Virginia

Lane se apresenta.

"As 
classes produtoras homenageiam": noticia o banquete oferecido pelas classes pro-

dutoras a JK.

N° 256, 16mar. 1957

O Brasil em Manchete: 
"JK 

e o coração artificial" - relata que JK assistiu à primeira

intervenção cirúrgica feita no Brasil por médicos americanos utilizando um coração

artificial.

N° 257, 23 mar. 1957

O Brasil em Manchete: 
"Encontro 

de presidentes" 
- 

JK encontra-se em Santana do

Livramento com o presidente uruguaio Arturo Lezama.

N" 260, 13 abr. 1957

O Brasil em Manchete: 
"Cartier 

(com JK) viu Brasília" - 
JK recebeu o repórter francês

Raymond Cartier e o levou para ver as obras de Brasília.

N° 264, 11 maio 1957

"Brasília: 
segunda primeira missa": retrata a primeira missa realizada em Brasília.
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N° 266, 25 maio 1957

O Brasil em Manchete: 
"JK, 

libertador" - 
JK é condecorado pelo governo venezuelano

com o Colar da Ordem do Libertador.

N° 268, 8jun. 1957

O Brasil em Manchete: 
"JK 

e o cinema: protetor" 
- 

presidente recebe propostas da

Comissão Federal de Cinema para incentivar o florescimento da indústria cinemato-

gráfica 
nacional.

N" 269, 15jun. 1957

Várias imagens de JK com o presidente português Craveiro Lopes.

N° 270, 22jun. 1957

"JK 
foi recebido em sua própria casa": o presidente português, Craveiro Lopes, a

quem foi cedido o Palácio Laranjeiras durante sua estada no Rio de Janeiro, recebeu

JK para um banquete no próprio palácio.

Edição especial, 30 jun. 1957

Edição especial sobre a visita de Craveiro Lopes ao Brasil. Contém muitas fotos.

N» 272, 6jul. 1957

"JK 
teleguiado em Fernando de Noronha": descreve a visita de JK a Fernando de

Noronha.

N° 276, 3 ago. 1957

Conversa com o leitor (Nahum Sirotsky): informa que JK recebeu de Adolpho Bloch

a nova Manchete e ponderou: 

"E 
uma revista que poderemos apresentar ao mundo".

N° 277, 10 ago. 1957

O Brasil em Manchete: 
"JK 

presta conta de seu governo: 18 meses" - apresenta o ba-

lanço do Governo JK feito pelo próprio presidente.

N° 278, 17 ago. 1957

Conversa com o leitor (Nahum Sirotsky): declara que está confiante no futuro do país

e que a revista apoia as palavras de Oswaldo Aranha sobre a situação do país: 

"Não

sei desde quando dizem que marchamos para o desastre, enquanto, na verdade, cami-

nhamos sempre para frente".

"O 
Brasil de amanhã na palavra dos representantes de todas as correntes de opinião -

enquête de Newton Carlos": comentários do general Lott, Juraci Magalhães, Gustavo

Corção, Vieira de Melo, Raul Pilla, Plínio Salgado, Carlos Lacerda, Mário Pedrosa e

Batista Ramos.

N" 279, 24 ago. 1957

Conversa com o leitor (Nahum Sirotsky) - traça um novo perfil da revista (passa a ser

nacional, e não apenas carioca) e comenta os objetivos de uma nova fase.
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N° 284, 28 set. 1957

O Brasil em Manchete: 
"JK 

abre a maior mostra de arte do século: a Bienal" - anuncia

a presença de JK na inauguração da IV Bienal de Arte Moderna de São Paulo.

N° 287, 19 out. 1957

O Brasil em Manchete: 
"O 'trailer' 

da sucessão: desponta a chapa Lott-Jango" - noticia

a reunião no almoço de aniversário de Armando Falcão de toda a base do gover-

no: general Lott, JK, João Goulart, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e José Maria

Alckimin.

N" 290, 9 nov. 1957

"JK 
na Remington Rand: 

'Prossigam 
sua tarefa" - comunica a inauguração da pri-

meira fábrica de máquinas de escrever no Brasil, o que, segundo dados, reduziria

gastos com as importações.

N° 291, 16 nov. 1957

O Brasil em Manchete: 
"O 

governo janta em família sem casaca e sem protocolo" 
-

narra o jantar na casa de Cunha Melo, que contou com a presença de JK.

N" 292, 23 nov. 1957

Posto de escuta: nota informa que Ademar de Barros não acreditava na posse de JK,

depois, que seu governo não duraria seis meses e, naquele momento, que ele havia

perdido o interesse na indicação de um ministro do PSP, o partido de Ademar.

N" 293, 30 nov. 1957

"JK 
entrou na era supersônica" (texto de Gil Pinheiro; fotos de Jankeil, Carlos Kerr e

Nicolau Dru): JK voa acima da velocidade do som junto com esquadrilha americana.

N° 296, 21 dez. 1957

Posto de escuta: noticia que JK demonstrou entusiasmo com a idéia do deputado Bas-

tos de tornar obrigatório o ensino da Constituição nos quartéis militares.

N" 297, 28 dez. 1957

O Brasil em Manchete: 
"Na 

capital de amanhã as saudades de ontem" - 
JK reúne-se na

futura capital com sua antiga turma da faculdade de Medicina em comemoração aos

trinta anos de formatura. Durante o encontro mostra as obras de Brasília.

N° 298, 4jan. 1958

Conversa com o leitor (Nahum Sirotsky): comenta reportagem publicada na revista em

que a oposição e a situação opinam sobre o ano político de 1957. Afirma que não há

motivos para pessimismo e que o país caminha para dias melhores.

Notas (Murilo Melo Filho): Vieira de Melo (situação) analisa o ano de 1957 - oti-

mismo, progresso e esperança. Afonso Arinos (oposição) vê 1957 com desconfiança,

desalento e opressão.

"O 
tempo e o obelisco" (Henrique Pongetti): tece comentários sobre as mudanças

que estão ocorrendo no Brasil e no mundo e declara que está vivenciando o começo

de uma nova era.
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N" 299, lljan. 1958

Umas e outras: seqüência de fotos de JK com a legenda: 
"Realmente 

impagável haver

gente que não acredita em Brasília. Só mesmo rindo, rindo às gargalhadas, rindo até

quase as lágrimas. E em Brasília o que é melhor, vendo a cidade brotar do chão com a

rapidez de um cogumelo, mas por um milagre devido à terrível vontade dos homens

de fé".

N° 302, Io fev. 1958

"JK 
sopra duas velinhas no bolo da legalidade" (Murilo Melo Filho): comenta as

metas de JK para cada área e informa o que fora prometido e como está a situação no

momento. Aborda também a educação, as malhas rodoviária e ferroviária, Brasília e

a economia.

Posto de escuta: noticia que JK fará inúmeros programas na TV para informar a popu-

lação sobre suas realizações.

N°303, 8fev. 1958

Posto de escuta: informa que JK está fazendo curso de teatro para aprimorar suas

apresentações na TV.

O Brasil em Manchete: na Pampulha cheia de gente, JK paga promessa feita aos

belo-horizontinos.

N° 310, 29 mar 1958

O Brasil em Manchete: 
"José 

Moraes [jornalista e secretário do presidente] morreu e

JK levou flores".

N°313, 19 abr. 1958

Umas & outras: 
"O 

pioneiro dos pioneiros" 
- trata de almoço do presidente no pri-

meiro estabelecimento comercial de Brasília.

N° 317, 17 maio 1958

Posto de escuta: informa que JK ganhou um automóvel de fabricação nacional, mas o

doou à frota do Palácio do Catete.

N° 320, 7jun. 1958

"JK 
OK?": revela os resultados de pesquisa do Ibope: o governo é bom, porém predo-

mina a discordância quanto à mudança da capital; as viagens são necessárias; o custo

de vida não baixará e os preços não se estabilizarão.

N" 321, 14 jun. 1958

O Brasil em Manchete: 
"Organizações 

religiosas de imigração vão ao Presidente JK"

- homenagem ao presidente feita por organizações religiosas israelita, católica e

protestante.

N" 323, 28jun. 1958

"Kubitschek: 
uma família muito feliz" (texto de Rosa Cases; fotos de Jankiel): entre-

vista com dona Sarah, que fala da família e das Pioneiras Sociais.
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"Ike 
e JK no eixo Washington-Rio" (texto de Murilo Melo Filho; fotos de Gervásio

Batista): declara que o governo americano e o brasileiro estão se correspondendo para

se aproximarem mais e, no futuro, realizarem a integração pan-americana.

N" 324, 5jul. 1958

Conversa com o leitor (Nahum Sirotsky): traça um perfil da situação do país e da gêne-

se do desenvolvimento durante a Segunda Guerra. Conclui que os dirigentes devem

favorecer a inteligência, o que implica a valorização da escola, já que ela formará os

futuros 
"donos" 

do país.

"O 
Brasil vai bem, obrigado" (texto de Murilo Melo Filho; fotos de Carlos Kerr):

entrevista de Oswaldo Aranha em que este declara apoio às ações governistas e afirma

acreditar que o Brasil será uma das três potências do mundo em alguns anos.

N°325, 12jul. 1958

Posto de escuta: noticia que JK convidou Lucas Lopes para substituir José Maria Alki-

min como ministro e o convite foi aceito.

"Canaã 

paralelo 20": informa o andamento das obras de Brasília.

N" 326, 19jul 1958

Posto de escuta: comenta que JK não gosta de ser fotografado sem paletó.

"Os 

primos pobres de Canaã": descreve as cidades no entorno de Brasília.

"JK, 
o torcedor n° 1, vibrou com a rapaziada": fotorreportagem sobre a conquista da

Copa do Mundo de Futebol.

N» 327, 26jul 1958

"Operação 
Pan-americana: base de luta contra a pobreza e o avanço vermelho"

(Nahum Sirotsky): relata os planos de JK para a integração pan-americana.

N" 330, Mago. 1958

Posto de escuta: revela que JK não quis falar com argentinos sobre possíveis acordos

petrolíferos.

N" 331, 23 ago. 1958

Conversa com o leitor (Nahum Sirotsky): afirma que a 
"Declaração 

de Brasília", assi-

nada por Brasil e EUA, é uma vitória para a América Latina, pois os EUA só vencerão

a Rússia com o apoio latino.

"Ike 
frente a frente": entrevista com o presidente norte-americano Eisenhower, em

que reconhece o profundo interesse de JK na integração continental.

N" 332, 30 ago. 1958

Conversa com o leitor (Nahum Sirotsky): expressa confiança no futuro do país e afirma

acreditar no pleno desenvolvimento, apesar das dificuldades.

Posto de escuta: revela que JK pediu empréstimo a Foster Dulles (representante do

governo americano) para auxiliar a Petrobras. No entanto, o pedido foi negado sob

o pretexto de que assuntos relativos ao petróleo devem ser tratados com empresas

particulares.
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"Uma 
azeitona para a nossa empada" (Henrique Pongetti): trata da tradição brasileira

de iniciar e não terminar obras, de inaugurar sem estar pronto; questiona se acontece-

rá isso com Brasília e se o sucessor de JK fará uma obra maior ainda.

N" 333, 6set. 1958

O Brasil em Manchete: 
"O 

maior túnel contínuo" - 
JK inaugura no Rio o maior túnel

contínuo da América do Sul, que levará água do Rio Guandu até a Zona Sul.

N" 336, 27set. 1958

Posto de escuta: noticia que JK pediu ao presidente da Itália para fazer propaganda do

café brasileiro em seu país.

N° 337, 4 out. 1958

Conversa com o leitor. (Nahum Sirotsky) - Nahum se despede da direção da revista e

faz considerações acerca da revolução de Manchete.

"JK 
liberou Machado de Assis": o presidente aprova parecer que coloca as obras de

Machado de Assis em domínio público.

Umas & outras (Luís Lobo): ao lado do pianista Bené Nunes, Juscelino declara:
"Não 

sei quem inventou essa história de 
'Peixe 

vivo'. A música que eu mais gosto é

'Conceição'".

N" 338, 11 out. 1958

Conversa com o leitor, editores da revista falam sobre a evolução e a nova sede de Man-

chete etc. Terminam o editorial com a seguinte frase - 
"Desculpem 

os pessimistas,

mas nós acreditamos no Brasil".

N" 339, 18 out. 1958

Um nome em Manchete: 
"Francisco 

Negrão de Lima" - trata da Operação Pan-ameri-

cana e elogia o dinamismo com que JK trata do assunto.

Posto de escuta: revela a alcunha dada por intelectuais mineiros a JK: 
"ícaro 

de

Diamantina".

N"340, 25 out. 1958

"Márcia, 
a debutante": traça o perfil de uma das filhas de Juscelino, Márcia Kubits-

chek, e antecipa como será sua festa de aniversário.

"Viagem 
ao Amazonas" (Paulo Mendes Campos): narra a viagem que JK fez a Ma-

naus e outras cidades do Amazonas.

N" 350, 3jan. 1959

Um nome em Manchete: 
"Geraldo 

Magella Pires de Mello" - comenta que o país

precisa investir em estrutura para não faltar matéria-prima para o desenvolvimento.

N" 352, 17jan. 1959

Posto de escuta: informa que a fruta predileta de JK é a jabuticaba.

N" 353, 24jan. 1959

"JK 

preside cerimônia medieval na Sé".
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N" 355, 7fev. 1959

"Terra, 
mar e ar nas metas de JK" (Murilo Melo Filho): balanço dos três anos do

Governo JK.

"Nossos 

presidentes nas canções de carnaval": mais cinco letras de músicas sobre JK.

N° 360, 14 mar. 1959

Um nome em Manchete: comenta que o Brasil, graças ao seu presidente, está evoluin-

do e projetando um futuro melhor.

"Comida 
não é luxo: JK manda conter": o congelamento dos preços foi a medida

adotada por JK para conter os efeitos da inflação.

N° 361, 21 mar. 1959

"O 
Presidente JK e a meta-pão" (Henrique Pongetti): trata da inflação e elogia JK,

mas adverte que a inflação deve ser combatida com severidade, pois ela age como um

câncer, enraizando-se e espalhando-se.

N° 363, 4 abr. 1959

"JK 
na Argentina: panorama visto do quarto": retrata as boas condições da embaixada

brasileira na Argentina e a espera pela visita de JK, que já foi adiada duas vezes.

N° 367, 2 maio 1959

Posto de escuta: contém uma nota sobre frase supostamente dita por JK a d. Sarah em

que ele afirma querer seguir os passos de Rodrigues Alves, presidente eleito por duas

vezes.

N° 369, 16maio 1959

O Brasil em Manchete: 
"Primeiro 

posto de gasolina em Brasília" - 
JK inaugura o pri-

meiro posto de gasolina em Brasília, aberto pela transnacional Esso.

Posto de escuta: ao saber que JK operaria a vesícula do locutor Carlos Frias, o deputado

Nestor Duarte declarou - 
"Como 

presidente, o tolero. Como médico não lhe entre-

garia o meu calo do mindinho".

N° 370, 23 maio 1959

"Mais 
cinco anos para JK" (Murilo Melo Filho): entrevista com o deputado Maurício

de Andrade, um dos grandes defensores de uma emenda constitucional que permi-

tisse a reeleição; o deputado argumenta que somente quem iniciou o Plano de Metas

pode levá-lo adiante.

N° 372, 6jun. 1959

O Brasil em Manchete: 
"JK 

e Sukarno: Brasília" - 
JK condecorou o presidente indoné-

sio Sukarno com o colar da Grande Ordem do Cruzeiro do Sul e falou sobre Brasília.

N" 376, 4jul. 1959

Posto de escuta: revela que existem dois homens com quem JK se aconselha e conver-

sa na intimidade - Geraldo Carneiro e Autran Dourado.

"Juscelino 
fala e o Brasil anda" (Caio de Freitas): pequena biografia de JK
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N°377, lljul. 1959

Posto de escuta: os líderes do PSD consideram imprescindível que JK entre na campa-

nha eleitoral ao lado de Lott.

N°378, 18jul. 1959

"Na 
hora 

'H' 
da sucessão": governadores emitem opiniões sobre os prováveis candi-

datos: Lott e Jânio.

O Brasil em Manchete: 
"JK, 

Miss e Orfeu" - 
JK recebe a Miss Brasil Vera Ribeiro, os

atores do filme Orfeu Negro e Vinicius de Morais, autor do poema que resultou no

filme.

N°381, 8 ago. 1959

O Brasil em Manchete: 
"Adeus 

às armas" - narra cerimônia em que o coronel-médico

JK é reformado e homenageado em sinal de reconhecimento pelos excelentes serviços

prestados.

N" 382, 15 ago. 1959

Posto de escuta: Cassiano Ricardo, autor de Marcha para Oeste, entregou um exemplar

de seu livro a JK e declarou que o autografara para o 
"bandeirante 

de Brasília".

O Brasil em Manchete: 
"Marlene 

e JK se entenderam em francês" - 
JK recebe Marlene

Dietrich.

N° 384, 29 ago. 1959

Posto de escuta: JK visitou Villa-Lobos no hospital, o que, de acordo com a revista, é

demonstração de apreço por artistas e intelectuais.

N°385, 12 set. 1959

O Brasil em Manchete: 
"JK 

no Rotary de São Paulo" - 
JK discursa em almoço do

Rotary Club.

N°387, 19 set. 1959

"A 
capital da esperança": fotorreportagem sobre Brasília; o que ela representa e o que

será.

O Brasil em Manchete: 
"Isto 

é um dia do Presidente" - revela que JK madruga e

trabalha até altas horas, mas sempre de bom humor, cumprindo suas obrigações e

atendendo a todos.

N" 388, 26set. 1959

"Em 

que pé se encontram as 30 metas de JK": faz um balanço da implantação das

metas definidas por JK.

N" 389, 3 out. 1959

Ensaio fotográfico realizado em Brasília (página central): modelos posam nas ruas e

obras de Brasília.
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N" 390, lOout. 1959

Posto de escuta: declara que JK ficou muito aborrecido com as vaias recebidas no Jo-

ckey Club de São Paulo.

"A 
viagem maravilhosa de Márcia e Maristela": entrevista sobre a viagem de cinco

meses das filhas de JK à Europa e aos Estados Unidos.

"Brasília: 
operação mudança": reportagem sobre a situação das obras do conjunto

residencial de Brasília.

N° 396, 21 nov. 1959

"Por 

que denunciei Brasília": deputado apresenta denúncias contra superfaturamento

e roubos em Brasília.

N" 398, 5 dez. 1959

"Franceses 
debatem Brasília": relata alguns comentários sobre Brasília em um debate

organizado pela imprensa francesa.

N" 400, 19 dez. 1959

"A 
rebelião de Aragarças": noticia a intenção dos rebeldes de prender JK em Belo

Horizonte.

N" 402, 2jan. 1960

"Perfil 
de 1959: Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira": destaca a perseveran-

ça de JK em construir Brasília e comenta o governo em 1959, seus aspectos po-

sitivos (Furnas, Belém-Brasília, indústria) e negativos (inflação, desabastecimento,

agricultura).

N° 404, 16jan. 1960

"1960: 
novas eleições, novo 

governo, 
nova capital" (Murilo Melo Filho): apresenta

as expectativas do autor para o ano de 1960 - o ano será de Brasília, as eleições fica-

rão em segundo plano até para o presidente. Traça um panorama de como serão as

eleições.

N" 405, 23jan. 1960

"Rio: 
capital do Brasil há 197 anos, qual será novo destino?": comenta como está a

cidade e o que esperar do futuro.

"JK 
recebe Ike": descreve como será a visita do presidente americano Eisenhower ao

Brasil no final de fevereiro.

"O 
lado humano da operação mudança" (Murilo Melo Filho): relata como está sendo

preparada a mudança dos funcionários públicos federais para Brasília.

N° 406, 30jan. 1960

"Três 
candidatos no Raio-X": identifica Ademar de Barros, o general 

Lott e Jânio

Quadros, apresentando as principais caraterísticas de cada um.

O Brasil em Manchete: 
"Beretta 

nacional de ouro para JK" 
- noticia que JK recebe a

primeira espingarda Beretta inteiramente fabricada no Brasil.
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N" 407, 6fev. 1960

"Brasil 
e México num só ideal": acompanha a visita do presidente mexicano Lopes

Mateos ao Brasil. JK condecora o presidente mexicano com o Grande Colar do Cru-

zeiro do Sul e é condecorado com o Grande Colar da Ordem Asteca.

"JK 

presta contas": entrevista com o presidente.

"IBOPE 
sonda e Manchete revela quem ganharia hoje": comenta uma pesquisa do

Ibope sobre a corrida presidencial.

N" 408, 13fev. 1960

Conversa com o leitor, ressalta a repercussão do número anterior da revista, que apre-

sentou uma entrevista de 44 páginas com JK, e o quanto este agradeceu a Adolpho

Bloch o apoio ao receber a revista de suas mãos. O editor, Justino Martins, salienta

novamente o compromisso da revista com o desenvolvimento e a atitude positiva.

"Segunda 
descoberta do Brasil": fotorreportagem sobre Brasília e a rodovia que liga o

futuro Distrito Federal a Belém.

"Três 
vices em carne e osso": descreve em detalhes três candidatos à vice-presidência.

N" 409, 20fev. 1960

"Brasil 
de JK": apresenta as realizações de JK no setor rodoviário, destacando as rodo-

vias Belém-Brasília e a Belo-Horizonte-Brasília.

Posto de escuta-, na inauguração de um novo túnel dando acesso a Copacabana, no Rio

de Janeiro, Abelardo Jurema diz a JK: 
"Presidente, 

V. Exa acaba de varar não apenas

um morro, mas também o coração da UDN". Explicação: Copacabana era reduto da

UDN (União Democrática Nacional), partido de oposição ao Governo JK.

N" 410, 27 fev. 1960

"JK: 
a estrela sobe": descreve as dificuldades que JK enfrentou em seu governo e como

conseguiu vencê-las; afirma que a estrela de JK ofuscou, e continua a ofuscar, a dos

outros, mesmo em ano eleitoral.

N" 411,5 mar. 1960

Conversa com o leitor (Justino Martins): ressalta as qualidades de Eisenhower e Jusce-

lino Kubitschek como chefes de Estado.

"A 
escola e a indústria nas metas de JK": informa os planos de JK de construir uma

escola técnica em São Bernardo do Campo com a finalidade de abastecer a indústria

com profissionais qualificados.

N" 414, 26 mar. 1960

Posto de escuta-, avisa que os primeiros 60 automóveis 
"JK" 

a saírem da Fábrica Nacio-

nal de Motores acompanharão o presidente na inauguração de Brasília.

"D. 
Sarah caiu do céu": Dona Sarah visita ações das Pioneiras Sociais.

N" 415, 2 abr. 1960

Posto de escuta-, noticia a viagem de JK a Portugal em junho e informa que o presiden-

te pretende se submeter a um severo tratamento médico na volta.
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"Vou-me 
embora pra Brasília: o problema da mudança": fotorreportagem composta

somente por imagens.

"O 
Brasil não pode parar: FURNAS" (texto de Ivan Alves; fotos de Jader Neves):

afirma que Furnas será a maior usina da América do Sul e uma das maiores do mun-

do. Exibe fotos de JK, descrito como 
"alvo 

de carinhosa manifestação popular em

Furnas". Mostra o povo cumprimentando JK.

N° 416, 9 abr. 1960

Capa: 
"Brasília: 

o despertar de uma nação"; 
"O 

Catete já é museu".

"Brasília 

já é capital": noticia a inauguração da nova capital e o estilo de vida dos

novos moradores.

"Brasília 
em sociedade": traça um perfil dos novos moradores (basicamente professo-

res, servidores públicos e políticos).

N° 417, 16 abr. 1960

Capa: 
"Todos 

os caminhos levam a Brasília".

"A 

pé para Brasília": noticia a caminhada de várias pessoas até Brasília para a inaugu-

ração da nova capital.

"Show 
de Brasília": cobre o show que ocorreu durante as festividades da inauguração

de Brasília.

"O 
Senado de malas prontas": relata a mudança do Senado para a nova capital.

Posto de escuta: conta que, quando resolveu transformar o Palácio do Catete no Mu-

seu da República, JK telefonou para o escritor Josué Montello, que iria dirigi-lo:

"Josué, 

pode vir tomar conta. A casa é sua". E o escritor respondeu: 
"Só 

mesmo assim,

Presidente, eu poderia sucedê-lo nesse Palácio".

Edição especial, 21 abr. 1960

"Brasília: 
edição histórica": contém informações completas sobre a inauguração de

Brasília.

N" 418, 23 abr. 1960

Capa: 
"Brasília 

na hora zero".

N" 419, 30 abr. 1960

Capa: 
"Brasil 

capital Brasília: a maior reportagem sobre o Distrito Federal".

"Nova 
era: Brasília": mais uma reportagem sobre a nova capital.

"Cinematografistas 
do mundo inteiro disputam os melhores ângulos de Brasília":

noticia a presença de fotógrafos de todo o mundo em Brasília para fotografar a nova

capital.

"Brasil 
capital Brasília": exibe mais fotos sobre a capital.

Edição especial

Capa: 
"JK 

Awakes the giant".

Editorial: esclarece que esta edição se justifica pela grande procura dos números ante-

riores, o que acarretou o aumento do preço de algunsvolumes em certos lugares do

país. Tendo recebido uma quantidade maior de pedidos de números anteriores (407,
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408 e 409), decidiu publicar a edição especial com os artigos mais comentados desses

números, os quais têm como tema principal justamente o desenvolvimento do Brasil

no Governo JK. A capa mostra o presidente 
- o responsável por acordar o gigante. A

edição teve tiragem de mais de 200 mil exemplares em português e em inglês.

N" 420, 7 maio 1960

Capa: 
"Brasília 

Ano I: a reportagem do século".

"Brasília 
ano I"; 

"Inauguração, 
missa à meia-noite"; 

"Aeronáutica 
abre a parada";

"Candangos 
marcham com os soldados"; 

"Fogos 
de artifício no céu de Brasília"; 

"E

o Presidente chorou"; 
"Primeira 

reunião do Congresso"; 
"O 

grande baile"; 
"O 

novo

Brasil": diversas matérias sobre o assunto que atraía a atenção de todos naquele mo-

mento - as festividades de inauguração de Brasília.

N" 421, 14 maio 1960

"Um 
dia de JK" (texto de Murilo Melo Filho; fotos de Jader Neves): descreve a rotina

do presidente.

"Na 
cidade-livre, os operários abraçam-se com ele": mostra a confraternização entre

o presidente e os operários.

"Eu 
também sou candango": comenta que o presidente se diz candango por afinidade.

N" 422, 21 maio 1960

"Brasília 
bucólica: nova cidade, vida nova" (texto de Murilo Melo Filho; fotos de

Jader Neves): mais uma fotorreportagem sobre Brasília.

N" 423, 28 maio 1960

Capa: 
"Brasília: 

a palavra de ordem vem do Planalto".

"JK 
rumo a Bananal": noticia a visita do presidente à Ilha de Bananal.

N° 424, 4jun. 1960

Capa: 
"Sete 

dias em Brasília".

"7 
dias na capital": relata a primeira semana de Brasília.

"Em 
Brasília a escola é diferente": destaca as novas escolas de Brasília.

N" 425, 11 jun. 1960

"Brasília 
vista por Raymond Cartier: Brasília talvez mude a face do mundo": narra

a visita a Brasília de Raymond Cartier, jornalista do semanário Paris Match, e sua

opinião sobre a cidade, que descreve bem o impacto da nova capital no estrangeiro.

N° 426, 18jun. 1960

Capa: 
"Juscelino 

e Jango: entrevistas exclusivas".

Brasil em Manchete: 
"A 

catedral sem andaimes" - comenta a construção da catedral

de Brasília.

N" 428, 2jul. 1960

"Em 
Brasília, o aeroporto do século": revela os planos para a inauguração do aeropor-

to de Brasília.
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N" 430, I6jul. 1960

"Juscelino: 
cacique dos Carajás": sobre a visita de JK aos índios Carajás.

N" 431, 23jul. 1960

"A 
Bahia recebe JK": sobre a visita do presidente à Bahia

N" 434, 13 ago. 1960

"JK 
e JQ em Manchete": noticia o encontro entre Adolpho Bloch e JK, quando este

congratula o jornalista pela inauguração da filial de Manchete em Brasília.

N" 435, 20 ago. 1960

Capa: 
"Portugal 

aclama o infante JK"; 
"JK, 

ao lado do presidente Américo Tomás,

atravessa Lisboa".

"O 
Infante JK" (Murilo Melo Filho): narra a aclamação de JK pelos portugueses em

Lisboa.

"Encontro 
de Salazar com Juscelino": sobre o encontro entre os dois chefes de Estado.

"Portugal 
em continência a JK": destaca o respeito com que os portugueses trataram

JK.

"O 
coração de Portugal bate pelo Brasil": revela a emoção de JK, que chega às lágri-

mas, ao ser aclamado pelo povo.

N" 436, 27 ago. 1960

"Portugal 
abraça JK": mais uma reportagem sobre a aclamação popular de JK em

Portugal.

N" 437, 3 set. 1960

Capa: 
"Como 

ficará o Brasil depois de JK?".

"Murilo 
Melo Filho provoca importante debate entre oposição e governo sobre como

ficará o Brasil depois de JK".

N° 438, 10 set. 1960

"JK 
salvou a cidade-livre: no meio de casarios desativados e rudes, enquanto o asfal-

to avança, a poeira recua": traz informações sobre a urbanização da cidade-livre em

Brasília.

N" 440, 24 set. 1960

Capa: 
"JK 

apaga 58 velinhas".

"Brasília 
no dia da Independência": relata as festividades de comemoração do 7 de

setembro em Brasília.

"O 
aniversário do presidente": descreve como o presidente passou seu aniversário.

"Juscelino, 
meigo, envolveu D. Júlia, sua mãe, nas homenagens que lhes prestavam":

demonstra o carinho de JK pela mãe expresso durante seu aniversário.

N° 441, 1 out. 1960

Capa: 
"Recife 

ouviu JK".

"Pernambuco 
adotou JK": narra a visita de JK a Pernambuco.
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N" 442, 8 out. 1960

Capa: 
"Quem 

será o candango? Ademar, Jânio, Lott".

N" 443, 15 out. 1960

Capa: 
"JK: 

o voto da legalidade".

"Eleições 
- Meta 31: Juscelino a todos garantiu a liberdade de eleger e ser eleito":

salienta a eleição de JK e de seu sucessor dentro do processo democrático. O título

não deve ser interpretado literalmente uma vez que a 
"meta 

31" não existia no Plano

de Metas.

"Chega 
ao fim do mandato com unânime respeito": ressalta a estabilidade política

do governo.

N" 446, 5 nov. 1960

Capa: 
"Exclusivo 

- Sensacional pronunciamento de JK".

Conversa com o leitor, entrevista de JK a Murilo Melo Filho em um encontro em

Brasília.

N" 450, 3 dez. 1960

"Homenagem 
de 

'O 
Cruzeiro' a JK": tem como objetivo informar que a revista O

Cruzeiro se rendeu à popularidade de JK e à inauguração da nova capital, cedendo

finalmente mais espaço ao presidente.

N° 451, 10 dez. 1960

"Márcia 
e Maristela doutoras em 

'society'": 
relata a participação das filhas do presi-

dente em eventos sociais.

N" 453, 24 dez. 1960

"JK: 
mensagem de Natal": transcreve a mensagem presidencial aos leitores de

Manchete.

N° 455, 7jan. 1961

"Em 
1961 os goianos elegerão: O Senador JK": sobre a popularidade com que Jusce-

lino encerrará seu mandato e sua candidatura ao senado o presidente

N° 456, 14jan. 1961

"JK: 
cidadão de Goiás": o presidente recebe o diploma de cidadão honorário de

Goiânia.

N° 457, 21 jan. 1961

Capa: 
"JK 

inaugura Orós".

"Orós, 
um mar no deserto": qualifica como um grande 

feito a construção do açude de

Orós (CE), que assumiu o caráter quase de um milagre entre os habitantes do local.

N" 458, 28jan. 1961

Capa: 
"JK 

missão cumprida".

Conversa com o leitor, trata JK como amigo da imprensa.
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"Missão 
cumprida": apresenta as realizações do Governo JK, com diversas imagens

de inaugurações, dentre as quais as da barragem de Três Marias e da Refinaria Duque

de Caxias.

N" 459, 4fev. 1961

Capa: 
"Jânio 

assume o comando".

"JK 
em Manchete": sobre o encontro entre JK e Adolpho Bloch.

Brasil em Manchete: noticia a presença de JK na inauguração da Refinaria Duque de

Caxias.

N" 460, 11 fev. 1961

Conversa com o leitor. JK passa a faixa de presidente a Jânio Quadros.

"O 
adeus de JK": sobre o fim do mandato de JK

"A 
Ponte da Amizade": JK e Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai, inauguram a

Ponte da Amizade.

"São 
Paulo ficou 113 Km mais perto de Curitiba": exibe a foto de JK em mais uma

realização de seu governo.

N" 470, 22 abr. 1961

Capa: 
"Brasília: 

primeiro aniversário".

"Juscelino 
construiu Brasília. Jânio vai consolidá-la": a matéria lembra ao leitor quem

construiu Brasília e revela expectativas de que Jânio Quadros a fortaleça.

N" 473, 13 maio 1961

Capa: 
"A 

volta de JK".

"JK: 
a estrela volta": relata o retorno de JK de viagem à Europa.

"JK 
levou a capital para Goiás... Goiás o levará para o Senado": comenta a decisão de

JK de se candidatar ao Senado por Goiás.

N" 474, 20 maio 1961

Capa: 
"JK 

retorna ao Planalto".

"JK: 
na rota da esperança": fala da campanha de JK ao Senado.

N° 477, lOjun. 1961

Capa: 
"Márcia 

e Maristela rumo a Goiás".

"A 
volta ao lar": mulher e filhas de JK desembarcaram em Goiás e foram recebidas

pelo povo.

"JK: 

primeiro passo para 65": noticia que uma multidão de seguidores clamava pela

candidatura de Juscelino à presidência em 1965.

N° 478, 17jun. 1961

"JK: 
impulso firme no Senado": inclui declarações de JK acerca de sua candidatura ao

Senado, afirmando que o PSD (Partido Social Democrático) é o seu partido. Consi-

dera certa a vitória de JK para um mandato no Senado.
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N" 481, 8 jul. 1961

"JK: 
obrigado São Paulo: impressionante homenagem popular prestada a JK em São

Paulo": cobre a calorosa recepção de JK pelo povo em São Paulo.

N" 484, 29jul. 1961

"O 
senador JK": narra o retorno triunfal do ex-presidente a Brasília e a defesa em seu

primeiro discurso da política desenvolvimentista.

N" 487, 19 ago. 1961

"A 
número um de Brasília": informa que JK é padrinho da primeira criança nascida

no Distrito Federal.

N°490, 9 set. 1961

"Juscelino 
defendeu a Constituição": declara que o Governo JK foi sólido e conseguiu

se defender das ameaças de golpe; cobertura da renuncia de Jânio Quadros.

N° 491, 16 set. 1961

"JG 
em Brasília": relata que, em meio à cobertura das agitações da posse de João

Goulart (Jango), JK ataca o parlamentarismo.

N" 492, 23 set. 1961

"JK: 
férias no Japão": cobre as férias de Juscelino no Japão.

N°493, 30 set. 1961

"JK 
no país das cerejeiras": outra matéria sobre a visita de JK ao Japão.

N° 499, 11 nov. 1961

"JK 
em Israel": declara que o premier Ben-Gurion quis saber tudo sobre a construção

de Brasília quando se encontrou com o ex-presidente.

N" 501, 25 nov. 1961

Conversa com o leitor. JK escreve sobre a volta de sua viagem.

"A 
volta de JK": narra a chegada de Juscelino ao Brasil.

"Juscelino 
descobriu o Brasil no exterior": entrevista de JK a Murilo Melo Filho.

N° 503, 9 dez. 1961

"JK: 
o embaixador da boa vontade": narra a visita de JK a Buenos Aires.

N" 505, 23 dez. 1961

"As 
novas metas de JK": inclui depoimento exclusivo de Juscelino à revista.

N" 506, 30 dez. 1961

"61, 
o ano louco": faz uma retrospectiva do ano de 1961, quando Juscelino Kubits-

chek, Jânio Quadros, João Goulart e Ranieri Mazzilli foram presidentes, e Tancredo

Neves ocupou o cargo de primeiro-ministro.

N" 507, 6jan. 1962

"Os 
três Jotas pregam a paz": matéria sobre Jânio Quadros, Jango e JK.
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"JK 
entrevistado pela TV": nota que registra a participação do ex-presidente em um

programa de TV.

N" 508, 13jan. 1962

"JK 
chegando à Paris": acompanha sua viagem a Paris.

"As 

pioneiras não podem parar": mostra o intenso trabalho das Pioneiras Sociais.

N" 510, 27 jan. 1962

"Como 
vivem os ex-presidentes do Brasil: Juscelino ainda trabalha em ritmo presi-

dencial": mostra suas atividades diárias.

"Operação 
Pan-Americana idealizada durante o governo do Sr. JK": relembra os prin-

cipais episódios do lançamento da OPA.

N° 511, 3fev. 1962

Posto de escuta: JK lamenta que o período de seu governo não tenha sido simultâneo

ao de Kennedy.

N" 512, 10 fev. 1962

Posto de escuta: informa que JK fará uma série de conferências nos Estados Unidos.

N" 513, 17 fev. 1962

"Sinfonia 
a Brasília para JK": comenta a música feita para Brasília.

Posto de escuta: repete a notícia de que JK fará uma série de conferências nos Estados

Unidos.

N" 514, 23 fev. 1962

"A 
Marcha do Amanhecer" (João Pinheiro Neto): revela alguns trechos do primeiro

livro do senador Juscelino Kubitschek.

N° 515, 3 mar. 1962

O leitor em Manchete: leitor comenta matéria sobre o livro de JK.

N° 516, 10 mar. 1962

Posto de escuta: noticia o lançamento da candidatura de JK a deputado federal por

Minas Gerais.

N" 520, 7 abr. 1962

"JK 
explica o Brasil aos americanos": narra como foi o discurso de Juscelino na Uni-

versidade de Nova York e o recebimento do título honoris causa da Universidade da

Califórnia.

N° 521, 14 abr. 1962

Posto de escuta-, 
"JK 

presenteia menina da Filadélfia" - relata a visita de JK aos EUA.

Gente que faz Manchete: 
"JK 

- Missão cumprida nos Estados Unidos" - outra matéria

sobre a visita aos EUA.

N" 525, 12 maio 1962

"A 
festa dos dez anos de Manchete": relata a saudação de JK à revista.
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Posto de escuta: registra a discussão de JK sobre sua candidatura ao governo de São

Paulo. Noticia a breve conferência proferida na cidade de Ribeirão Preto.

"A 
Associação Comercial de Brasília homenageia o ex-presidente": mais uma home-

nagem a JK.

"Juscelino, 
criador e criatura de Brasília": fotorreportagem sobre JK e Brasília.

N" 531, 23jun. 1962

Brasil em Manchete: comenta a homenagem a JK promovida por admiradores no

Jockey Club, no Rio de Janeiro.

N" 536, 28jul. 1962

Noticia o casamento de Maristela, filha de JK.

N" 543, 15 set. 1962

Brasil em Manchete: 
"Líderes 

do plebiscito" 
- sobre o jantar que João Pinheiro Neto

ofereceu a JK e outras personalidades, quando se discutiu o plebiscito sobre o sistema

de governo do Brasil.

N" 547, 13 out. 1962

"JK: 
Nunca me iludi com o parlamentarismo": fala do ressurgimento de JK no pri-

meiro plano do cenário político a favor do presidencialismo.

N" 549, 27 out. 1962

"Assim 
falaram as urnas": faz um balanço dos pleitos e afirma que 

"escancararam-se 
as

portas para o retorno de Juscelino".

N" 552, 17 nov. 1962

"Catete, 
Museu da República": discorre sobre a história do palácio e lembra que JK

foi o idealizador do museu quando transferiu a capital para Brasília.

N" 557, 22 dez. 1962

"JK: 

porque sou contra o parlamentarismo": publica entrevista concedida por Jus-

celino quando de sua partida para os EUA a fim de reformular a Aliança para o

Progresso.

N" 558, 29 dez. 1962

"Os 
diálogos da Aliança": JK e Jango se encontram com Robert Kennedy.

N" 561, 19jan. 1963

"Dona 
Sarah, a pioneira": trata do empenho da primeira-dama em dinamizar as obras

assistenciais das Pioneiras Sociais.

N" 562, 26jan. 1963

Capa: 
"Lisboa 

- De Cabral aJK".

Conversa com o leitor, narra a visita de JK a Portugal.

"JK 
- embaixador da amizade": sobre a visita de JK a Portugal; comenta que a visita

oficial de JK como presidente e esta tiveram a mesma receptividade.
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N" 563, 2fev. 1963

"JK 

peregrino em Fátima": noticia que JK pagou uma promessa com d. Sarah e reno-

vou contatos com o primeiro-ministro Salazar.

N" 566, 23fev. 1963

"JK-65. 
Encontro com os artistas": exibe JK, candidato à presidência em 1965, com

figuras do cinema, da TV e do rádio.

N" 567, 2 mar. 1963

"JK 
aclamado na Bolívia": cobre a viagem de Juscelino ao país vizinho.

N" 575, 27 abr. 1963

"Brasília 
em cores, texto de JK".

"... 
E assim criei Brasília": fotorreportagem com texto de JK em comemoração ao

terceiro aniversário da nova capital.

N" 587, 20jul. 1963

"JK: 
da Casa Branca ao Vaticano": relata o encontro de JK com o papa Paulo VI.

N" 597, 28 set. 1963

"A 
volta do candango": fotorreportagem de JK sobre a campanha 

"JK-65".

N" 602, 2 nov. 1963

"O 
destino do PSD" (Murilo Melo Filho): inicia com o PSD uma série de matérias

sobre os partidos brasileiros.

N" 603, 9 nov. 1963

"Aliança 
no Planalto: JK-JG 65: veremos novamente esta cena?": especula sobre a

chapa formada por Juscelino e Jango para a eleição presidencial de 1965.

N" 608, 14 dez. 1963

"JK 
fala ao mundo": relata a conferência pronunciada por JK em reunião na Escola

Militar de Paris do Colégio de Defesa da OTAN.

N° 612, lljan. 1964

"Ano 
Novo com Jussara": declara que JK passou o Ano Novo em Ipanema com sua

neta Jussara, filha de Maristela.

Posto de escuta: JK revela a Gilson Amado na TV Continental: 
"Brasília 

custou várias

vezes mais barata do que o preço que o país já pagou pelas crises políticas verificadas

em séries depois que deixei o governo".

N° 613, 18jan. 1964

Posto de escuta: declara que JK ouvia de diversos comandantes e generais pronuncia-

mentos a favor de eleições livres em 1965.

Publica samba composto em homenagem a JK.
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N" 614, 25 jan. 1964

"JK: 
mensagem de esperança": entrevista concedida a Murilo Melo Filho em que

Juscelino fala das eleições, possibilidades de golpe, Jango e outros assuntos.

N° 615, Io fev. 1964

Posto de escuta: relata a declaração de Jango de que seus prováveis sucessores se divi-

diam entre 
"reforma" 

(JK) e 
"anti-reforma" 

(Lacerda). Santiago Dantas escreve que o

PSD deu total apoio a JK, mas não estaria fazendo o mesmo com Jango.

N" 618, 22 fev. 1964

Posto de escuta: noticia que JK visitou a Escola de Samba União de Jacarepaguá e

ouviu diversos sambas em homenagem a Brasília.

N" 619, 29 fev. 1964

Posto de escuta-, propõe um slogan para a campanha de JK de 1965: 
"Desenvolvimen-

to e Reforma".

N" 624, 4 abr. 1964

"A 
volta de JK" (Murilo Melo Filho): comenta o que representa a confirmação de JK

como candidato à presidência pelo PSD.

N" 625, 11 abr. 1964

"EXTRA 
- As fotos da Revolução": noticia o golpe 

militar de 1964. (Existem duas

edições 625. Cremos que a primeira já estava pronta quando aconteceu o golpe.)

N° 626, 18 abr. 1964

"Os 
labirintos da Revolução": comenta o funcionamento do governo militar.

"JK 
surge novamente como um traço de união entre pessebistas e trabalhistas": con-

sidera o ex-presidente Juscelino como o elo que une PSB e PTB.

"JK 

pode se beneficiar do movimento, uma vez que sem Jango o PTB irá apoiá-lo":

especula sobre a vantagem que JK poderá obter nas eleições sem a aliança com João

Goulart.

N" 627, 25 abr. 1964

"Posse 
de Castelo Branco": cobre a posse do primeiro presidente do regime militar

após o golpe de 1964.

Posto de escuta: JK apoiou a candidatura de Castello Branco depois de receber infor-

mações de que eram falsas as intenções de censura aos seus direitos políticos.

Edição histórica

Sobre a 
"Marcha 

da família com Deus pela liberdade" em homenagem às Forças

Armadas.

Inclui relatos e entrevistas sobre os motivos e as tramas do golpe militar.

N" 632, 30 maio 1964

Posto de escuta-, afirma que JK confiou na palavra de Castello Branco quando este

disse que haveria eleições em 1965. JK disse não acreditar que os militares quisessem

acabar com Brasília, uma vez que eles apoiaram sua construção.
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N" 634, 13jun. 1964

"Manchete: 
a festa dos doze anos": narra a festa na nova sede (ainda em construção)

na Glória; descreve como seria o novo prédio.

N" 635, 20jun. 1964

"Ultimo 
discurso de JK" (Murilo Melo Filho): narra como se deu a cassação de JK;

declara que, após tentar encontrar em vão alguma irregularidade em seu governo, só

restou ao novo regime cassar os direitos do ex-presidente.

Posto de escuta: noticiou que o PSD romperia com o governo devido à cassação de JK.

N" 636, 27jun. 1964

Edição Especial: 
"Os 

dez anos que abalaram o Brasil: 1954 - De Vargas a Castelo

- 1964".

"Adeus 
a JK": acompanha a homenagem prestada a Juscelino na porta de seu aparta-

mento em Ipanema e no aeroporto do Galeão, onde mais de mil pessoas cantaram o

"Hino 
naciona"l e 

"Peixe 
vivo" em sua homenagem, sendo carregado nos ombros até

a plataforma de embarque, de onde partiu para a Espanha.

Posto de escuta: noticia que, em solidariedade a JK, pediram demissão o presidente e

o diretor da Caixa Econômica Federal, que ocupavam os cargos desde a fundação do

banco.

N" 637, 4jul. 1964

"Juscelino 
acusa": reproduz entrevista de JK a David Sales, na qual o ex-presidente

declara que sua cassação foi um jogo político, pois sua vitória em 1965 era certa.

N° 643, 15 ago. 1964

"Márcia: 
o mais belo dia": relata o casamento de Márcia, filha de JK, em Lisboa.

N" 645, 29 ago. 1964

Posto de escuta: noticia que JK vai trabalhar em Paris, auxiliando a construção de uma

cidade para cientistas.

N" 650, 3 out. 1964

Posto de escuta: reproduz trechos de carta escrita por JK ao embaixador Augusto Fre-

derico Schmidt comentando a tristeza do ex-presidente ao ver partir filhas e amigos e

ter de permanecer no exílio.

N" 654, 31 out. 1964

Posto de escuta: reproduz trechos de carta escrita por JK a Adolpho Bloch lamentando

a permanência no exílio.

N" 656, 14 nov. 1964

"O 
brasileiro Kubitschek" (Augusto Frederico Schmidt): crônica sobre JK e sua infeli-

cidade por estar longe do Brasil, escrita a pedido de Adolpho Bloch; reproduz trechos

de conversas e encontros com JK.
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N" 663, 2jan. 1965

O Brasil em Manchete: 
"A 

alegria de Maristela" - nasce o segundo neto de JK, filho de

Maristela e Rodrigo Lucas Lopes.

N" 664, 9jan. 1965

"JK: 
a voz do ausente" (Murilo Melo Filho): descreve como é a vida de JK em Paris e

transcreve mensagem ao Brasil.

N" 674, 20 mar. 1965

"Assim 
falou JK" (Juliano Palha): reproduz discurso de JK em almoço em sua home-

nagem nos Estados Unidos, no qual relata seus feitos administrativos, tece comen-

tários sobre sua cassação, declara que não quer se vingar e diz que os EUA deveriam

confiar no Brasil.

N" 676, 3 abr. 1965

"JK 
explica o Brasil aos americanos" (Jean Pierre Frankenhuis): comenta as palestras

que Juscelino proferiu nos Estados Unidos e no Canadá; observa o quanto JK exalta

o Brasil e se nega a falar de política durante o exílio.

N" 678, 17abr. 1965

"IKE-JK: 
diálogo de amigos": noticia que Eisenhower, ao saber que JK estava nos

Estados Unidos, enviou-lhe cumprimentos por telegrama.

N° 680, Io maio 1965

Edição especial de aniversário de Brasília.

N" 681, 8 maio 1965

"Paris, 
abril, 21: homenagem ao fundador de Brasília": noticia homenagem prestada

aJKpor personalidades francesas pelos cinco anos de Brasília; o ex-presidente recebe

inúmeros elogios e, ao final, conversa, por telefone, com Israel Pinheiro que estava em

Brasília; todos cantam 
"Peixe 

vivo", em homenagem a JK, e os parabéns para Brasília.

N" 692, 24jul. 1965

"JK 
cidadão da França": relata as homenagens a JK em várias cidades francesas.

N" 693, 31jul. 1965

"Lacerda 
em rota de JK": comenta a rivalidade entre Juscelino Kubitschek e Carlos

Lacerda.

"O 
neto de JK"; 

"Um 
dia na vida do vovô Juscelino": acompanha o batismo do neto

de JK.

N" 702, 2 out. 1965

Posto de escuta-, afirma que ligações para JK em Paris são interceptadas e gravadas 
no

Rio.

"JK-65 
na cidade radiosa": comenta que Juscelino passou o seu aniversário de 63

anos conhecendo a Cidade Radiosa, projeto criado pelo arquiteto Le Corbusier em

Marselha, na França.
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N" 704, 16out. 1965

Capa: 
"JK 

volta ao lar".

Conversa com o leitor, foto de JK desembarcando e acenando.

Reportagem sobre a volta de JK para depor em inquéritos (Murilo Melo Filho): narra

a chegada do ex-presidente ao Brasil, a enorme comoção popular em torna da volta e

a forma como este foi abordado pelos militares para depor.

"JK: 
retrato do Brasil na Escandinávia" (Jorge Cordeiro): narra como foi a visita e as

conferências de Juscelino na Escandinávia.

Posto de escuta: afirma que JK não quis voltar antes para não tumultuar as eleições e

que declarou apoio a Negrão de Lima e Israel Pinheiro.

N" 705, 23 out. 1965

Posto de escuta-, relata que JK recebeu ligação de amigos e familiares pedindo que re-

tornasse após as eleições, mas a todo o momento a telegrafista os interrompia com a

seguinte exclamação: 
"Volte 

JK! Volte logo!!".

N" 721, 12 fev. 1966

"Cinco 
anos terríveis (1961-1966)": comenta o cenário político muito conturbado

deste período.

N° 738, lljun. 1966

"O 

professor JK": narra as dezenas de conferências pronunciadas por JK nos EUA,

divulgando o Brasil.

N° 739, 18jun. 1966

Capa: 
"JK 

volta sem alegria"

Matérias desta edição relatam a volta de JK ao Brasil e seu reencontro com a família.

N° 740, 25jun. 1966

"A 

partida de JK"; 
"JK: 

o difícil do exílio é a solidão": comenta as dificuldades de estar

longe do Brasil.

N° 754, 1 out. 1966

"A 
Frente Ampla dos Contrários - conseguirão unir-se os líderes políticos que se en-

contram no ostracismo?": indaga se todos os ex-presidentes cassados serão capazes de

se unir contra o regime militar.

N°756, 15 out. 1966

Capa: 
"Por 

que o povo não vota? De Juscelino a Costa e Silva".

N° 757, 22 out. 1966

"Brasília 
- um triunfo do homem" (Arnold Toynbee, historiador inglês): exalta JK

pela construção de Brasília.

N° 761, 19 nov. 1966

"Os 
Estados Unidos por dentro": resumo do livro de JK redigido pelo próprio autor.
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N° 762, 26 nov. 1966

"JK 
- o que faz a grandeza dos EUA": complemento do resumo do livro de JK sobre

os EUA.

N" 763, 3 dez. 1966

Capa: 
"Encontro 

JK-Lacerda"

Em matéria desta edição, JK descreve o projeto de criação de um novo partido.

N°764, 10 dez. 1966

Capa: 
"JK 

explica o encontro em Lisboa"

Matéria em que JK esclarece o encontro com Lacerda.

N" 803, 9 set. 1967

"Diamantina: 
uma canção para JK": informa que a cidade natal de JK ofereceu-lhe

comovente e inesquecível serenata.

N" 806, 30 set. 1967

"Frente 
Ampla" (Carlos Lacerda): busca explicar o que é a Frente Ampla; afirma que

o governo de JK 
"(...) 

foi uma fase decisiva da transformação do Brasil em Nação

Industrial (...)" e que 

"Juscelino 
foi um exemplo de respeito a idéias simples, mas

eminentemente democráticas, de que todo presidente deve dar posse a seu sucessor

eleito pelo povo".

N" 824, 3fev. 1968

"JK 
não quer anistia": a mat[eria tece elogios a JK ("aquele que perdoa seus 

'inimigos',

que não guarda mágoas, que não tem defeitos e erros na sua história, que não se vende

para o governo militar numa anistia unilateral, o propulsor do progresso brasileiro,

que tornou Brasília uma realidade").

N" 848, 20jul. 1968

"D. 
Júlia como uma das maiores damas do Brasil": sobre d. Júlia Kubitschek, mãe

de JK.

N" 856, 14 set. 1968

"O 

que faz JK?" (Murilo Melo Filho): narra a rotina de JK; informa que o ex-presi-

dente está escrevendo suas memórias e que, embora queira ajudar o Brasil a retomar

o progresso, não tem mais interesse na vida política.

N" 861, 19 out. 1968

"Diálogos 

possíveis" (Clarice Lispector): d. Sarah afirma: 
"O 

que mais desejo é paz

de espírito".

N" 889, 3 maio 1969

Este número contém uma reportagem sobre o 9o aniversário de Brasília.
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N" 900, 19jul. 1969

"Um 
livro revelador - 14a parte" (Murilo Melo Filho): afirma que o Brasil caminha

sobre rodas, referindo-se à indústria automobilística, e atribui a JK a realização deste
1 5J

sonho .

N" 919, 29 nov. 1969

"Os 
dez anos que abalaram o Brasil": matéria analisa a década de 1960.

N" 940, 25 abr. 1970

"Brasília 
ano 10": comenta os dez anos de Brasília e a importância de JK.

N" 942, 9 maio 1970

"O 
Brasil de 1960 a 1970 - a história política que ninguém contou": faz uma retrós-

pectiva da política no Brasil na década de 1960.

N" 961, 19 set. 1970

"JK: 
uma nova história": Juscelino comenta o livro O desafio brasileiro de Murilo

Melo Filho.

N" 979, 23jan. 1971

"JK 
escreve: 21 razões para confiar no Brasil": o ex-presidente apresenta 21 símbolos

(grandes realizações) que representam conquistas do Brasil (da Usina de Volta Re-

donda à Transamazônica). A primeira razão é Brasília; a segunda, a indústria auto-

mobilística; a terceira, a Transamazônica; a quarta, a indústria pesada (usina de Volta

Redonda) e assim por diante.

N" 996, 22 maio 1971

"Mestre 
Júlia, minha mãe: tudo que fui devo aos sacrifícios que ela fez para que eu

estudasse": matéria sobre a mãe de JK redigida pelo próprio.

N° 1021, 13 nov. 1971

"O 
Catetinho: marco de um Brasil novo" (por JK): o ex-presidente relembra a histó-

ria da primeira construção de Brasília às vésperas do 15° aniversário da capital.

N" 1045, 29 abr 1972

"Brasília 
ano 13": enaltece a construção de Brasília.

N" 1069, 14 out. 1972

"Juscelino 
Kubitschek: do zero ao infinito" (Pery Cotta): informa que JK ainda man-

tém o mesmo ritmo de trabalho de quando construiu Brasília; exalta o trabalho do

ex-presidente, afirmando que ele realizou em cinco anos o que muitas empresas não

conseguem fazer em cinqüenta anos; e comenta o sucesso do Banco Denasa, cujo

Conselho de Administração JK preside.

N" 1097, 28 abr 1973

"Brasília 
13 anos 600 mil habitantes" (Juliano Palha): comenta o projeto urbanístico

de Brasília e faz um balanço da capital em seu décimo terceiro aniversário.
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N" 1119, 29 set. 1973

"Aniversário 
de Juscelino Kubitschek"; 

"JK: 
o aniversário mais bonito da minha

vida": matéria sobre o banquete oferecido a 150 convidados no prédio de Manchete

em comemoração ao aniversário de JK; Josué Montello profere o discurso oficial da

noite; transcrição de carta de JK a Adolpho Bloch agradecendo a festa.

N° 1185, 4 jan. 1975

"Universidade 
de Brasília: um jardim da Ciência": fotorreportagem sobre a UnB,

lembrando mais uma vez que JK construiu Brasília.

N" 1189, Io fev. 1975

"JK 
exclusivo - Os privilégios do Brasil": comenta a conjuntura internacional e a

posição do Brasil.

N" 1190, 8 fev. 1975

"JK 
exclusivo - Liberdade um negócio da China": noticia a aprovação da nova Carta

Magna de Mao Tsé-Tung na China ("uma revolução dentro da Revolução"); comenta

a liberdade na China.

N" 1193, Io mar. 1975

"JK 
exclusivo: Por que construí Brasília": matéria redigida por JK; Traz duas fotos:

na primeira, o descampado do Planalto Central na visita inicial do ex-presidente à

região; na outra, uma vista de Brasília.

N" 1221, 13 set. 1975

Posto de escuta: especula sobre a candidatura de JK à Academia Brasileira de Letras

(ABL).

N" 1229, 8 nov. 1975

"O 
imortal JK" (Carlos Heitor Cony): comenta a candidatura de JK à Academia Bra-

sileira de Letras e os livros que o ex-presidente escreveu, dentre os quais os best-sellers\

Meu caminho para Brasília e Por 
que construí Brasília.

N" 1248, 20 mar. 1976

"David 
Nasser Especial - 

Juscelino 44 anos de amizade": revela a amizade entre o

jornalista e JK.

N° 1254, Io maio 1976

Capa: 
"JK 

escreve: Brasília 16 anos depois"

N" 1263, 3jul. 1976

"JK: 
o intelectual do ano": descreve a homenagem a JK prestada pela União Brasileira

de Escritores que concedeu a ele o prêmio Intelectual do Ano de 75 em São Paulo;

JK recebeu o troféu Juca Pato.

N" 1265, 17jul. 1976

"JK-76: 
uma revolução no cerrado" (Joel Silveira): descreve a fazenda de JK.

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128



156

N" 1267, 31jul. 1976

"O 
batizado de uma neta de JK": cobre a cerimônia do batizado de uma das netas

de JK.

N° 1272, 4 set. 1976

Capa: 
"O 

adeus aJK".

Editorial (Roberto Muggiati): comenta que JK e Manchete estiveram lado a lado du-

rante quase 25 anos, desde o lançamento da revista; lembra aos leitores que JK foi o

primeiro a gravar 
na mente dos brasileiros o conceito de desenvolvimento; afirma que

JK marcou e modificou toda uma sociedade e uma época.

"Brasília: 
O adeus a JK": matéria com fotos do caixão de JK com a bandeira do Brasil

em meio à multidão em frente à catedral de Brasília; de Adolpho Bloch com Ulisses

Guimarães; da homenagem de jovens em Brasília.

Outra matéria mostra o corpo de JK sendo velado na sede de Manchete no Rio de

Janeiro.

"Os 
últimos momentos": foto do carro depois do acidente; depoimentos de Carlos

Heitor Cony, Salomão Schvartzman, Ronaldo Hein, Perry Vidal, José Pereira Neto

e Paulo Vieira.

Fotos de JK desde a juventude.

"Sempre 
eleito pelo voto": relembra que o presidente foi eleito por processo

democrático.

Fotos de JK com personalidades e dos melhores momentos de sua vida política.

Fotos da construção de Brasília.

"Em 
ritmo deJK- 50 anos em 5" (Ivan Alves): comenta o quanto JKtrabalhoupelo país.

"Depoimentos": 
declarações de diversas personalidades sobre o ex-presidente.

"Adolpho 
Bloch escreve: JK meu amigo inesquecível"; 

"Carlos 
Lacerda escreve:

Cordialidade e imaginação"; 
"David 

Nasser exclusivo: Julguem-no agora: ele fez o

brasileiro acreditar no Brasil": tributos à memória de JK.

N" 1273, 11 set. 1976

Capa: 
"O 

Brasil reza por JK".

"Adolpho 
Bloch escreve: A alma de Brasília": transcreve carta de JK a Adolpho Bloch.

"A 
Academia homenageia JK imortal"; 

"O 
último jantar"; 

"JK 
o homem sem medo"

(Rodrigo Paulo de Pádua Lopes); 
"Depoimentos"; "JK 

um cliente inesquecível"

(Aloysio Salles Fonseca); 
"Memórias 

de um amigo extraordinário" (Olavo Drum-

mond); 
"Doze 

anos tristes" (David Nasser): várias matérias sobre o ex-presidente

falecido.

N" 1274, 18 set. 1976

"As 
metas de JK"; 

"JK 
na Academia Mineira"; 

"São 
Paulo, a oração por JK" além de

outras matérias sobre a morte de JK.

N" 1535, 19 set. 1981

Capa: 
"Memorial 

JK: a consagração da história".
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Em discurso na Amazônia, JK dedica o primeiro ano de governo à

pacificação política e afirma que vai liderar o desenvolvimento do Brasil.

Manchete, n° 247, 12 jan. 1957, p.3.
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BRASÍLIA:

SFGIÍNPA

PRIMEIRA

MISSA

"Segunda 

primeira missa": a matéria compara a primeira missa realizada no Brasil à primeira

celebrada na futura capital. Manchete, n° 264, 11 maio 1957, pp. 8-9.

Divisão de Publicações Seriadas / FBN

. 

¦

wmrtmr\

^ 

SKUM 

^

M na Amazonia:

ttfo refi'nB 

"'^adi*

hv. 
^ ¦¦¦¦-— *fc i"J ¦ t p£lkul<to<- 1) rrici*

L „ 
~J "V 

fi I®, fffin JfBfilt, ltdl'n knulll-

m| . ^ 
i r ¦ I'* iln: IJmMiii m if|in Mnill^Iilui

L, tf~)- nHHnm <iu*ir ira di^iLrm iLp

J,Lxf linl1 KuliiUrluk, tine i3i ¦

. v4- _ _ \ a Umta trr ir£v vrr rlr perlfr iimi
,Nji <'lktaL T'-CfllNh TTKUdo IJI

?n. 
'¦ I'lMi" 

firini[[Liii <!j rrguiv "

HRk m. (inrij^criir iiuiiu J* nia
il(fliB[im iii.iib In|ni|||nh

Bl *\ V . 
" ¦ iprdMttbapbktwidi

k.* «bh "^,3 r 
' 
.1 pifi"? 1 litU 4 tnjwIkUr i

J_T lunJlnfin |Hj3LEirj <lt 11j i_<_

Mra^j NniJc -[Mr |j iiicuiqiuiu bn »
,¦ pA rubric |ii*uT itttj finite, iEai|ui
¦f 
^, |J|1 

llwir HI Itiaiiilo X) liiawl

iKWituiifiiiivi unlnhuh. ^
AIL fulli1, K*\f,n iiJi i ii» itc-



ESPERANÇA «

Hnt.titia auge no deserta /*7it imttdde milium 
'dos 

bqmera

J 
ttMaOl a ! ma ifo Inr^mh rm-m £a|*M, A 11 #• fM ll i <i«ui

¦ .

r CORRIDA CONTRA 0 TEMPO

A CAPITAL DA

Btwitfo surge no deserta pela wttUuír trsxiásfM tios tomen i

A construção de Brasília. Manchete, n° 387, 19 set. 1959, pp. 20-37; n° 409,

20 fev. 1960, pp. 20-37.
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Brasil d

Construção da rodovia Belém-Brasília e 
"Carreata 

de Integração Nacional".

Manchete, n° 409, 20 fev. 1960, pp. 16-31.
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"Brasília 

já é capital"

mostra imagens da

cidade e revela a

emoção de JK na

missa de inauguração.

Manchete, n° 416,

9 abr. 1960.
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A PRIMEIRA POSSE EM BRASÍLIA

Um elegante JK transfere a faixa de presidente a Jânio Quadros, o novo presidente da República:

a 
"primeira 

posse em Brasília". Manchete, n° 460, 11 fev. 1961.
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A multidão aclama JK após sua indicação como candidato do PSD a um segundo mandato

presidencial. Manchete, n° 624, 4 abr. 1964.
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Carlos Lacerda, então

governador do antigo

Estado da Guanabara e

maior rival de Juscelino nas

eleições presidenciais (não

realizadas) de 1965, na capa

da primeira edição após o

golpe militar. Manchete, n°

625, 11 abr. 1964. (Houve

duas edições do número

625: a segunda, preparada

às pressas para noticiar a

derrubada do governo de

João Goulart, trazia 
"as 

fotos

da revolução").

Divisão de Publicações

Seriadas / FBN

"Os 
dez anos que abalaram o

Brasil": edição especial da revista

apresenta um painel da política no

Brasil de 1954, ano do suicídio do

presidente Getúlio Vargas, a 1964;

e homenageia JK, que seguiu para o

exílio na Espanha. Manchete,

n° 636, 27 jun. 1964.
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O jornalista Murilo Melo

Filho acompanha o dia-a-dia

de JK em Paris e reproduz

mensagem do ex-presidente

aos brasileiros. Manchete, n°

664, 9 jan. 1965.
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Edição especial

comemora os cinco

anos de Brasília e

homenageia o seu

fundador. Manchete,

n° 681, 8 maio 1965.
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"JK 
escreve - 21 razões para confiar no Brasil". Em matéria de mais de vinte

páginas, JK aponta as principais conquistas do Brasil: Brasília, a indústria

automobilística e a construção da Transamazônica (esta última iniciada no governo

Médici e não concluída) eram as três primeiras. Manchete, n° 979, 23 jan. 1971.
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A capa do primeiro

número de setembro de

1976 trazia JK sorridente,

mas o assunto era a morte

trágica de JK em acidente

de automóvel na Rodovia

Presidente Dutra.
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Depoimentos de personalidades reconstituem os últimos

momentos de JK. A foto após o acidente mostra como

ficou o automóvel em que o ex-presidente viajava.

Manchete, n° 1272, 4 set. 1976.
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"Brasília 
- O adeus a JK". Nesta página e na seguinte,

imagens da cerimônia religiosa do sepultamento de JK

na Catedral de Brasília: comoção popular e tristeza dos

amigos, entre os quais Adolfo Bloch.

Manchete, n° 1272, 4 set. 1976.
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Em editorial assinado, o jornalista Roberto Muggiati

trata da aproximação entre a revista de Adolfo Bloch

e o homem público Juscelino Kubitschek de Oliveira:

a montagem reúne algumas das capas protagonizadas

por JK desde a sua eleição para o governo de Minas

Gerais e a capa de um de seus livros.
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VIII Encontro Nacional

de Acervo Raro



Promovido pelo Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras (PLANOR), o VIII

Encontro Nacional de Acervos Raros foi realizado no Auditório Machado de Assis,

na Biblioteca Nacional, nos dias 27 e 28 de novembro de 2008.

Não foi incluída nesta seção a palestra 

"Registros 
de memória: muito além do inven-

tário", de Carlos Juvêncio da Silva, pois o tema por ele tratado é o mesmo da matéria

"Coleção 
Ernesto Senna: a construção de uma memória".



A Marginália na Coleção

Bibliográfica do Acadêmico

Baiano Renato Berbert de Castro

Importância, Preservação e Conservação

Maria das Graças Nunes Cantalino

Bibliotecária do Cedic-BA - Fundação Clemente Mariani



Resumo

Esta comunicação tem como tema as anotações à margem de livros (conhecidas como

marginalia) do acervo bibliográfico do acadêmico baiano Renato Berbert de Castro, que

se encontra sob a guarda da Fundação Clemente Mariani, em Salvador (Bahia). A autora

ressalta a importância da coleção para o conhecimento da trajetória do seu titular, um

estudioso e pesquisador de temas como a história da imprensa na Bahia, e da história

cultural baiana, como também informa sobre o tratamento técnico dado ao acervo, que

inclui impressos raros do século XVIII, visando a sua preservação.

Palavras-chave: Marginalia. Coleção bibliográfica de Renato Berbert de Castro. História da

Bahia. Historiografia brasileira.

This communication has as its subject the notes in the margin of books (known as mar-

ginalia) belonging to the bibliographical holdings of Renato Berbert de Castro, a late

member of the Academy of Letters from the Brazilian state of Bahia, which is under the

safeguard of Clemente Mariani Foundation in the city of Salvador, Bahia. The author

highlights the importance of the collection to the knowledge of its owners life course, a

scholar and researcher of matters such as the history of the press or the culture in Bahia.

It also informs the technical treatment given to the bibliographical holdings, which in-

cludes rare printed material from the eighteenth century, aiming its preservation.

Keywords: Marginalia. Renato Berbert de Castro bibliographical holdings. History ofBa-

hia. Brazilian historiography.

Abstract



Introdução

Como abertura deste trabalho, nestes tempos 
que 

marcam a história dos

duzentos anos da imprensa na Bahia, tomo como tema central a marginália

encontrada nas obras inseridas no acervo do acadêmico baiano Renato Ber-

bert de Castro, autor do livro A 
primeira 

imprensa da Bahia e suas 
publicações.

As considerações aqui apresentadas traduzem a trajetória de um bibliófilo, 
que

ao longo da vida, foi construindo, como estudioso e 
pesquisador, 

a história de

uma sociedade, enquanto colecionava livros e escrevia a sua 
própria 

história.

O acervo bibliográfico reunido 
por 

esse colecionador de obras raras e 
pre-

ciosas e 
pesquisador 

da história da Bahia, com impressos 
que 

datam do século

XVIII, está hoje no Centro de Documentação e Informação Cultural sobre

a Bahia — Cedic-BA, da Fundação Clemente Mariani, instituição de direito

privado 
sem fins lucrativos. Conhecida como Coleção Especial, é um lega-

do sobre autores e temas baianos, referenciado 
por 

confrades das Academias

Baiana e Brasileira de Letras e, 
por 

isso, muito utilizado 
por pesquisadores 

e

estudiosos interessados em obras de autores baianos 
que 

contribuíram 
para 

a

historiografia brasileira.

A 
produção 

de Renato Berbert de Castro foi merecidamente reconhecida 
por

Rubem Borba de Moraes ao afirmar 
que 

"Sobre 
essa obra excelente [Aprimeira

Imprensa da Bahia e suas 
publicações] 

é 
que 

baseamos todo o 
presente 

capítulo.

Por essa razão, dispensamo-nos de citar continuamente as 
páginas quando 

nos

referimos a fatos e documentos nela registrados.1 Moraes2 comenta como foi

exaustivo o estudo de Berbert 
para produzir 

a 
"obra 

notável" 
que 

"estuda 
a vida

de Manuel Antonio da Silva Serva, o fundador da 
primeira 

tipografia baiana, e

narra a história de sua oficina, a segunda 
que 

houve no Brasil".

Berbert de Castro 
gozava 

de respeito e admiração entre os confrades das

academias e daqueles 
que 

se 
propunham 

a 
pesquisar 

o tema Bahia em sua

coleção 
particular. 

Os temas 
que 

reuniu, desde o 
período 

colonial, a exemplo

da história da imprensa, vida social e literária na Bahia e outras 
preciosidades,

revelam autores renomados e esquecidos, autores de expressiva 
participação

nacional 
jamais 

citados, 
que 

comparecem nos registros marginais e em outras

anotações de 
próprio punho 

— autógrafos, 
grifos 

e dedicatórias. Esses regis-

tros conferem aos livros 
que 

leu e amou ainda mais importância no âmbito

da raridade documental. 
"Os 

modelos mais 
preciosos 

eram os 
que 

continham

anotações de 
punho 

do autor..."3, afiançando a significação do exemplar.

Em 
que 

medida esse objeto de valor 
pessoal pode 

se tornar uma referência

imprescindível 
para 

uma comunidade acadêmica e um material de interesse
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coletivo 
para 

uma sociedade? Essas marcas registram na memória documen-

tal uma história social, 
que 

deve lograr um espaço na historiografia nacional

e baiana 
principalmente. 

A compreensão, disseminação e 
preservação 

deste

material é o motivo desta comunicação.

O bibliófilo Renato Berbert de Castro

Não estou certa de 
que 

Renato Berbert fosse um caçador de autógrafo.

Lembro 
que 

durante as nossas conversas, sempre muito salutares, era notório

o 
quanto 

os registros manuscritos deixados 
por 

autores 
que 

ele conhecera ou

com 
quem 

se relacionara eram importantes 
para 

ele. Uma vez 
que 

"os 
autó-

grafos 
têm assim o 

poder 
de reviver não somente a história nos seus 

grandes

e 
pequenos 

momentos, como também as emoções 
profundas 

contidas em

muitas cartas..."4, ter a 
posse 

de uma carta manuscrita ou uma dedicatória

assinada 
pelo próprio 

autor (especialmente se este for um autor renomado) é,

para 
o bibliófilo, motivo de 

grande 
orgulho - 

"o 
objeto de desejo realizado";

para 
o 

pesquisador 
aquele registro 

poderá 
vir a ser um documento comproba-

tório, o resultado de 
pesquisas garimpadas 

em arquivos, bibliotecas e centros

de documentação.

A sua 
produção 

literária, bem como a sua coleção de livros com dedicató-

rias e autógrafos, revela 
que 

ele foi um 
pesquisador 

e colecionador muito eclé-

tico. Encontram-se, no acervo 
que 

reuniu e na sua bibliografia, assuntos como

tipografia, 
presidentes 

de 
províncias, 

numismática, filatelia, brasões, história,

genealogia 
e literatura, autografados e/ou anotados, 

que 
foram classificados

por 
ele como livros raros. 

"Cada 
leitor, cada bibliotecário, cada bibliófilo estará

livre 
para 

escolher, a despeito das bibliografias [...] obras 
que 

correspondem ao

seu espírito, [...], na formação de uma coleção de obras raras"5. A importância

conferida a estas obras é demarcada 
por 

critérios atribuídos 
por 

especialistas,

profissionais 
e 

pesquisadores, que 
contextualizam a técnica de catalogar obras

raras de acordo com a demanda cultural e o interesse local em 
preservar 

a

memória.

Rastreando as anotações de Renato Berbert através dos catálogos, constatei

que 
ele mantinha contato sistemático com livreiros de todo o Brasil e alguns

do exterior; os mais diversos estão inseridos nesta coleção. Várias destas obras

receberam a denominação de 
"raras" 

pelos próprios 
livreiros fornecedores, al-

gumas 
estão 

grifadas 
a lápis em várias 

partes, 
com anotações no final do vo-

lume, designando obras e edições raras fora do comércio baiano, 
que 

foram

adquiridas 
por 

ele. O comércio livreiro é uma arte, sobretudo o comércio de

livros antigos considerados raros, e 
"como 

toda mercadoria está sujeita à velha

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 128



167

lei da oferta e da 
procura"6. 

Mas, 
para 

um 
pesquisador 

e bibliófilo obsessivo e

determinado, encontrar 
"aquele 

livro 
que 

faltava!" não tem 
preço.

Marginália

Marginália, do latim marginalia, 
que 

designa notas, escritos e comentários

pessoais 
feitos na margem do livro, define-se também como 

"conjunto 
de

notas 
que 

os leitores introduzem nas margens e entrelinhas das 
páginas [...]"7.

Revela a história do livro 
que 

rascunhar e anotar a margem do texto era

prática 
muito comum, bem como a ação dos copistas de interpretar as notas

marginais, de modo 
que 

Roger Chartier8 sugere 
"um 

estudo rigoroso" sobre

a 
"tradição 

manuscrita entre os séculos XIV e XV". Os copistas costumavam

negligenciar os textos 
que 

os autores lhes confiavam, introduzindo as suas

próprias 
traduções.

Marginar um livro 
pode 

ser a atitude inicial de 
"apropriação", 

atribuindo

ao texto uma ressignificaçao 
para 

além da 
proposta preestabelecida. 

Desta

maneira as anotações em livros 
pessoais, 

denominadas marginalia, 
podem 

au-

mentar ou depreciar o valor econômico de uma obra; sob outro olhar, impor-

ta a trajetória dessas anotações nas mãos de diferentes leitores.

Estar atento a cada um destes sinais 
possibilita 

ao leitor 
postular 

novas

interpretações e um novo uso 
para 

essas marcas; 
"poder-se-ia 

dizer então, 
que

a história de uma obra é 
possível quando 

se encontra com os leitores. A 
partir

dessa união, outras 
palavras 

surgem e se dispersam 
pelas páginas"9. 

E o cons-

tante movimento do leitor dialogando, selecionando e transformando o texto

que 
inicialmente 

parecia 
acabado.

Relato de experiência Cedic-BA

Por 
que 

colecionamos? Talvez 
pelo 

impulso de 
guardar 

e organizar os ob-

jetos. Quando nos damos conta, estamos 
"juntando" 

coisas e, neste caso, os

livros 
que 

de alguma forma nos atraem. Talvez fascinados 
pelo 

mistério do

antigo ou 
pela 

nostalgia do 
passado, 

o fato é 
que, 

no caso do livro, o hábito

de t€T 
parece justificado.

Ao longo de alguns anos, convivendo diariamente com este 
precioso 

acer-

vo, chamaram a minha atenção as anotações manuscritas — apontamentos

de 
próprio punho, 

dedicatórias, assinaturas e 
grifos 

—, bem como objetos es-

quecidos 
entre as 

páginas 
dos livros: convites, notas fiscais, bilhetes, 

postais,

cartões de visita, cédulas e outras curiosidades.
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Meio à deriva, fui reunindo estas curiosidades enquanto selecionava os

livros 
para 

o 
processamento 

técnico. Deste feixe de registros documentais,

emergia uma fonte de riquíssimo conteúdo 
para 

a 
pesquisa 

histórica, literária

e cultural baiana, visto 
que 

esta coleção é majoritariamente sobre a Bahia.

A marginália nesta 
preciosa 

coleção é mais uma fonte de 
pesquisa 

no

Cedic-BA. A disseminação deste material certamente contribuirá 
para 

estu-

dos contemporâneos de 
genética 

literária, 
pesquisas 

em ciências humanas e

a 
"história 

dos saberes". Quiçá possa 
contribuir 

para 
uma hermenêutica 

que

possibilite, 
como 

já 
mencionado anteriormente, reconstruir a intenção inicial

do autor e/ou 
pesquisador, 

resgatando e refazendo a história. Neste caso, as

anotações na margem devem influenciar 
pesquisadores que 

se debruçam sobre

temas ligados à Bahia.

E o 
que 

nos revela o estudo 
que 

Renato Berbert fez sobre a documentação

de Xavier Marques — conterrâneo e confrade, autor de vários romances histó-

ricos, 
que 

reuniu um conjunto documental de valor imensurável, como mos-

tra a dedicatória do organizador sobre a vida literária brasileira, ora reunidas e

organizadas em dois tomos.

Os confrades da Academia traduziram este trabalho como uma 
"merecida

homenagem 
póstuma", que 

demarcou a Bahia na antologia brasileira, ao res-

gatar 
o romancista do silêncio e do esquecimento.

Os mestres esquecidos têm um duplo mérito, quando o acaso e as circunstâncias nos

levam a reencontrá-los: além do gosto da redescoberta, dão-nos eles uma nova lição de

humildade [...] nossa glória [...] se limita a umas tantas páginas de antologia.10

Os autógrafos, dedicatórias, 
grifos 

e anotações na margem dos livros en-

contrados neste acervo são registros documentais nos 
quais 

a subjetividade

do autor se manifesta; às vezes, com singela 
gratidão, 

em outras, com 
precisa

resolução criativa.

Conservação e 
preservação

Entre os bibliotecários, arquivistas, museólogos e restauradores, a 
preocu-

pação 
com os registros históricos 

gravados 
e impressos em 

papel 
é constante.

No caso do livro, desde a sua concepção, 
produção, 

impressão, ele sofre degra-

dação, devido à 
procedência 

da matéria-prima, até chegar às estantes. E sem

o cuidado 
que 

merece, 
pode 

silenciar, morto 
pelas 

traças, comido 
pelos 

inse-

tos, atacado 
pelas 

brocas, roedores e micro-organismos. Num último suspiro,

sofrerá os maus tratos no manuseio humano, transitando 
pela poluição 

das
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metrópoles e sendo submetido a reações 
químicas 

de desodorantes e detergen-

tes, tintas, mudança de temperatura, umidade e outros fatores.

Obviamente, esta é a forma mais dramática de vislumbrar o fim de uma

história registrada desde a invenção do 
papel 

e da imprensa. Ainda é 
possível

olhar o 
presente 

sendo construído com o 
passado, 

haja vista a 
presença 

de

pesquisadores, 
aqui na Bahia, 

que 
resgatam as obras impressas da 

primeira

tipografia fundada em terras baianas - a tipografia de Manuel Antonio da Sil-

va Serva — tema recorrente de trabalhos acadêmicos. Na coleção reunida 
por

Renato Berbert é 
possível pesquisar 

vários impressos desta tipografia, em bom

estado de conservação, cuidadosamente 
preservados 

e colocados à disposição

dos 
pesquisadores 

do Cedic-BA.

A disseminação e conservação dessas anotações manuscritas, 
que 

é o mo-

tivo da minha 
participação 

neste VIII ENAR — Encontro Nacional de Acer-

vos Raros, estão relacionadas ao interesse e bom senso de uma sociedade 
que

deseja 
preservar 

a história de um 
patrimônio 

cultural. Não se 
pode 

negar a

importância cultural desses registros, sobretudo aqueles oriundos de famílias

que 
esvaziam as estantes e 

gavetas 
de seus 

gabinetes, jogando parte 
da história

ao esquecimento.

Muitas destas obras chegaram às nossas mãos com alto 
grau 

de acidez,

muita oxidação e sinais de broca. Depois de fumigados — 
"A 

aplicação des-

te tratamento muitas vezes é imprescindível 
para 

a salvaguarda de acervos

bibliográficos e documentais"11, e na época da aquisição era o 
que 

se usava

—, foram separados 
por grupos para 

os 
primeiros 

socorros e encaminhados

para 
higienização com trincha, borracha ralada e algumas intervenções de 

pe-

quenos 
reparos e obturações; 

posteriormente 
foram acondicionadas em caixas

confeccionadas em 
papel 

neutro. Atualmente o centro dispõe de um espaço

ampliado 
para 

estas atividades, um laboratório de restauro bem aparelhado

com equipamentos, mesa de higienização, deionizador, máquina de reinfibra-

gem 
e outros recursos monitorados 

pelo 
restaurador, o 

qual periodicamente

freqüenta cursos de atualização.

Preservar 
para 

não restaurar

A conservação 
preventiva 

é o 
principal 

critério 
para 

a manutenção desta

coleção, 
que já 

sofreu com intervenções inadequadas. Procedimentos básicos

— como a limpeza em toda a área de acondicionamento, refrigeração adequa-

da, compromisso com a salvaguarda — ajudarão a 
prolongar por 

mais tempo

a vida de um acervo. Estes são os 
primeiros passos 

de uma equipe de trabalho

responsável, todos esclarecidos e adequados às normas 
para 

conduzir este ob-

jeto 
tão 

potente 
e 

paradoxalmente 
tão frágil às intempéries do tempo.
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Conclusão

O contato com este material foi uma experiência 
gratificante; 

estas anota-

ções já 
não estão à margem do esquecimento. Foi um encontro vivo, 

poderia

dizer, com figuras ilustres, tais como o mestre Isaias Alves - educador baia-

no, com vasta contribuição 
para 

a história da educação nacional —, Carneiro

Ribeiro, Almáquio Diniz, Afrânio Peixoto, Jorge Amado e outros escritores

de expressão nas artes, na educação, nas ciências e na literatura. Todos serão

arrolados 
posteriormente 

em 
pesquisa 

mais apurada.

A função do bibliotecário é tão eclética 
quanto 

a do bibliófilo, 
pois 

o amor

aos livros, agregado às técnicas biblioteconômicas de inventariar e catalogar,

se harmonizam. Somente uma atitude sensível e responsável dará a cada um

deles o tratamento adequado, 
justificará 

o empenho de bibliotecários, restau-

radores e interessados, todos 
juntos, 

com o fito de recuperar e salvaguardar

acervos e informações 
que podem 

reescrever a história e manter os registros

do conhecimento humano.
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son proyectos institucionales de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.
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sección siglos XVI y XIX.



Resumo

El siguiente trabajo abordará la 
gênesis y evolución dei Catálogo Nacional Unificado

(CNU), proyecto de la Biblioteca Nacional de la República Argentina desde el ano 2003.

Se detallarán, luego, los recursos con los que cuenta actualmente, sus políticas de cata-

logación y finalidad última. El CNU es un proyecto enmarcado dentro dei Programa

Nacional de Bibliografia Colonial, adopta políticas de catalogación y clasificación comu-

nes a la Biblioteca Nacional y constituye parte de la bibliografia nacional retrospectiva

anterior al ano 1800 en el país. A fin de situar y entender el CNU dentro de un contexto

global, se citarán políticas internacionales referidas al registro de fondos antiguos y se

desarrollará puntualmente el caso de dos países latinoamericanos, México y Brasil.

Palavras-chave: Catálogo Nacional Unificado. CNU. Programa nacional de bibliografia

colonial. Biblioteca Nacional de la República Argentina.

This work addresses the creation and evolution of Unified National Catalog (CNU), a

project the National Library of Argentina has been developing since 2003. We detail the

resources allocated to the project, its cataloging guidelines, and final purposes. CNU is

a project included in the National Program of Colonial Bibliography. It adopts catalo-

ging and classification guidelines common to the National Library, and it makes part of

the countrys retrospective national bibliography prior to the year of 1800. In order to

put CNU in a global context, and understand it, we will mention international policies

concerning old funds registration, specifically describing the cases of México, Brazil, and

Latin American countries.

Keywords: Unified National Catalog. CNU. National Program of Colonial Bibliography.

National Library of Argentina.

Abstract



Introducctión

El 
presente 

trabajo intenta reflejar el estado de situación actual dei registro

y ubicación de los fondos antiguos en nuestro 
país. 

Registro 
que 

sistemáti-

camente se lleva adelante desde el ano 2003 en la Biblioteca Nacional de la

Argentina a través dei Programa Nacional de Bibliografia Colonial, especí-

ficamente desde el Censo Nacional de Bibliografia Colonial y el Catálogo

Nacional Unificado.

Se verá, a continuación, 
que 

la 
preocupación por 

registrar estos fondos 
que

ostentan tanto un riquísimo valor cultural como un tentador 
precio 

de mer-

cado, nace tardiamente a finales dei siglo XX 
para 

Latinoamérica. Aunque,

en el Primer Congreso Iberoamericano 
y 

Filipino de Archivos, Bibliotecas

y 
Propiedad Intelectual de 1952, Justo Garcia Morales hablaba de la necesi-

dad de un inventario bibliográfico iberoamericano 
proponiendo 

una forma

de accionar cooperativa en esta región. Es a 
principios 

de la década dei 90 que

contamos con el lanzamiento de dos 
proyectos 

internacionales de renombre

avalados 
por 

instituciones de igual 
prestigio. 

La UNESCO, con el 
programa

Memória dei Mundo y 
la Biblioteca Nacional de Espana con el 

proyecto 
No-

vum Regestrum. Desde estos 
puntuales 

antecedentes macro 
podremos 

con-

textualizar Ias empresas 
posteriores 

de algunos 
países 

de Iberoamérica relacio-

nadas al resguardo de su 
patrimonio 

documental más antiguo, enfocando el

análisis en los casos de México, el Brasil 
y 

la Argentina.

Antecedentes supranacionales

Programa Memória dei Mundo

La 
preocupación por 

saber dónde se hallan los impresos, facsímiles 
y do-

cumentos más antiguos existentes en nuestro 
país, 

como es de entender, es

consecuencia de una inquietud 
que ya 

la UNESCO interpretara a nivel mun-

dial en la década de los noventa. A través dei 
programa 

Memória dei Mundo,

la UNESCO, desde el ano 1992, convoca e invita a Ias naciones dei mundo

al reconocimiento de sus bienes documentales a fin de asegurar su resguardo

para 
futuras 

generaciones y su acceso 
para 

Ias 
presentes. 

Para ello ha confor-

mado una comisión internacional 
que 

evaláa cada dos anos la inclusión de

bienes documentales de los 
países 

dei mundo a un listado al 
que 

se le dio el

mismo nombre. La Argentina está representada, en dicho listado, 
por 

el Patri-

monio Documental dei Virreinato dei Rio de la Plata 
y por 

el Archivo 
por 

la
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Memória (documentos relacionados con la dictadura militar en la Argentina).

El Brasil, 
por 

su 
parte, 

tiene la Colección dei Emperador: fotografias brasileras

y extranjeras en el siglo XIX. México incluyó vários documentos o archivos

como son la Biblioteca Palafoxiana, el Códice Techaloyan de Cuajimalpaz, el

Códice dei Valle de Oxaca, la Colección de Lenguas Indígenas, la Colección

de Códices Mexicanos, el archivo Los Olvidados entre otros.

Las directivas dei 
programa 

Memória dei Mundo 
que 

intentan abordar,

de alguna manera, una realidad de 
generosas 

dimensiones, apuntan a la 
pre-

servación y acceso al 
patrimonio 

documental no sólo 
por 

la 
preservación 

de

estos bienes en sí misma sino también, 
porque 

su acceso está en relación a

un derecho humano internacionalmente reconocido. Segán la Declaración

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948) y el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de las Naciones Unidas (1966),

cada 
persona 

tiene derecho a tener una identidad 
y, por 

ende, a acceder a su

patrimonio 
documental.

Además dei comitê internacional 
y consultivo existen comitês regionales

y 
nacionales. El Comitê Regional 

para 
América Latina 

y el Caribe (Memory

of the World — Latin American and Caribbean, MOWLAC) dei Programa

Memória dei Mundo (Memory of the World, MOW) de la UNESCO, tuvo

su VIII Reunión en Rio de Janeiro, dei 7 al 9 de noviembre de 2007, en 
que

se hizo 
pública 

la apertura 
para 

las futuras incorporaciones de acervos docu-

mentales de la región en el Registro Memória dei Mundo de América Latina 
y

el Caribe, 
para 

el ano 2008. El cierre tuvo fecha de agosto dei 
presente 

ano.

Así, el 
programa 

Memória dei Mundo se basa sobre tres objetivos claros.

Primero apunta a facilitar la 
preservación 

dei 
patrimonio 

documental mun-

dial a fin de 
poder 

asegurar el acceso universal al 
patrimonio 

documental. Para

ello, es evidente la necesidad de enfocar las tareas a una campana de concien-

tización mundial 
que 

recalque la importancia de la existencia, resguardo 
y

difusión dei 
patrimonio 

documental.

Resumiendo y extraído dei 
propio 

documento 
que 

senala 
que 

la misión

dei 
programa 

Memória dei Mundo es 
"incrementar 

la conciencia y protecci-

ón dei 
patrimonio 

documental mundial 
y 

lograr su accesibilidad universal y

permanente". 
Pues, concibe 

que 

"el 

patrimonio 
documental mundial 

perte-

nece a todo el mundo, debería ser 
plenamente preservado y protegido para

todos y, con el debido respeto de los hábitos 
y prácticas 

culturales, debería ser

accesible 
para 

todos de manera 
permanente y sin obstáculos". Con lo 

que 
el

programa 
Memória dei Mundo trata de reducir las desigualdades y 

maximizar

la distribución de los costos. Es un 
programa para 

tener en cuenta a la hora de

contextualizar 
proyecto 

afines.
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Novum Regestrum

Otro emprendimiento 
para 

mencionar es el Novum Regestrum, catálogo

colectivo de impresos de los siglos XVI al XIX de bibliotecas de Iberoamérica,

Espana 
y 

Portugal. Este es un 
proyecto que 

se deduce de Ias metas 
propues-

tas 
por 

Abinia (Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, 
que

en 1999 
pasó 

a denominarse Asociación de Estados Iberoamericanos 
para 

el

Desarrollo de Ias Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica) 
y 

lo coordina, desde

sus comienzos en el ano 1989, la Biblioteca Nacional de Espana. La 
primera

asamblea de Abinia en 1989 dio el 
puntapié 

inicial 
para 

reunir en un único

catálogo todos estos impresos existentes en Ias bibliotecas nacionales de Ibero-

américa ya que 
se había observado la necesidad imperiosa de mejorar el regis-

tro, asegurar el acceso y 
la 

preservación 
de estos documentos 

que 
conforman

el 
patrimonio 

documental de cada 
país. 

Cada biblioteca nacional se compro-

metia a 
presentar 

sus registros de acuerdo a determinados lineamientos 
pro-

vistos 
por 

la entidad coordinadora, la Biblioteca Nacional de Espana, a fin de

normalizar la incorporación de los mismos. Como es de entender, este aspecto

de normalización será un factor decisivo a la hora de efectivizar la inclusión de

cada biblioteca nacional. La Biblioteca Nacional de Espana ha tercializado a

una empresa 
privada 

la difícil tarea de compatibilizar los diferentes formatos

de carga de registros de Ias bibliotecas nacionales de Iberoamérica. En 1995

se edita un CD con los registros recogidos 
y en el 2002 la base de datos con el

aporte de Ias bibliotecas nacionales 
participantes 

se hace accesible en internet.

El Novum Regestrum, según datos dei ano 2006, hace accesible 
por 

web,

registros de Ias bibliotecas de Panamá, Puerto Rico y 
Espana. Condene 3344

registros correspondientes a 3502 ejemplares. La Biblioteca Nacional de Es-

pana, 
está en 

proceso 
de cambio y 

readaptación dei nuevo sistema de 
gestión.

A finales dei 2007 adopta el Unicorn como sistema de 
gestión 

bibliotecária.

Con estos câmbios, los catálogos colectivos dependientes de la Biblioteca Na-

cional de Espana, entre ellos, Novum Regestrum, están en 
período 

de revisión

estructural.

La Biblioteca Nacional de Argentina está en 
proceso 

de incorporación a di-

cho catálogo con una selección de 700 impresos antiguos, los 
que 

son muestra

de una mínima 
parte 

dei total existente en los fondos de la Sala dei Tesoro 
y

de la Sala de los siglos XVII 
y 

XVIII.

El nombre Novum Regestrum tuvo la intención de homenajear la tarea

que 
Fernando Colón, historiador 

y bibliófilo espanol, emprendió durante

finales de siglo XV 
y principios 

dei XVI. Aquel confecciono una de Ias bi-

bliotecas más importantes de todos los tiempos con libros de todas 
partes 

dei

mundo. Un 
proyecto 

inabarcable 
y a la vez, totalmente atractivo. El Novum

Regestrum de hoy, con cuatro siglos mediando, con el aporte de Ias tecnolo-

gías 
de información, con los efectos saludables de la 

globalización; 
aán hoy,
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sigue siendo un 
proyecto que 

determina sino aproximadamente la realidad de

estos fondos en Latinoamérica 
y aán en la misma Espana. Podríamos hablar

de un catálogo 
que 

representa, actualmente, 
parte 

de los fondos antiguos de

Ias bibliotecas nacionales de Abinia 
y de Espana.

La escasez de recursos econômicos, 
por 

ende humanos, en bibliotecas na-

cionales (especialmente en 
países 

en vias de desarrollo), la urgência en el tra-

tamiento de asuntos internos, Ias burocracias 
propias 

de institucionales dei

estado y 
la rara conciencia de compromiso en empresas de cooperación ins-

titucional, entre otras variables, colaboran a 
que 

este tipo de 
proyectos 

de

cooperación se vean entorpecidos.

A fin de afianzar y promover 
la 

participación 
de Ias bibliotecas nacionales

en el Novum Regestrum, el Ministério de Cultura de Espana 
y 

la Biblioteca

Nacional de Espana han 
gestionado 

estancias de dos meses 
para 

los 
países 

de

Iberoamérica 
que 

aán no están incorporados en el catálogo. Ya han sido bene-

ficiados 
por 

estas becas, 
profesionales 

de Perú, México, Argentina, entre otros.

Se 
puede 

encontrar mayor información al respecto en la web dei Ministério de

Cultura de Espana, sección cooperación internacional.

Experiências latinoamericanas

La realidad de nuestros 
países 

llamados 
"emergentes" 

es dispar, aán entre

los 
que 

conformamos la América Latina. La economia y políticas 
de infor-

mación de cada 
país prioriza proyectos que 

consideran de resolución inmi-

nente. Y en este contexto, 
por 

lógica institucional, es complicado encarar 
pro-

gramas 
a largo 

plazo y de especificidad.

En Latinoamérica encontramos sólo tres casos en los 
que 

el Estado, a través

de sus bibliotecas nacionales, se compromete especificamente a registrar 
y

difundir este tipo de 
patrimonio 

con el consentimiento de los organismos

participantes. 
Se açude, en esta instancia, a asegurar el derecho de acceso a la

información e identidad 
que 

todo individuo 
posee 

tanto en el 
presente 

como

en el futuro.

Las experiencias de los catálogos colectivos en libros antiguos y obras raras

de México, Brasil 
y 

Argentina 
proponen 

una respuesta interesante a la invisi-

bilidad nacional de estos documentos 
promoviendo, 

a su vez, el estúdio y 
la

investigación sobre los mismos 
y desde los mismos. Difusión 

que 
debe de ser

medida 
y controlada ya que 

la 
propaganda 

institucional no siempre considera

el riesgo de hurto o saqueo.

A 
pesar 

de la magnitud 
y dimensiones de la tarea, el 

personal 
afectado a

estos catálogos es mínimo 
por 

lo 
que 

la incorporación de nuevas instituciones,

así como el 
procesamiento y 

revisión de las 
ya 

incluidas se ve condicionada
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por 
esta situación. La distribución dei 

personal 
en una institución, cualquiera

sea ésta, alude explícita o implicitamente a una 
política 

de acción 
guiada por

predeterminadas prioridades.

Obstaculiza más el crecimiento de estos catálogos, el 
grado 

de fluidez co-

municativa entre el 
personal 

dei catálogo y el 
personal 

relacionado a Ias tareas

informáticas. La faena de compatibilizar formatos de carga deduce un trabajo

en conjunto entre bibliotecários e informáticos, 
pero 

es en la 
pericia 

de los

últimos en 
que 

efectivizará la tarea. Entonces, 
para 

un óptimo desarrollo dei

catálogo colectivo, la Biblioteca Nacional, debe de 
proveerse 

de excelentes

profesionales 
informáticos, cuestión importante de tener en cuenta ya que 

el

costo también lo es.

Catálogo Colectivo dei Patrimonio Bibliográfico Mexicano

Desde 
principios 

de los 80, distintos 
profesionales 

de la información 
pu-

dieron alertar sobre la situación de desprotección y orfandad 
que 

los fondos

antiguos sufrían en México. Se iniciaron diversas reuniones en busca 
que, 

de

alguna manera, se 
pudiera 

instalar el tema de la 
preservación y difusión de

estos fondos en los archivos y bibliotecas mexicanas. La iniciativa la llevaría

adelante, 
por 

entonces, la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaria de

Educación Pública. A 
partir 

dei ano 2004 la Biblioteca Nacional de México

estaba alistada 
para 

hacerse cargo dei 
proyecto 

Catálogo Colectivo dei Patri-

monio Mexicano 
que 

incluía literatura europea y 
novohispana recopilada 

y

producida 
en México durante la colonia hasta 1821 

y que 
se encuentra actu-

almente en este 
país. 

Desde el 2004, la Biblioteca Nacional de México adopta

el sistema de 
gestión 

ALEPH 500 que 
le 

permitirá 
la interacción real con otras

instituciones facilitando Ias tareas de migración.

Para llevar adelante el Catálogo Colectivo, la Biblioteca Nacional 
planificó

una serie de medidas inspiradas, en 
parte, 

en la estructura dei Catálogo Co-

lectivo dei Patrimonio Bibliográfico Espanol. Se dieron lineamientos 
genera-

les 
para que 

los registros de Ias numerosas instituciones mexicanas 
pudieran

incluirse en el catálogo, como son el uso de Ias normas internacionales de

catalogación ISBD 
y 

ISBD (A) y el formato MARC, entre otras. Actualmente

el catálogo contiene aproximadamente 15.000 registros 
pertenecientes 

a tres

bibliotecas. La cantidad de bibliotecas 
participantes 

evidencia Ias diferencias

en la organización de los fondos de Ias bibliotecas mexicanas, así como la de-

sigual capacitación de sus 
profesionales para 

el tratamiento dei fondo antiguo.

En 
junio 

dei 2004 
y partiendo 

de la necesidad de desarrollar 
políticas 

co-

lectivas 
que 

abordaran el tema dei libro antiguo se organizo el Primer En-

cuentro Nacional de Bibliotecas con Fondos Antiguos en la ciudad de Pue-

bla. De esta reunión se constituyó la Asociación Mexicana de Bibliotecas e

Instituciones con Fondos Antiguos, AMBIFA, la 
que 

agrupa, hoy dia, a más
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de 34 bibliotecas mexicanas. En noviembre de este ano se realizo el Segundo

Encuentro Nacional de Bibliotecas con Fondos Antiguos en la ciudad de San

Luis de Potosí convocada 
por 

AMBIFA 
y Universidad Autônoma de San Luis

de Potosí. Además, desde algunos anos, la Facultad de Filosofia 
y 

Letras de

la Universidad Autônoma de México y 
la Dirección General de Bibliotecas

ofrecen un diplomado en Libro Antiguo apuntando a una mayor formación

especializada.

Plan Nacional de Recuperación de Obras Raras

de la Biblioteca Nacional de Brasil

El Plan Nacional de Recuperación de Obras Raras (Planor) de la Biblio-

teca Nacional de Brasil se traduce en la respuesta 
que 

la Biblioteca Nacional

de Brasil, desde el ano 1983, 
propone 

ante el tratamiento normalizado dei

libro antiguo. Es una división especializada 
que 

apunta a normalizar e im-

plantar políticas que 
resguarden 

y difundan el libro antiguo. Dentro de este

marco, la Biblioteca Nacional de Brasil emite anualmente un boletín infor-

mativo donde se divulga bibliografia relacionada 
y se informa sobre eventos

que 
transcurrirán durante el ano. Planor organiza, cada dos anos, encuentros

entre instituciones con fondos antiguos en el Brasil llamados Encontro Na-

cional de Acervos Raros (ENAR). El ENAR 
promueve 

el estúdio y difusión

dei 
patrimonio 

documental antiguo dei Brasil. A su vez, Planor 
publica 

do-

cumentos 
que profundizan 

en temas de conservación de mapas, imágenes,

impresos, así como el estúdio de colecciones de la Biblioteca Nacional y de

otras instituciones dei 
país. 

Cuenta con un catálogo colectivo de instituciones

con fondos antiguos dei Brasil 
que 

incluye 11.485 registros 
pertenecientes 

a

115 instituciones.

Los encuentros de AMBIFA en México 
junto 

con los organizados 
por 

Pia-

nor en Brasil son Ias únicas dos 
propuestas 

claras con relación a la inclusión

de la 
problemática 

"libro 
antiguo" en Latinoamérica dentro dei ambiente aca-

démico y social.

Programa Nacional de Bibliografia Colonial de la Biblioteca Nacional de la

Republica Argentina

En el ano 2003 se establece un 
programa 

de características 
particulares

dentro de la estructura organizacional de la Biblioteca Nacional de la Repá-

blica Argentina. Con el título de Programa Nacional de Catalogación, Res-

tauración y 
Estúdio Histórico-Crítico de la Bibliografia Colonial actualmente

existente en la República Argentina se desarrollan vários 
proyectos 

de impacto

nacional cuya misión 
principal 

está ligada a la renovación de la historiografia
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nacional con respecto al 
período 

de la colonia. Se mencionan la organización

de simposios, edición y publicación 
de Ias actas correspondientes a los traba-

jos presentados 
en dichos simposios, la creación de un catálogo nacional 

y co-

lectivo de impresos 
y 

facsímiles antiguos, la realización de un censo nacional

de instituciones con fondos antiguos y 
la 

publicación 
de una revista virtual

especializada en cultura colonial americana.

A su vez, dentro de Ias tareas antedichas se anade la elaboración y presenta-

ción de 
proyectos para 

la obtención de subsidios 
que 

colaboren a los trabajos

de 
preservación 

en la Biblioteca Nacional. Todos estos 
proyectos 

aportan al

estúdio, registro 
y preservación 

de la cultura oral y escrita de nuestro 
país 

du-

rante los siglos XV al XVIII.

La Biblioteca Nacional de Argentina implementa de esta manera, una 
poli-

tica nacional de tratamiento sobre la cultura colonial especialmente vinculada

al territorio argentino. Describiré con mayor detalle los 
proyectos 

arriba men-

cionados y 
me detendré especialmente en el desarrollo evolutivo dei Catálogo

Nacional Unificado.

Catálogo Nacional Unificado de impresos 
y fiacsímiles 

anteriores al ano 1800

existentes en la República Argentina

En el 
presente, 

existe en el 
país 

una cifra incalculable de libros editados

antes dei ano 1800, cuyas existencias se encuentran dispersas en numerosas

bibliotecas 
públicas y privadas.

El arribo de dichas 
piezas 

bibliográficas al 
país, 

según investigaciones dei

profesor 
Casazza, se 

produjo 
fundamentalmente en dos corrientes de 

"migra-

ción bibliográfica". La mayor 
parte 

de Ias obras editadas antes de 1800 actu-

almente existentes en el 
país 

fue importada de Europa 
por 

Ias corporaciones

religiosas (franciscanos, dominicos, mercedarios, betlemitas, 
jesuítas) y por

el clero secular (Obispo Manuel Azamor 
y Ramírez) durante los siglos XVII

y 
XVIII especialmente 

para 
apoyar al labor educativa en Ias colonias, 

por 
su-

puesto, 
dentro de un marco de evangelización de Ias mismas. Otra cantidad

importante de 
piezas 

bibliográficas dei 
período 

fue adquirida 
por 

bibliófilos

argentinos (Antonio Santamarina, Carlos Alberto Pueyrredón, Alfredo Hirs-

ch, José L. Molinari, Ezequiel Leguina, Enrique Pena, Teodoro Becá, Jorge

Furt) o 
por 

el Estado argentino (Colección Foulché-Delbosc de la Biblioteca

Nacional) durante la 
primera 

mitad dei siglo XX.

La dispersión de estos bienes hace más 
que 

necesaria la instauración de

políticas 
nacionales acerca dei tratamiento de los antedichos tesoros biblio-

gráficos. 
En este marco, surge en el ano 2002, dentro dei Programa Nacional

de Bibliografia Colonial (PNBC) de la Biblioteca Nacional de Argentina, un

proyecto 
de registro, identificación 

y 
resguardo dei 

patrimonio 
documental

de la nación. Por entonces, se convoca a una reunión de lanzamiento dei
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mencionado 
programa 

haciendo 
partícipes 

a representantes de la Companía

de Jesús, y de otras Ordenes religiosas, de la Facultad de Filosofia 
y 

Letras

de la Universidad de Buenos Aires, dei Archivo General de la Nación y de

la Biblioteca Nacional. En dicha reunión se 
presenta 

ante la comunidad aca-

démica los objetivos dei Programa Nacional de Bibliografia Colonial cuyo

proyecto 
medular seria la constitución de un Catálogo Nacional Unificado

(CNU) de impresos 
y 

facsímiles anteriores al ano 1800 existentes en la Repú-

blica Argentina. Como cuyo nombre lo indica, recogería los fondos antiguos

de instituciones e individuos 
poseedores 

de tales bienes de todo el 
país. 

Las

primeras 
entidades 

que 
se incluirían en dicho catálogo serían la Biblioteca dei

Seminário dei Buen Pastor (Córdoba) y 
la Parroquia de la Rábida (Buenos

Aires), luego lo haría la Biblioteca Mayor de la Universidad de Córdoba. La

Biblioteca Nacional, 
por 

su 
parte, 

aporto 2991 registros de la Sala de Tesoro,

exponiendo sólo una muestra de sus fondos antiguos.

Durante el 
proceso 

de definición de los objetivos dei catálogo se 
plan-

tearon debates relacionados a la administración de recursos escasos, funda-

mentalmente los humanos. Esta realidad delimitaria los objetivos 
próximos 

a

concretar, los cuales no se basarían en lo exhaustivo de sus registros sino en el

papel 
fundamental 

que 
el catálogo cumpliría en la sociedad de información.

Podríamos hablar de los siguientes objetivos dei CNU:

Ofrecer una herramienta eficaz 
para 

la investigación histórica;

Incentivar la investigación sobre temas relacionados al 
protopaís (período

colonial);

Fomentar el uso de fuentes 
primarias para 

la investigación;

Resguardar 
y difundir el 

patrimonio 
documental antiguo de la Nación

Argentina;

Asegurar el acceso de 
generaciones presentes y 

futuras a estos bienes

patrimoniales;

Generar una 
política 

normalizada de tratamiento dei libro antiguo;

Propiciar el desarrollo de una conciencia colectiva 
que 

considere la valora-

ción, uso y preservación 
dei libro antiguo entre 

gobernantes, profesionales

y sociedad en 
general.

Características operativas dei Catálogo Nacional Unificado

La base dei Catálogo Nacional Unificado (CNU) utiliza el mismo formato

de carga de datos 
que 

la Biblioteca Nacional, asimilando la misma 
política 

de

procesos 
técnicos de la Institución. Los lineamientos específicos están dados

por 
el Área de Procesos Técnicos de la Sala de Tesoro. A tales efectos, se usa las

RRAA2 en su sección libros antiguos, las ISBD(A) 
y el Tesauro de la UNES-

CO y 
la continua consulta a catálogos internacionales 

para 
la normalización

de los registros.
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La 
participación 

en el CNU es una tarea 
que 

involucra muchas variables,

convirtiéndose en una empresa de dificultad a la hora de concretarla efectiva-

mente. La falta de recursos humanos 
y econômicos de muchas instituciones;

el tipo de software utilizado 
por 

la Biblioteca Nacional y el escaso 
personal

dedicado a estas tareas de catalogación; sumado a la mínima conciencia de

muchas de Ias instituciones 
poseedoras 

de estos fondos en 
participar 

de un

proyecto 
nacional de catalogación y 

registro, entre otras variables; han llevado

a 
que 

la recepción de los registros de libros antiguos de los archivos dei 
país 

no

tuviera mayores directivas 
que 

la de 
presentarlos 

informatizados. La tarea de

compatibilizar los formatos, en algunos casos se halla a cargo de la Biblioteca

Nacional; en otros, Ias instituciones cooperantes realizan ese 
proceso. 

El envio

de los registros se efectáa 
por 

mail en un archivo ISO 
y de acuerdo a la canti-

dad y condiciones de los registros estarán disponibles 
por 

web en el CNU en

mayor o menor tiempo. En muchos casos, hemos recepcionado registros en

papel ya que 
la calidad de los fondos eran de merecido 

prestigio y 
representati-

vos de una región. Las condiciones de ingreso al catálogo son abiertas y tratan

de adaptarse a la realidad de los archivos, bibliotecas e instituciones de nuestro

país 
en cuestión 

procesamiento 
de datos.

A fin de facilitar la cooperación de las entidades, ofrecemos un CD-ROM

con el software WinISIS 1.6 (mediante convênio de cooperación), una base

de 
prueba, 

una base 
para 

completar y un archivo sobre un curso de catalogaci-

ón de libros antiguos. De esta manera, en caso de 
que 

la biblioteca 
participan-

te cuente sólo con un fichero manual, le sugerimos la automatización de sus

fondos más antiguos a través dei 
programa 

entregado. Estamos, actualmente,

a la espera de nuevo software 
que 

será utilizado 
por 

la Biblioteca Nacional,

por 
lo 

que 
entendemos se 

producirá 
una reestructuración dei CNU a futuro.

Al 
presente, 

los campos vigentes en el CNU, segán el formato CEPAL adap-

tado en uso, son:

Código de centro [01]

Identificación 
[02]

Ubicación nueva sede [03]

Base de datos [04]

Tipo de literatura [05]

Nivel de tratamiento [06]

Topográfico 
[07]

Tamano 
[08]

Otros responsables [13]

Autor 
[16]

Título 
[18]

Páginas 
[20]

Información descriptiva [38]
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Idioma dei texto [40]

Idioma desarrollado [42]

Diseminación 
[42]

Notas 
[61]

Editorial 
[62]

Edición 
[63]

Fecha 
[64]

Fecha 
(ISO) [65]

Ciudad 
[66]

País 
[67]

Referencias cruzadas [73]

Persona como tema [78]

Alcance 
geográfico 

dei tema [84]

Alcance cronológico dei tema [85]

Descrip. específico [87]

Descrip. 
genérico [88]

Catálogo 
[89]

Documentalista 
[92]

Procedencia 
[119]

Ubic. anterior [930]

Bibl. 
participante [999]

Por supuesto 
que, 

segán la catalogación elaborada 
por 

cada biblioteca, la

exhaustividad dei registro documental será distinta. En algunos casos, se com-

pleta 
el registro cedido 

por 
la biblioteca 

participante 
al CNU a través de la

consulta de catálogos internacionales. En este chequeo no se agrega informa-

ción sino 
que 

se 
profundiza 

sobre la 
ya existente.

El campo 16 
"Autor" 

indica 
quién 

el responsable directo o mentor de la

obra. Seguido de una coma, en el caso de la verificación dei dato, se consigna

el título nobiliario, cargo eclesiástico u orden religiosa a la 
que pertenece. 

A

continuación, en el caso de 
poder 

delimitar ano de nacimiento 
y deceso se

pasa 
a explicitar el dato entre corchetes. El control de autoridades se realiza a

través de la continua consulta de una base interna de la Biblioteca Nacional y

la consulta a catálogos internacionales de autoridades como los de la Bibliote-

ca Nacional de Espana e Italia. Por ejemplo:

Portal, Antoine, Baron [1742-1832]

Polignac, Melchior de, Cardenal [1661-1741]

En el campo 13 
"Otros 

responsables", el CNU registran los traductores,

ilustradores, impresores o editores de la obra de manera normalizada. Seguido

de una coma, se aclara la fecha de nacimiento 
y deceso entre corchetes, si se
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conoce este dato. También, 
para 

este caso, se consultan catálogos de autorida-

des. Por ejemplo:

Taberniel, Jacinto, imp. Nombre normalizado de Iacinthum Taberniel

Herculis, Domenico Antonio, imp. Nombre normalizado de Herculis,

Domenico Antonio, imp.

En el campo 17 
"Título" 

se ingresa el título dei documento tal cuál se

visualiza en la 
portada 

de la obra. La longitud de éste depende de la 
política

adoptada 
por 

el centro catalogador, 
pero 

es una tendencia europea el registro

de títulos cortos 
que 

logren conservar, 
por 

supuesto, una semântica coherente.

En el CNU 
podemos 

encontrar ejemplos de ambos tipos de títulos, ya que

se ha visto en la extensión de alguno de ellos, información importante 
para 

el

investigador. En esta tarea es indispensable el uso de diccionarios de distintas

lenguas. Se utiliza diccionarios de latín, francês, inglês, entre otros. Seguido se

coloca la barra de responsabilidad 
y se registra, literalmente, al responsable de

la obra segán éste aparece en la 
portada. 

Por último y seguido de coma, se in-

dica el volumen con t. y el número correspondiente en números romanos en

el caso de 
que 

no se consigne claramente en 
portada 

el número de volumen.

Si aparece la mención dei volumen en 
portada 

se registra literalmente, tal cual

indica la 
portada. 

Por ejemplo:

Essai 
physique 

sur l'oeconomie animale / 
par 

M. Quesnay : tome

premier

Historia 
general 

de los hechos de los castellanos en Ias Islãs 
y tierra firme

dei Mar Oceano / Escrita 
por 

Antonio de Herrera : [t. IV]

El campo 40 
"Idioma 

dei texto" registra el idioma dei texto en código

ISO 639-2. Por ejemplo:

spa 
para 

Espana

lat 
para 

Latín

En el campo 61 
"Notas" 

se consigna 
primero, 

si se tiene esa información,

la signatura tipográfica de la obra, la cual describe la confección física de la

misma e identifica claramente el documento 
que 

se analiza. En este campo se

ofrece información sobre el tipo de encuadernación, estado de conservación y

otros datos 
que puedan 

llegar a describir con mayor detalle la realidad física o

de contenido dei material en cuestión. Por ejemplo:

Obra seriamente deteriorada. - Presumiblemente tomo VI. - Cum 
pri-

vilegio regis. - Lectoris. - Aprobatio. - Index 
quaestionum 

et articulorum.

- Index disputationum. - Texto a dos columnas. - Index locorum sacrae

scripturae. - Compendium rerum. - Sin restaurar

Sign.: A-V8, X3, a-b8
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El campo 66 
"Ciudad" 

registra el lugar donde el documento fue impreso o

editado. Se lo transcribe de la manera como aparece en el texto. Por ejemplo:

Venetiis

Lugduni

El campo 67 
"País" 

indica, a través dei código ISO 3166, el 
país 

donde fue

impreso o editado el texto. Por ejemplo:

AR 
para 

Argentina

ES 
para 

Espana

En el campo 62 
"Editorial" 

incluimos la figura dei impresor 
junto 

con la

dei editor. Esta asimilación es causante de 
problemas 

de apreciación o defi-

nición de estos dos responsables, 
por 

lo 
que 

se trabaja 
para 

su modificación.

Este campo registra literalmente de la 
portada 

al impresor 
y editor con los en-

cabezamientos característicos a tales menciones de 
publicación. 

Por ejemplo:

Chez Guillaume Cavelier

apud Minimam Societatem

El campo 63 
"Edición" 

indica la mención de la edición hecha de la obra.

Se consigna como aparece en la 
portada. 

Por ejemplo:

Secunda editio, recognita atque emendata

Se 
precisa 

en el campo 73, 
"Referencias 

cruzadas" distintas formas de

encontrar al autor, impresor 
y otros responsables de la obra. Por ejemplo:

Stapletono, Toma, v. Stapleton, Thomas

El campo 92 
"Documentalista" 

indica con siglas el nombre de 
quién 

regis-

tró los datos de la obra o de 
quién 

los ingresó a la base de datos. Por ejemplo:

TS como Tomás Solari

Utilizamos el campo 999 
"Bibliotecas 

participantes" para 
ingresar Ias si-

glas 
adjudicadas a la biblioteca 

que participa 
dei catálogo. A cada biblioteca se

le asignan siglas. Las correspondências entre institución 
y siglas se encuentran

en la misma 
página 

web.

BM-UNC correspondiente a la Biblioteca Mayor de la Universidad de

Córdoba

BJF correspondiente a la Biblioteca Jorge Furt

Para los campos 87, 88 y 89 
"Descriptor 

específico", 
"Descriptor 

ge-

nérico", 
"Catálogo" 

se utiliza el Tesauro de la UNESCO y una adaptación
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de éste hecha 
por 

el equipo de 
procesos 

técnicos de la Biblioteca Nacional de

Argentina. Por ejemplo:

Catálogo: CIÊNCIA YTECNOLOGIAACIENCIAS MATEMÁTICAS

Descriptor específico: MATEMATICA

Descriptor 
genérico: 

HISTORIA DE LA MATEMÁTICA / ARITMÉTICA

El campo 64 
"Fecha" 

refiere la fecha de 
publicación 

dei documento citada

en la misma obra. Se transcribe en números arábigos. Por ejemplo:

1670 en lugar de MDCLXX

1723 en lugar de MDCCXXIII

Dificultades de realización

La Biblioteca Nacional de la República Argentina cuenta con un sistema

de 
gestión 

bibliotecária 
que 

trabaja con el 
programa 

WinISIS a través de un

formato CEPAL adaptado. Actualmente, se evalúa distintos sistemas de 
ges-

tión 
que 

trabajen con el formato MARC 
para que, por 

licitación 
pública, 

sea

adoptado 
por 

la Institución.

Como es de entender el 
problema 

de compatibilidad de formatos con otros

archivos dei 
país y, a su vez, con otros 

países 
dei mundo 

provoca 
serias difi-

cultades, obstáculos definitorios a la hora de 
planificar 

empresas compartidas.

Pasaremos a citar Ias 
principales 

dificultades 
que 

se han 
presentado 

al 
pia-

near una metodologia de acción sistemática de incorporación de instituciones

dei 
país 

al CNU:

Reconocimiento e identificación de Ias instituciones, museos, estancias,

archivos, entidades 
públicas y privadas que posean 

fondos antiguos en

nuestro 
país.

Diversidad de formatos en 
que 

se encuentran organizados los fondos anti-

guos: 
en 

papel, 
distintos formatos electrónicos, sin registrar.

Desconfianza de Ias instituciones, especialmente Ias religiosas, sobre la 
po-

sibilidad de difusión y acceso a su 
patrimonio 

documental.

Diferencias en la interpretación, catalogación y clasificación de los libros

antiguos.

Ausência de un software de 
gestión 

bibliotecária en la Biblioteca Nacional

que 
facilite la migración de registros.

Escasez de recursos humanos dedicados al CNU.

Atomización de la tarea bibliotecária en la Argentina.

Poca 
presencia 

de la 
problemática 

dei libro antiguo en Ias 
políticas 

de in-

formación de la Argentina.
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Actualidad dei CNU

El CNU cuenta con 26 instituciones 
participantes, 

entre ellas, se diferen-

cian los aportes 
privados 

de coleccionistas a 
quienes, 

también, se los convoca

a 
presentar 

sus registros. El total de los registros entregados al CNU asciende a

5626. Los mayores aportantes son, hasta el momento, la Biblioteca Nacional

y 
la Biblioteca Mayor de la Universidad de Córdoba (Anexo 1).

La difusión de la existencia dei CNU se hizo mediante listas de biblioteca-

rios, a través de la revista institucional de la Biblioteca Nacional de Argentina

(BNA) y 
mediante encuentros de bibliotecários organizados 

por 
la biblioteca

en distintas ciudades de todo el 
país. 

La 
página 

web de la BNA, a la vez 
que

es soporte físico dei CNU, es difusor dei mismo.

Para el ano 2009 se organiza un Programa de Formación Especializada en

Libro Antiguo desde el PNBC a desarrollarse en el mes de abril en salones

de la Biblioteca Nacional. El mismo 
guarda 

la misión de colaborar en la ins-

tauración de la 
problemática 

dei libro antiguo entre los archivos y bibliotecas

dei 
país. 

Pretende 
presentar 

una 
política 

de catalogación dei libro antiguo

consensuada 
pero 

con lineamientos claros desde la Biblioteca Nacional de

Argentina. Dicho 
programa 

consistirá en un curso de siete dias de duración

tocando temas como catalogación, seguridad, estúdio, tasación y valoración

dei libro antiguo. Se espera un fuerte impacto en la comunidad bibliotecária

relacionada a estos bienes 
patrimoniales.

Por otra 
parte, 

la internacionalización dei CNU está dada 
por 

la 
presen-

tación de trabajos 
que 

desarrollen su desarrollo y crecimiento en congresos

bibliotecários de otros 
países, principalmente. 

Así como la citas 
que 

hagan dei

mismo, otros 
profesionales 

de la información.

En este momento, el CNU ofrece al usuário los siguientes servicios:

La consulta de los registros de fondos antiguos de 26 instituciones 
y colec-

ciones 
privadas 

de la Argentina;

La visualización dei registro individualizado. Cada ejemplar se 
presenta

con un número distinto de registro, con notas específicas;

La básqueda 
por 

"palabra 
suelta" de cualquier elemento dei registro. Recu-

pera 
información desde cualquier dato cargado en el registro;

Información relacionada al repositorio 
que 

custodia el material descrito. Se

aclara 
que 

no se asegura su acceso, sólo su ubicación.

El CNU ofrece a la biblioteca 
participante:

Un CD-ROOM 
que 

incluye: 1) El software WinISIS 1.6, con la licencia

correspondiente de uso mediante un convênio de coparticipación de la

institución 
y 

la Biblioteca Nacional. 2) La base de datos dei CNU con los

campos requeridos. 3) Un curso sobre catalogación de libros antiguos dado

por 
el espanol Oscar Lilao.
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La normalización de descriptores 
genéricos y específicos a fin de ser incor-

porados 
al CNU.

Asesoramiento sobre catalogación de libros antiguos.

En caso de 
que 

los fondos sean de real importancia, se ofrece la informa-

tización de los fondos antiguos. Esta modalidad lentifica, de manera, su

incorporación.

Estos recursos no dan respuesta a la situación actual de los fondos antiguos

de Ias bibliotecas, archivos, museos de la Argentina. Creemos 
que 

el futuro

sistema de 
gestión 

elegido 
para 

la Biblioteca Nacional de Argentina facilita-

rá la acción de compartir recursos, la migración de datos y 
la cooperación

interbibliotecaria.

Otras Actividades dei Programa Nacional de Bibliografia Colonial

El Programa Nacional de Bibliografia Colonial (PNBC) se dedica a otros

proyectos 
como son la organización de simposios, la actualización dei Censo

Nacional de Bibliografia Colonial, la edición de la revista virtual Bibliographi-

ca Americana 
y 

la formulación 
y gestión 

de subsidios.

El PNBC ha organizado el simposio El libro en el 
protopaís. 

Tradición

clásica, cosmovisión eclesiástica e Ilustración. Se llevó adelante los 
primeros

dias de noviembre dei ano 2002 en Biblioteca Nacional de Argentina 
y tocó

temas relacionados a la literatura, la música, la ciência, la filosofia 
y 

la teologia

dei 
protopaís. 

También, se habló sobre el estado actual de diversas bibliotecas

de la Argentina 
poseedoras 

de fondos antiguos. Las actas se editaron en CD-

ROM y se 
publicaron 

alrededor de 500 CDs, los cuales fueron distribuídos

por 
distintos médios de venta. El mismo incluyó 35 trabajos de investigación

de 
profesionales 

de nuestro 
país y dei exterior.

El PNBC emprende un segundo simposio 
pero 

de mayor envergadura,

el simposio internacional Artes, ciências y 
letras en la América Colonial. Se

desarrolló los dias 23, 24 
y 

25 de noviembre dei ano 2005 en colaboración

con el equipo de investigación dei Proyecto Tradición clásica, cosmovisión

eclesiástica e Ilustración (PICT REDES 2000-00019). Asistieron como ex-

positores, 
acadêmicos de Argentina, Brasil, EE.UU, Espana, Perá, México,

Chile, Venezuela, Alemania, Uruguay y 
El Salvador. Los temas abordados

versaron las artes, la religión, la 
política, 

el derecho, la filosofia, las biblio-

tecas, los aspectos sociales, entre otras cuestiones, de la vida colonial en

América.

Además de los simposios organizados, PNBC, trabaja sobre el registro de

instituciones 
poseedoras 

de bienes documentales antiguos en la Argentina.

Mediante el 
proyecto 

dei Censo Nacional de Bibliografia Colonial, desde el
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ano 2004, la Biblioteca Nacional de Argentina hace un registro estimativo

de instituciones con este tipo de fondos. Hoy, el listado cuenta con muy 
po-

cas instituciones en relación a la situación real en el 
país y se trabaja 

para 
su

renovación.

Con el objetivo de continuar en el tiempo con la investigación acadêmica

impulsada desde la realización de los simposios, el mencionado equipo de tra-

bajo dei 
proyecto 

Tradición clásica, cosmovisión 
jesuítica 

e Ilustración 
pábli-

ca, en forma semestral, una revista virtual llamada Bibliographica Americana.

Esta se dedica a la cultura colonial. La revista constituye una continuación dei

newsletter Colégios, editado 
por 

la Our Lady of the Lake University (Texas,

USA) entre 1985 
y 

1992. La 
publicación 

de la revista constituye un 
paso 

muy

importante en la internacionalización dei 
programa. 

Actualmente se haya ac-

cesible en la 
página 

web de la Biblioteca Nacional.

Por último, el PNBC se ocupa de la formulación 
y presentación 

de soli-

citudes de subsidios. Al 
presente, 

se solicita un subsidio 
para 

la compra de

aparatos 
que 

faciliten la 
preservación 

de los libros antiguos de la Biblioteca

Nacional. Se lo 
peticiona 

ante Deutscher Akademisches Austausch Dienst

(DAAD) y el subsidio asciende a 30.000 pesos 
argentinos.

Conclusión

Lo expuesto desarrolla distintas iniciativas de nivel nacional 
que 

se ocupan

dei tratamiento dei libro antiguo, ya sea de su catalogación, registro, restaura-

ción, conservación, difusión y estúdio en diferentes regiones dei 
planeta; 

unas

más abarcativas 
que 

otras.

Los Estados iberoamericanos no han demostrado mayor interés en apoyar

a los archivos bibliográficos, 
pero 

se 
puede 

apreciar, durante el último cuarto

dei siglo 
pasado, 

un conjunto de emprendimientos enfocados a la 
protección

de este tipo de 
patrimonio. 

Los 
proyectos 

de la UNESCO, de Abinia 
y 

los

encarados 
por 

Ias bibliotecas nacionales de México, Brasil 
y 

Argentina, 
junto

a los de la UNESCO, de Abinia, forman 
parte 

de una corriente 
que 

busca la

revalorización de estos documentos. El fomento dei estúdio de estas fuentes

primarias 
colabora con la investigación científica, 

principalmente 
a la relacio-

nada con Ias humanidades; sirve de base 
para 

la comprensión de la cosmovi-

sión de una época, y aporta un bagaje sustancioso 
para 

la construcción de un

presente y un futuro 
próximo.

Para hablar con mayor dominio sobre el tema se deberían tocar concep-

tos como los de bienes 
patrimoniales, 

derecho de acceso a la información,

derecho de acceso a la identidad, democratización de la información. Cada

uno de ellos, con su caudal de significado, explicarían con mayor amplitud
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la importancia dei cuidado de los fondos antiguos, 
principalmente, 

en Ias

regiones dei llamado sub-desarrollo. Dentro de este contexto 
global 

de sig-

nificado 
que justifica, 

fundamenta 
y explica Ias 

políticas que 
se ocupan de la

problemática 
dei libro antiguo, se entiende Ias iniciativas comentadas en el

presente 
trabajo. Desde el CNU, se trabaja sobre la concientización de autori-

dades, 
profesionales, 

acadêmicos y sociedad toda, a fin de lograr la valoración

debida de estos documentos. Pero este trabajo de concientización no 
pretende

limitarse a Ias fronteras de un 
país, 

más bien, apelar a la accionar conjunto y

reforzado de instituciones de distintos 
países. 

Es en la cooperación internacio-

nal, en la conformación de bloques multidisciplinarios de acción, 
que 

vemos

la realización de los fines últimos.
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Anexo

Bibliotecas 
participantes y cantidad de registros incorporados al CNU

Biblioteca o entidad 
participante Siglas Cantidad

de registros

Biblioteca Nacional BIBNAL 2.940

Bibliotecas del Banco Central de la Republica Argentina BCRA 209

Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de BM-UNC 1710

Cordoba

Biblioteca Nacional Militar 
"Agustfn 

P. Justo" BNM-APJ 141

Biblioteca Central de la Facultad de Filosoffa y Letras BC-FFYLL 50

de la Universidad de Buenos Aires

Biblioteca 
"Jorge 

Furt" BJF 68

Biblioteca del Seminario 
"Buen 

Pastor" de Rio Cuarto JBF 32

Biblioteca del Servicio Geologico Minero SEGEMAR 9

Biblioteca Privada: Coleccion 58 BP-58 4

Biblioteca de la Asociacion Odontologica Argentina AOA 4

Biblioteca de la Parroquia Nuestra Senora de la Rabida NSR 2

Biblioteca Privada: Coleccion Ignacio Pereyra Lucena BP-IPL 1

Biblioteca Privada: Coleccion 64 BP-64 1

Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina BANM 24

Biblioteca Privada: Coleccion Dardo Ramirez Braschi CP-DRB 24

Biblioteca Popular Provincial Dr. Victorino de la Plaza BP-VP 23

Biblioteca de la Academia Argentina de Letras B-AAL 59

Biblioteca Ceil-Piette del CONICET B-CEIL 65

Biblioteca 
"Dr. 

Atilio Cornejo" BA-AC 30

Biblioteca del Congreso de la Nacion Argentina BCN 89

Sistema de Bibliotecas de la Universidad Catolica de UCCOR 55

Cordoba

Biblioteca de la Escuela Naval Militar ENM 2

Biblioteca del Centra Naval 
"Capitan 

de Fragata Hec- BCN-CFHR 23

tor R. Ratto"

Archivo y Biblioteca historicos de Salta ABHS 27

Biblioteca del Docente BIBDOC 5

Biblioteca Popular Rafael Obligado BPRO 1

Total de registros bibliográficos incluidos a la fecha: 5626 registros
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Resumo

Este estudo trata da reorganização do acervo original da Biblioteca da Faculdade de Di-

reito do Recife (FDR) 
- a Coleção dos Oratorianos - especialmente quanto às ações

iniciais, procedimentos de tratamento (higienização e conservação), inventário preli-

minar em Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) e processamento técnico do acervo

bibliográfico. Apresenta ainda os resultados obtidos na primeira fase do projeto, seus

benefícios e impactos para a comunidade acadêmica e, em particular, para a população

do Estado de Pernambuco.

Palavras-chave: Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife. FDR. Coleção dos Oratorianos.

Gesamtkatalog der Wiegendrucke. GW.

This work addresses the reorganization of the original holdings of the Recife Law School

Library - the Oratorians' Collection - specially in what concerns the first actions con-

ducted, the treatment procedures (hygiene and conservation), the Gesamtkatalog der

Wiegendrucke preliminary inventory, and the bibliographical holdings technical pro-

cessing. It presents the results achieved in the first stage of the project, its benefits and

impacts on the academic community, and particularly on the population of the Brazilian

State of Pernambuco.

Keywords: Recife Law School Library. Oratorians' Collection. Gesamtkatalog der

Wiegendrucke. GW.

Abstract



Introdução

"Certa 

palavra dorme na sombra de um livro raro. Como

desencantá-lo? E a senha da vida, a senha do mundo".

Carlos Drummond de Andrade

E incipiente em nosso 
país 

a 
preocupação 

com a 
preservação 

dos bens cul-

turais, 
quer 

sejam móveis ou imóveis. Tratando-se de materiais bibliográficos,

quase 
sempre os cuidados se limitam à dedicação isolada de alguns 

profissio-

nais e instituições responsáveis 
pela guarda 

desses acervos, os 
quais, 

no entan-

to, são 
parte 

da memória nacional.

A biblioteca, 
pública 

ou 
privada, 

devido à 
pluralidade 

de itens bibliográ-

ficos e de suportes diferenciados, é detentora de bens coletivos, necessitando

da ética 
profissional 

e responsabilidade de seus especialistas não apenas 
para

preservar 
o acervo raro e valioso, como também viabilizar o acesso da socie-

dade ao conhecimento, contribuindo, assim, 
para 

a valorização e dignificação

do homem.

O objetivo deste trabalho é descrever a construção do inventário GW do

acervo bibliográfico da Coleção da Congregação do Oratório de São Filipe

Néri de Pernambuco — Oratorianos.

Histórico da Faculdade de Direito de Recife

No Brasil a iniciativa da criação dos cursos 
jurídicos 

deve-se a José Felicia-

no Fernandes Pinheiro, visconde de São Leopoldo, na Constituinte de 1823.

Dissolvida esta, o 
propósito 

somente foi retomado em 1827, 
por 

meio da Lei

n°. 9.388, de 11 de agosto de 1827, 
quando 

os cursos de São Paulo e Olinda

foram criados. Naquela época, eram as 
províncias 

de São Paulo e Pernambuco

os 
polos 

detentores da cultura, 
para 

onde se dirigiam os intelectuais locais

preocupados 
com a formação dos 

governantes 
e administradores 

públicos 
de

um 
país 

recém-emancipado.

Na antiga Província de Pernambuco, a Faculdade de Direito foi instalada

em Olinda, numa sala cedida 
pelos 

frades do Mosteiro de São Bento, em 15

de maio de 1828. Iniciou o seu funcionamento com apenas 41 alunos, e as

aulas começaram a ser ministradas em 2 de 
junho 

daquele mesmo ano.

Durante 24 anos os monges beneditinos abrigaram em sua clausura mo-

nástica a Academia Jurídica. Duas mentalidades diferentes se encontravam:

uma austera e circunspecta — a dos monges — e a outra alegre e faustosa — a dos
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acadêmicos. Em 1852, durante a fase colonial, a Faculdade de Direito 
passa

a ocupar o 
palácio 

dos antigos 
governadores 

— hoje ocupado 
pela 

Prefeitura

Municipal de Olinda - e fica conhecida 
pelo 

nome de Academia. Em 1854,

a Academia, como era conhecida transferiu-se 
para 

o Recife, instalando-se no

edifício do Curso Preparatório, a Rua do Hospício, Boa Vista, onde hoje se

situa o Quartel General da 7a Região Militar.

A 10 de setembro de 1868, sofre um incêndio e a Faculdade muda-se 
para

o Colégio de Artes. Durante este 
período 

ela 
passa 

a funcionar 
pela 

manha e

o colégio à tarde. Muda-se, em 1884, 
para 

o Colégio dos Jesuítas, até a inau-

guraçao 
do novo edifício na Praça Adolfo Cirne, em 1912, onde 

permanece

até hoje.

E a Faculdade de Direito do Recife, ao lado da Faculdade de Direito de São

Paulo, 
patrimônio 

cultural e educativo de várias 
gerações 

e berço da cultura

jurídica 
no Brasil. Por ali 

passaram 
diversos vultos do saber 

jurídico 
do 

país,

como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto, Castro Alves, Augusto

dos Anjos, Graça Aranha, Pontes de Miranda, Aníbal Bruno, Joaquim Amazo-

nas, Barbosa Lima Sobrinho, Pinto Ferreira, Ariano Suassuna e tantos outros.

A 
partir 

da criação dos cursos 
jurídicos, 

novas faculdades foram surgindo,

tais como as faculdades de Medicina e de Filosofia e as escolas de Engenharia

e de Belas Artes, 
que 

deram origem, 
pelo 

Decreto-lei n°. 9.388, de 2 de 
junho

de 1946, à Universidade do Recife, com sede na Faculdade de Direito do Re-

cife. A 
partir 

da Lei n°. 4.759, de 20 de agosto de 1965, recebeu o nome de

Universidade Federal de Pernambuco.

A Faculdade de Direito do Recife continua a cumprir sua missão, for-

mando não apenas novos bacharéis, mas 
grandes juristas 

e homens 
públicos,

capacitados 
para 

defender e 
preservar 

o desenvolvimento do 
país 

no Estado

de Direito.

Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife

A criação da Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife (FDR) 
— de-

nominada Biblioteca Pública de Olinda —, foi instituída 
pela 

lei de 7 de de-

zembro de 1830. Foi instalada inicialmente no Convento de São Francisco,

por 
não haver espaço 

para 
ela 

junto 
aos cursos 

jurídicos 
no Mosteiro de São

Bento, em Olinda, Pernambuco, e se destinava a servir especialmente ao Cur-

so Jurídico.

Com a mudança da Faculdade de Direito 
para 

o Recife, em 1854, a Aca-

demia transferiu-se 
para 

a Rua Visconde de Camaragibe (hoje Rua do Hospí-

cio), ocupando um velho casarão, 
pouco 

adequado, apelidado depardieiro, de

propriedade 
de Antonio Carlos de Pinho.
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A biblioteca da faculdade ficou em 
prédio 

vizinho, onde hoje é o Quartel

da 7a Região Militar. Em 1862, o curso 
jurídico 

transferiu-se 
para 

o colégio

dos 
jesuítas, 

mas a biblioteca continuou no mesmo 
prédio 

do Curso Prepa-

ratório até 
julho 

de 1884. Depois de trinta anos neste lugar, foi transferida

para 
o Convento do Carmo. E, em 1912, faculdade e biblioteca foram 

para 
o

prédio 
situado à Praça Adolfo Cirne, onde 

permanece 
até hoje.

E a mais antiga biblioteca em funcionamento em Pernambuco e uma das

mais antigas do 
país, 

com serviços 
prestados 

à cultura nacional, 
principalmen-

te à vida 
jurídica. 

Tem como missão apoiar as atividades de ensino, 
pesquisa

e extensão da instituição e foi designada 
para 

ser a depositária das obras raras

da Universidade Federal de Pernambuco.

Quanto ao seu acervo, segundo Gláucio Veiga1, a Biblioteca da FDR ini-

ciou-se com 
quatro 

contribuições: a contribuição 
popular 

de 89 títulos em

262 volumes adquiridos 
pela 

Comissão de Negociantes;o acervo da Livraria

da Congregação de São Felipe Néri, a maior; alguns livros do Convento da

Penha; e os livros remetidos da corte em 1831, 
pertencentes 

à Biblioteca Na-

cional e Pública.

Hoje, a Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife 
possui 

em torno de

95 mil volumes, incluindo livros, folhetos, teses, 
jornais 

e 
periódicos, 

dos

quais 
aproximadamente oito mil volumes são anteriores a 1900. Entre estes,

as coleções 
que pertenceram 

a Tobias Barreto (alemã), ao visconde de São

Albino (com ênfase 
principalmente 

a história do Brasil e Pernambuco) e a

Methodio Maranhão. Atualmente é considerada uma referência tanto na área

jurídica 
regional 

quanto 
nas ciências humanas e sociais, como enfatiza Edson

Nery da Fonseca, em seu livro Bibliotecas e bibliotecários da Província (1959):

Grande foi minha alegria quando encontrei à minha espera, para ser classificada e

catalogada, uma biblioteca rica em obras de Direito, é certo, mas igualmente rica

nas outras ciências sociais e até naturais, e também em literatura, filosofia, arte,

religião. Uma autêntica biblioteca humanista, no duplo sentido em que reflete a

restauração da cultura greco-romana e a universidade do saber.

A Congregação do Oratório de São Filipe Néri

A Congregação do Oratório de São Filipe Néri, também conhecida como

oratorianos, é uma ordem religiosa fundada em 1565, em Roma. Dedicaram-

se os oratorianos ao ensino de filosofia, teologia, artes e humanidades e foram

grandes 
divulgadores de Newton e da física moderna àquela época. Durante

o reinado de d. José, porém, 
em virtude da desaprovação das idéias 

jansenistas

e regalistas, alguns deles sofreram 
perseguições, 

sendo-lhes 
proibido pregar,
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confessar e ensinar.A congregação foi fundada 
pelo padre João Duarte do

Sacramento, a conselho de Bartolomeu do Quental, com sede no Mosteiro de

São Bento, em Olinda. Foi confirmada 
pelo papa 

Clemente V, 
por 

autoriza-

ção ordinária, em 1671.

Os oratorianos foram os missionários mais influentes em Pernambuco nos

séculos XVII e XVIII e tiveram um importante 
papel 

na ampliação da fron-

teira econômica colonial. Após a independência do Brasil, 
por 

serem fiéis à

Coroa Portuguesa, 
passaram 

a ser malquistos 
pelos 

brasileiros. Pela Carta de

Lei de 9 de novembro de 1830, a Congregação do Oratório em Pernambuco

foi extinta.

Metodologia

A metodologia do inventário do acervo antigo da FDR, no 
primeiro 

mo-

mento (2004), constou da transformação de 
quatro 

listagens em uma única,

em forma de referência bibliográfica e 
por 

século, do século XVI ao século

XX.

Em seguida realizou-se um diagnóstico superficial do estado de conser-

vação, observando-se danos causados 
pelo 

tempo, tais como capas soltas ou

em falta, folhas rasgadas ou em falta, lombadas fragilizadas, mofo, manchas,

acidez, sujidades e 
presença 

de insetos. Aproveitou-se também 
para 

analisar a

coleção, identificando-se os fundos documentais de origem, 
pesquisando-se

os ex-donos, ex-libris e carimbos de doação, além de se destacar o seu valor e

raridade e se reorganizar o acervo conforme as listagens. Sabe-se 
que 

é neces-

sário avançar nos 
procedimentos 

de identificação e 
gestão 

de um rico acervo

para 
a 

preservação 
da nossa memória.

Em 2005, foi realizado o 
projeto 

Preservação da Memória - Biblioteca e

Arquivo da Faculdade de Direito do Recife, elaborado em 2000 
pelo 

Dire-

tório Acadêmico Demócrito de Souza Filho através da Lei 8.313/91 — Me-

cenato. Ao término da 
primeira 

e única etapa do 
projeto, 

foi 
produzido 

o

DVD Preservação da memória, registrando-se o diagnóstico, a higienização e

o acondicionamento de 1.345 volumes e sua transferência, em setembro de

2005, 
para 

uma sala climatizada, espaço denominado Sala de Obras Raras

Gláucio Veiga.

Desde de 2006, de 
posse 

do inventário GW dos séculos XVII, XVIII e XIX

(até 1808), realizado 
pela 

estudante de biblioteconomia Karine Vilela, entre

outubro e dezembro de 2001 (com o apoio do CNPq/Programa Institucional

de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC), este trabalho vem sendo revisado,

com o acréscimo de 
peças 

do século XVI e de novos exemplares 
que 

vão sen-
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do encontrados. Foram identificados 23 títulos 
pertencentes 

à Coleção dos

Oratorianos de Pernambuco.

Essa coleção continua merecendo a atenção da curadoria, 
que, por 

meio da

identificação 
pelas 

marcas manuscritas da congregação nas folhas de rosto e

com o auxílio dos catálogos 
publicados pela 

FDR em 1860 e 1896, a investiga

com o intuito de descobrir novos tesouros. Projeta-se ainda a continuação do

projeto 
com a 

publicação 
do catálogo Coleção dos Oratorianos.

Benefícios e impactos

A 
promoção 

do acesso às informações da Coleção dos Oratorianos — uma

valiosa fonte de 
pesquisa para 

historiadores, 
juristas 

e cientistas 
políticos 

e

sociais — terá um importante impacto na 
projeção 

da Faculdade de Direito

do Recife e do Sistema de Bibliotecas da UFPE no cenário cultural brasileiro.

Conclusão

Tendo em vista a 
grandiosidade 

do acervo bibliográfico raro da Biblioteca

da Faculdade de Direito de Recife, torna-se imprescindível o aporte de recur-

sos e/ou o estabelecimento de 
parcerias para 

a continuidade deste 
projeto. 

A

UFPE, 
juntamente 

com a FDR e o Sistema de Bibliotecas, tem se empenhado

para 
colocar o acervo à disposição, o mais rápido 

possível, 
de historiadores,

juristas 
e cientistas 

políticos 
e sociais, mesmo diante das adversidades.

Cabe ressaltar a importância das entidades fomentadoras de 
pesquisa 

e ou-

tras instituições interessadas em compartilhar recursos, tornando assim viável

a realização de todas as etapas do 
projeto.

Nota
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Resumo

Esta comunicação informa sobre o inventário de coleções completas de importantes re-

vistas científicas, nacionais e estrangeiras, algumas abrangendo dois ou três séculos, que

fazem parte do acervo bibliográfico da Seção de Obras Raras A. Overmeer da Biblioteca

de Ciências Biomédicas.
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Abstract

Overmeer. Biblioteca de Ciências Biomédicas.

This communication informs about the inventory of complete collections of important

national and foreign scientific journals, some comprehending two or three centuries,

which are part of the holdings of A. Overmeer Rare Collection Section of the Biomedical

Sciences Library.
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Introdução

O 
projeto 

de inventário da coleção de 
periódicos 

raros da Seção de Obras

Raras A. Overmeer da Biblioteca de Ciências Biomédicas — área coordenada

pelo 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em

Saúde (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
— surgiu da necessida-

de de disponibilizá-la 
para 

a comunidade técnico-científica. A Biblioteca de

Ciências Biomédicas reúne um acervo de aproximadamente 1,5 milhão de

volumes, dos 
quais 

100 mil são considerados raros e especiais e 601 títulos

referem-se a coleções de 
periódicos 

científicos nacionais e estrangeiros de rele-

vância científica e histórica.

Antecedentes

Quando se 
pensa 

em informação científica, os 
periódicos 

especializados na

área das ciências se destacam ocupando a maior 
parte 

de 
qualquer 

biblioteca

científica. Para Ziman, 
"eles 

possuem 
diversas características significativas, as

quais 
nos contam muita coisa sobre a comunidade científica e sobre o modo

como ela trabalha".1

Desde 
que 

começou a ser 
publicado, 

no século XVII, o 
periódico 

científico

passou 
a 

proporcionar 
à comunidade científica um canal formal de informa-

ção e divulgação, sobretudo na forma de artigos originais resultantes de 
pes-

quisas 
técnico-científicas 

que 
contribuem 

para 
o avanço da ciência.

Deste modo, destacam-se as seguintes funções atribuídas ao 
periódico

científico2:

Canal de disseminação do conhecimento 
produzido, 

através dos serviços

de indexação e bibliotecas;

Registro 
público 

do conhecimento (propriedade intelectual do autor);

Função social (prestígio e reconhecimento dos autores);

Canal formal de comunicação;

Espaço mais amplo da ciência 
para 

divulgação dos resultados de 
pesquisas;

Arquivo ou memória científica;

Estabelecimento da ciência 
"certificada" 

(aval da comunidade científica).

Os 
periódicos 

científicos surgiram como uma evolução de um sistema

particular 
de comunicação inicialmente feito 

por 
meio de cartas e atas. As

comunicações 
por 

meio de correspondência 
pessoal 

foram o 
primeiro 

meio
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utilizado 
pelos 

cientistas 
para 

a transmissão de suas idéias. Essa correspondên-

cia era enviada 
pelos 

cientistas a seus 
pares para 

relatar suas descobertas3.

A coleção de periódicos 
científicos

da Biblioteca de Ciências Biomédicas

Em 1907, no início de sua existência, após receber medalha de ouro 
pelas

campanhas de saneamento do Rio de Janeiro na Exposição Internacional do

XIV Congresso de Higiene e Demografia de Berlim, o Instituto Oswaldo

Cruz conquistou espaço no cenário científico internacional. O intercâmbio

com 
pesquisadores 

de outros 
países 

teve reflexos 
positivos para 

a instituição e

para 
sua biblioteca: em 1909 

já 
existiam cerca de 3 mil volumes, e o número

de 
periódicos 

cresceu de 98 para 
421 títulos.

Em 1944, o acervo 
já 

incluía 90 mil volumes e 2.500 títulos de revistas.

Na década de 60, esses números saltaram 
para 

4.500 títulos de revistas e

mais de 300 mil volumes e daí 
para 

os atuais 7 mil títulos de revistas, 915 dos

quais 
são títulos correntes.

Destacam-se nesse acervo importantes 
periódicos 

brasileiros dos séculos

XIX, XX e XIX, como o Brasil-Médico (Rio de Janeiro, 1877-1971), a Gaze-

ta Médica da Bahia (Bahia, 1876-1972), A Tribuna Médica (Rio de Janeiro,

1899-1972), a Revista do Instituto Histórico e Geográfico (Rio de Janeiro, 1839-

1929) e Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, desde 1909),

todos títulos considerados fundamentais 
para 

o 
processo 

de constituição e de

consolidação da imprensa científica e cultural no Brasil.

Em relação aos 
periódicos 

internacionais, ainda correntes, destacam-se as

coleções dos Annales de Chimie et de Physique (Paris, 1789-1913), Annalen

der Physick, (Leipzig, 1790-1983), JournalD'Hygiene (Paris, 1910-1913), Pro-

ceedings ofithe Royal Society ofilondon (Londres, 1800-1969), lancet (Lon-

dres, desde 1823), American Journal ofi Medicine Science (Philadelphia, desde

1891), Zoological Record (Londres, desde 1864), Nature (Paris, desde 1892),

Science (Washington, desde 1900), New EnglandJournal ofi Medicine (Boston,

desde 1909), British Medicai Journal (Londres, desde 1889) e Journal ofiExpe-

rimental Medicine (New York, desde 1896).

Metodologia

A metodologia utilizada inclui o levantamento in loco dos títulos dos 
pe-

riódicos, além dos respectivos montante e conteúdo. O inventário da cole-

ção de 
periódicos 

científicos raros da Biblioteca de Ciências Biomédicas teve
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início em setembro de 2007. O 
processo 

de trabalho 
prevê: 

o mapeamento

dos títulos localizados nos boxes dos 3o e 4o andares do mezanino da Seção

de Obras Raras A. Overmeer; a ordenação alfabética dos títulos nas estantes;

a reorganização da disposição dos títulos nas estantes conforme sua ordenação

alfabética e remanejamento de títulos 
para 

o 
prédio 

da Biblioteca de Ciên-

cias Biomédicas, Pavilhão Haity Moussatché, visando completar as coleções;

e a 
pesquisa 

e conferência dos títulos na base de dados Acervos Bibliográficos

da Fiocruz, no Catálogo Coletivo Nacional (CCN) e em fontes de 
pesquisa

consagradas.

Resultados 
parciais

Resultados numéricos:

Foram mapeados e dispostos em 
planilha 376 dos 651 títulos de 

periódicos;

Foram remanejados 22 títulos de 
periódicos, 

visando completar os títu-

los 
que 

se encontram armazenados no acervo retrospectivo da Biblioteca

de Ciências Biomédicas, Pavilhão Haity Moussatché.

Considerações finais

Os 
periódicos 

científicos assumem características diferenciadas nas suas

trajetórias históricas, representando o marco do início e desenvolvimento de

áreas e subáreas do conhecimento a 
que 

se dedica4.

Os 
periódicos 

constituem elementos importantes nas bibliotecas, 
pois 

di-

vulgam os resultados das 
pesquisas 

mais atuais sobre determinado assunto,

tornando-se o meio mais ágil de manutenção atualizada da informação cien-

tífica e tecnológica. Registram o desenvolvimento de experiências nas diversas

áreas do conhecimento.

De sua origem até hoje, a importância dos 
periódicos 

é 
primordial, 

haja

vista a 
preocupação 

das bibliotecas modernas em 
preencher 

as lacunas e ad-

quirir 
títulos de 

periódicos. 
A relevância dessas 

publicações para 
a ciência e os

cientistas é a divulgação do conhecimento originado de atividades de 
pesqui-

sa, enquanto 
para 

o historiador, elas oferecem também informações valiosas,

como as 
preocupações, pensamentos 

e opiniões de determinadas épocas a res-

peito 
de acontecimentos e 

personagens.

Na atual sociedade 
globalizada 

e competitiva, o usuário da informação tem

necessidade de respostas rápidas e eficientes, tendo em vista a importância

cada vez maior da tecnologia da informação no ambiente da comunicação

científica. A Biblioteca de Ciências Biomédicas configura-se como uma 
ponte
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entre o 
passado 

e faturo com seu acervo de 
periódicos 

científicos, não ape-

nas como memória técnico-científica, mas como um verdadeiro centro de

informação.
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Resumo

Esta comunicação descreve o projeto Promoção da Socialização do Conhecimento His-

tórico e Científico em Saúde Preservado pelo ICICT, iniciado em 2007 por meio de

convênio com a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio

de Janeiro (Faperj). O objeto do projeto é o acervo de livros científicos raros da Seção de

Obras Raras A. Overmeer da Biblioteca de Ciências Biomédicas da Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz), que reúne cerca de 5 mil itens, referentes, em sua maioria, às ciências

biomédicas e à saúde pública e ainda não acessíveis à comunidade científica e ao público

Palavras-chave: Projeto Promoção da Socialização do Conhecimento Histórico e Científico

em Saúde Preservado pelo ICICT. Acervo de livros científicos raros. Seção de Obras Raras A.

Overmeer. Biblioteca de Ciências Biomédicas da Fundação Oswaldo Cruz.

This communication describes the Promotion of Historical and Scientific Knowledge

Socialization in Health Preserved by ICICT project, started in 2007, by means of an

agreement with Carlos Chagas Filho Research Support Foundation of the state of Rio

de Janeiro. This project object is the rare scientific books collection of A. Overmeer Rare

Collection Section of Oswaldo Cruz Foundations Biomedical Sciences Library. This col-

lection has about 5.000 items, concerning mainly biomedical sciences and public health,

and it's not yet available to the scientific community and general public.

Keywords: Promotion of Historical and Scientific Knowledge Socialization in Health Pre-

served by ICICT project. Rare scientific books collection. A. Overmeer Rare Collection Sec-
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Introdução

A Biblioteca de Ciências Biomédicas, coordenada 
pelo 

Instituto de Comu-

nicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), foi criada

em 1900, no âmbito da fundação do Instituto Soroterápico Federal, atual

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De simples 
produtor 

de insumos biológicos, o Instituto 
passou 

a se dedicar

também à 
pesquisa 

e à medicina experimental, 
principalmente 

depois 
que

Oswaldo Cruz assumiu sua direção em 1902.

Nesse mesmo ano, Oswaldo Cruz iniciou a organização da Biblioteca 
que,

com a chegada dos 
primeiros 

livros e revistas, 
já 

se avolumava. Eram exem-

plares 
variados, sobretudo trazidos da Europa, desde raridades dos séculos

anteriores até revistas com as mais recentes descobertas científicas.

Na seleção das obras clássicas em história natural, Oswaldo Cruz contou

com a colaboração do cientista Arthur Neiva, uma das maiores autoridades

em entomologia do Brasil. Segundo Bustamante1, 
"Indiscutivelmente, 

muito

se deve a êsse homem, cujo lema era 
'simplicidade 

e bom senso', a eficiência

dos serviços da Biblioteca". Formou-se assim a coleção 
que 

originou o acervo

de obras raras.

A valiosa coleção de obras raras é, sem dúvida, uma 
parte 

importante da

herança cultural da Fiocruz, 
preservada pela 

Biblioteca de Ciências Biomé-

dicas. Situada no Pavilhão Mourisco, a Seção de Obras Raras A. Overmeer

possui 
uma documentação 

que 
se estende do século XVII ao século XXI, de

que 
fazem 

parte 
trabalhos nas mais variadas áreas do conhecimento científico,

dentre os 
quais 

se destacam aqueles realizados em ciências biológicas, mediei-

na e história natural.

Em 2007, 
por 

meio de um convênio com a Fundação Carlos Chagas Filho

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), teve inicio o 
pro-

jeto 
Promoção da Socialização do Conhecimento Histórico e Científico em

Saúde Preservado 
pelo 

ICICT.

A opção 
pelo 

desenvolvimento de um trabalho de 
pesquisa 

sobre obras

raras de conteúdo médico e científico se deve à importância destas 
para 

a his-

tória e a memória da 
pesquisa 

científica nacional e institucional, contribuindo

para 
o fortalecimento da 

preservação 
e salvaguarda do 

patrimônio 
cultural da

saúde no âmbito da Fiocruz e fora dela. O objeto da 
pesquisa 

escolhido foi o

acervo de livros científicos raros 
que 

reúne cerca de 5 mil itens e constitui-se,

principalmente, 
de títulos referentes às ciências biomédicas e à saúde 

pública,

ainda não acessíveis à comunidade científica e ao 
público 

em 
geral.
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Neste contexto, a coleção de obras raras tem no ICICT um espaço dedi-

cado à sua 
preservação 

e valorização. O 
presente projeto permite 

uma visão

abrangente dessa coleção e tem como 
proposta 

ampliar a visibilidade dessa co-

leção considerada de 
grande 

relevância 
para 

a história das ciências biomédicas

e da saúde 
pública 

no Brasil.

Objetivos

Objetivo 
geral

Promover a socialização do conhecimento histórico e científico em saúde

preservado pelo 
ICICT.

Objetivos específicos

Proceder ao levantamento histórico e biobibliográfico;

Proceder à descrição bibliográfica da obra/exemplar;

Disponibilizar o acesso à coleção de obras raras na base de dados Acervos

bibliográficos;

Manter intercâmbio informacional com as bases de dados nacionais e

internacionais;

Buscar 
parcerias 

nacionais e internacionais visando à disseminação do

acervo.

Metodologia

A metodologia eleita validará o levantamento bibliográfico e a 
pesquisa 

his-

tórica alicerçados em fontes de referência consagradas; considerará os aspectos

bibliológicos das obras, independente da época de 
publicação; procederá 

à

descrição bibliográfica da obra/exemplar, obedecendo a critérios de 
qualifi-

cação de obras raras 
previamente 

estabelecidos; e disponibilizará a coleção na

base de dados Acervos Bibliográficos da Fiocruz. Após 
permitir 

o acesso à co-

leção na base de dados local, será efetuado o intercâmbio informacional com

as bases de dados nacionais e internacionais como: o Catálogo Coletivo do

Patrimônio Bibliográfico Nacional (CPBN), gerenciado pelo 
Plano Nacional

de Recuperação de Obras Raras (PLANOR) da Fundação Biblioteca Nacional

(FBN); e o Catálogo Internacional da Asociación de Bibliotecas Nacionales

de Iberoamérica (ABINIA)2.
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Critérios de 
qualificação 

de obras raras

A Biblioteca de Manguinhos (1992, [23]-24) desenvolveu os seguintes cri-

térios de raridade bibliográfica:

Obras raras e especiais:

Obras 
publicadas 

até o século XVIII (o fator data impõe-se naturalmente);

Obras 
publicadas 

no Brasil no século XIX (período-marco, em face da

instalação da tipografia no Brasil em 1808);

Livros com estampas originais (ilustrações de artistas de renome ou dos

próprios 
autores);

Trabalhos 
que 

sejam marcos 
para 

o 
progresso 

da ciência (como as edições

antigas de história natural de Linné, 
primeiro 

a criar um sistema interna-

cional de nomenclatura zoológica e botânica);

Trabalhos 
que 

sejam marcos na história científica do Brasil (como Flora

Brasiliensis de von Martius);

Obras esgotadas;

Livros de valor científico editados até o final do século XIX;

Edições clandestinas;

Edições especiais (definem-se por 
si e são importantes 

porque 
restritas em

suas destinaçao e objetivos).

Exemplares raros e especiais:

Dedicatória manuscrita dos autores e/ou 
personalidades 

de renome;

Autógrafo do(s) autor (es);

Marcas de 
propriedade (assinaturas, ex-libris, carimbos, brasões, etc.);

Tiragem especial em edições comuns.

Resultados 
parciais 

obtidos

Foram mapeados 1.363 itens, num universo de 5 mil títulos do acervo,

assim distribuídas:

501 livros

342 folhetos

341 teses

Foi obtido um resultado de 0,26% do acervo mapeado.
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Mapeamento do acervo de obras raras

MAPEAMENTO (TOTAL DE OBRAS = 5.000)

OBRAS

MAPEADAS

26%

Foram disponibilizados 323 itens, assim distribuídos na base de dados

Acervos Bibliográficos-.

208 livros

53 folhetos

52 teses

De forma concomitante ao tratamento do acervo, as 
próximas 

ações do

projeto 
são:

Manter intercâmbio informacional com as bases de dados nacionais e in-

ternacionais como: o CPBN, 
gerenciado pelo 

PLANOR da FBN, e o Ca-

tálogo Internacional de ABINIA;

Buscar 
parcerias 

nacionais e internacionais visando à disseminação do

acervo;

Captar recursos externos 
para preservação 

do acervo.

Considerações finais

A organização da Seção de Obras Raras A. Overmeer começou a se de-

finir na 
gestão 

do Professor Antonio Sérgio da Silva Arouca 
por 

meio de fi-

nanciamento obtido da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e hoje

se consolida através de 
parcerias 

com a FBN, representada 
pelo 

PLANOR
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e 
pelo 

CPBN, visando à disseminação e socialização de acervos culturais e

científicos.

Avaliar o 
potencial 

de uma obra rara é tarefa 
que 

requer estudo constante e

reavaliação 
periódica. 

Portanto, deve-se inseri-la num contexto histórico espe-

cífico no 
qual 

interfere, e não considerá-la apenas um 
produto 

de tal contexto.

Para Moraes3: 
"Todo 

livro 
que 

cita 
pela primeira 

vez um fato importante,

marca uma data na História, tem um valor bibliográfico universal, é 
procu-

rado e se torna 
geralmente 

raro". As características históricas de determinada

época são o resultado de um contínuo 
processo 

de transformação. As obras

que 
naquele momento são 

produzidas 
também estão sujeitas a este 

processo.

Então, entender a obra rara, é estudá-la em sua historicidade, desvelando seu

significado em cada momento até revelar seu 
produto 

final.

A mudança no 
paradigma 

da informação trazida 
pela 

inovação científica e

tecnológica trouxe um novo olhar 
para 

o 
papel que 

essas obras têm no desen-

volvimento da ciência. Por tudo isso, a Fiocruz tem a responsabilidade de 
pre-

servar esse acervo e criar as condições necessárias 
para 

o seu aproveitamento.

Notas

1. BUSTAMANTE, E. As bibliotecas especializadas como fonte de orientação na pesquisa

científica. Rio de Janeiro: Instituto Oswaldo Cruz, 1958. p.12.

2. Só podem participar do catálogo da Abinia as bibliotecas nacionais ou aquelas que

ocupam este papel em seus países. No momento não há previsão das instituições do

CPBN fazerem parte da Abinia; ainda não existem normas para padronizar os registros

para este fim.

3. MORAES, R. B. O bibliófilo aprendiz. 3. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 1998. p.21.
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Resumo

Este trabalho apresenta o resultado final do inventário da biblioteca Lélio Gama, que

faz parte do estudo sobre as coleções especiais da Biblioteca do Museu de Astronomia e

Ciências Afins (MAST) destinado a gerar subsídios para a elaboração de uma política de

preservação. Em continuidade ao que foi apresentado no VII ENAR, relata-se aqui o tra-

balho e as reflexões realizados após o inventário: o estudo das características intrínsecas e

extrínsecas das obras que se enquadram no parâmetro de 
"coleção 

especial"; a identifica-

ção das metodologias de bibliologia nas análises empreendidas; o caráter interdisciplinar

do inventário; a importância do planejamento em estudos dessa natureza; bem como

a necessidade de ampliação do corpus teórico-metodológico relativo à preservação de

acervos bibliográficos

Palavras-chave: Biblioteca do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), Biblio-

teca Lélio Gama. Inventário. Coleções especiais.

This work presents the final outcome of the inventory carried out in Lelio Gama library,

as part of the study on the Museum of Astronomy and Related Sciences (MAST) library

special collections with the intent of yielding subsidies to develop a preservation policy.

As a continuation of what was presented in the VII Rare Collections National Meeting

(ENAR), we report the job performed and the reflections made after the inventory: the

study of the intrinsic and extrinsic characteristics of the works that fit the parameter of
'special 

collection'; the identification of the bibliological methodologies in the analyses

carried through; the interdisciplinary nature of the inventory; the relevance of planning

in this kind of study; as well as the need of extending the theoretical and methodological

corpus related to the preservation of bibliographical holdings.

Keywords: Museum of Astronomy and Related Sciences (MAST) library. Lélio Gama li-

brary. Inventory Special collections.
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Introdução

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), instituto de 
pesquisa

do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), é detentor de uma biblioteca

especializada em história da ciência e da técnica, educação e divulgação da

ciência e da museologia e 
preservação 

do 
patrimônio 

histórico em ciência

e tecnologia. Uma das atribuições do MAST é exatamente a 
preservação 

de

acervos científicos.

Desde a criação da biblioteca do MAST, sempre houve a 
preocupação 

com

a 
preservação 

do acervo; 
por 

essa razão trabalhou-se em normativas e sob os

cuidados do Arquivo de História da Ciência. O acervo é composto 
por 

cerca

de 8 mil volumes (livros, teses, folhetos, obras de referência), 280 títulos de

periódicos (nacionais e estrangeiros), 485 vídeos e um arquivo de recortes

de 
jornal (período de 1985-2005), com aproximadamente 13 mil artigos.

Atende diariamente a um 
público 

especializado formado 
por pesquisadores 

e

estudantes de 
graduação 

e 
pós-graduação 

em sua maioria, bem como a alunos

do ensino fundamental e médio e ao 
público 

em 
geral.

Destaca-se neste acervo o conjunto denominado Coleções Especiais, com-

posto pelas 
coleções Documentos Brasileiros, Brasiliana1 e Lélio Gama. Neste

trabalho daremos maior atenção a esta última coleção.

Em 1982 o acervo Lélio Gama foi doado ao Museu de Astronomia e Ci-

ências Afins (MAST) como 
parte 

do 
processo 

de formação e desenvolvimento

da biblioteca da instituição. O conjunto incluía materiais bibliográfico e tex-

tual. Com o museu 
praticamente 

nascendo, foi tomada a decisão de deixar

sob 
guarda 

do Arquivo de História de Ciência os documentos bibliográficos

que 
estavam em condições 

precárias 
de conservação. Outra 

parte 
da coleção

ficou na biblioteca.

A coleção recebeu o devido tratamento biblioteconômico e a 
qualificação

de especial dada a sua importância, recebendo os cuidados recomendados no

campo de 
preservação. 

Contudo, sua importância configurava-se muito mais

pelo que 
representou Lélio Gama do 

que pelo 
acervo em si.

Não é o objetivo deste ensaio tecer largas considerações teóricas. Antes

pretendemos 
relatar em linhas 

gerais 
um trabalho em desenvolvimento e sua

contribuição 
para 

a 
pesquisa.

* 
Este trabalho é dedicado a todos os servidores da Biblioteca e Arquivo de História da Ciência do MAST

que, nos anos 80 do século passado, como estagiários, desbravara?n o acervo bibliográfico e documental dessa

instituição mediante um eficiente trabalho multidisciplinar.
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Lélio Gama: breve esboço biográfico2

O nome de Lélio Gama evoca lembranças amenas e respeitosas. Lembra uma pes-

soa suave, de trato gentil, voz grave, modo tímido, terno de linho claro, sempre

de gravata. 
Faz recordar o matemático fino, de estilo elegante, pensamento sutil,

idéias claras e nítida percepção, entre os meandros às vezes traiçoeiros da sua

Ciência. [...] O nome Lélio Gama [...] é símbolo de dignidade, de fiel servidão

à Ciência, de viagens de dedicação a um nobre ideal até seu último dia de vida.3

Lélio Itapuambyra Gama nasceu no Rio de Janeiro no dia 29 de agosto de

1892, três anos após a 
proclamação 

da República. Era filho de Alípio Gama,

um respeitado engenheiro militar e astrônomo, e Vicentina Noronha Gama.

Em 1912 ingressou na Escola Politécnica, em 1914 obteve diploma em enge-

nharia 
geográfica 

e em engenharia civil em 19184.

Em 1917, a convite de Henrique Morize, então diretor do Observatório

Nacional, foi contratado como calculador interino, 
permanecendo 

nessa fun-

ção até 1921, 
quando 

foi nomeado assistente interino5. Em 1924 começam os

estudos de variação da latitude6 até assumir, em 1937 o cargo de astrônomo,

também no Observatório Nacional.

A vida de docente seguiu 
paralela 

à vida de 
pesquisador. 

Em 1925 ingres-

sou na Escola Politécnica como 
professor 

assistente da cadeira de Mecânica

Racional7. Nesta obteve, em 1930, 
"também 

o título de livre docente de As-

tronomia, Geodésia e Construção de Cartas Geográficas".8 A respeito desse

período, 
Barreto9 comenta: 

"Lélio 
had an extraordinary teaching skill. The

elegance, 
precision 

and transparence of his explanations formed a legion of

enthusiastic students"10.

De 1939 a 1940 leciona Análise matemática no Departamento de Mate-

mática, na Universidade do Brasil11. De 1951 a 1967 foi diretor do Obser-

vatório Nacional, 
período 

em 
que, 

a 
partir 

de 1952, ficou à frente da direção

do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Participou

também como membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-

fico e Tecnológico (CNPq), de 1951 a 1975, e do Conselho Deliberativo do

Conselho Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).

Lélio Gama tomou 
parte 

na 
"revolução 

do ensino da Matemática, da con-

solidação da Academia Brasileira de Ciências, na expansão da Astronomia, na

institucionalização dos campos da Física, da Matemática e da Geociências no

Rio de Janeiro, e na fundação e 
primeiras 

décadas de atividade do CNPq".12

Seus trabalhos 
publicados 

abrangem as áreas da matemática, 
geodésia, 

astro-

nomia, 
gravimetria 

e 
geofísica

A 21 de 
julho 

de 1981, após uma vida de 
grande 

contribuição à formação

da área científica brasileira, ele morre no Rio de Janeiro aos 89 anos.
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Biblioteca Lélio Gama: da escolha

como objeto de 
pesquisa 

e base teórica

No final dos anos 80, 
quando 

a coleção Lélio Gama foi recebida 
pela 

bi-

blioteca do MAST, o tratamento 
possível 

no momento foi o comumente 
pra-

ticado em biblioteconomia: registro, classificação e catalogação.

Com o amadurecimento técnico da equipe da biblioteca do MAST e dian-

te da 
possibilidade 

de inclusão de mais um membro na equipe, vislumbrou-se

a oportunidade de realizar um estudo sobre as coleções especiais do acervo. O

mote desse estudo foi o estabelecimento de 
parâmetros para 

a elaboração de

uma 
política 

de 
preservação 

e acesso da biblioteca. Para essa 
pesquisa 

foram

isolados três objetos de estudo, dentre os 
quais 

estava o acervo bibliográfico de

Lélio Gama. A escolha desse acervo como objeto de 
pesquisa 

fundamentou-se

na sua característica de acervo 
particular 

e o 
que 

isso representa no âmbito da

história do livro e da leitura.

A 
partir 

do início do século XX, houve um aumento de interesse nesse

tema, sobretudo seguindo as abordagens de Henri-Jean Martin, Michel Ma-

rion, Daniel Roche, Le Goff, Robert Darton, Rocher Chartier entre outros.

Todos estes dedicaram 
pesquisas 

à formação de bibliotecas 
particulares, 

anali-

sando uma série de aspectos 
que 

levaram outros 
pesquisadores 

a despertarem

para 
o caráter nada silencioso desse tipo de acervo. No Brasil é 

possível 
desta-

car o trabalho de Eduardo Frieiro, 
que 

analisou a biblioteca do cônego Luís

Vieira da Silva e Ciado Ribeiro de Lessa, na sua investigação sobre bibliotecas

brasileiras dos tempos coloniais. Dentre tantos outros vultos 
que 

tomaram

como assunto de 
pesquisa 

bibliotecas 
particulares, 

é necessário destacar a his-

toriadora Tânia Bessone, 
que 

em Palácio de destinos cruzados apresentou um

estudo de 
grande 

interesse 
para 

os 
que 

desejam seguir essa seara.

Para 
pontuar 

a relevância desse VIII ENAR, vale indicar um 
ponto 

de

convergência entre as 
pesquisas 

citadas: o inventário. Como 
principal 

fonte de

pesquisa, 
esse valioso instrumento serviu também como memória de acervos

já 
desaparecidos e 

que podem 
ser reconstituídos e analisados a 

partir 
desse

rol de livros. A maioria dos inventários utilizados foram os chamados 
post

mortem. Embora haja alguma diferença entre os inventários 
praticados 

em

bibliotecas, seu 
principio 

é o mesmo, e o 
que 

se destaca aqui é: 
qualquer que

seja sua classificação, o inventário constitui um importante lugar de memória.

No âmbito da biblioteconomia, 
podemos 

inserir o inventário no universo

de formação e desenvolvimento de coleções, no sentido de 
que 

é imprescin-

dível 
que 

o 
gestor 

de biblioteca tenha o controle e o conhecimento do acervo

que 
a compõe. Essa atitude favorece uma série de tomadas de decisões e,

principalmente, 
contribui 

para 
a segurança do acervo, 

pois, 
ao inventariar
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uma coleção, realiza-se 
praticamente 

uma fotobibliografia13 do item. Como

demanda do inventário é necessário ir à busca da maneira 
pela qual 

o acervo

chegou à biblioteca e sua origem anterior a essa fase. Esse 
processo promove

a consolidação de dados referentes ao acervo 
que 

normalmente fogem ao co-

nhecimento do bibliotecário.

Biblioteca Lélio Gama: da metodologia do inventário

O inventário do acervo bibliográfico de Lélio Gama foi a última atividade

desenvolvida no 
projeto 

de 
pesquisa 

em andamento na biblioteca do MAST.

Avaliou-se 
que, por 

suas características, seria necessária uma atenção especial.

Havia também desde o início o 
pensamento 

de 
planejar 

uma 
publicação 

com

esse inventário, 
pois 

seria a oportunidade de consolidar a documentação refe-

rente ao cientista, visto 
que 

o conjunto textual 
já 

está inventariado e 
publicado.

O acervo bibliográfico de Lélio Gama tem dois locais de 
guarda: 

a

biblioteca e o Arquivo de História da Ciência. Na 
primeira, 

está armazenado

em estantes; no segundo, em caixas devidamente identificadas e 
próprias para

esse tipo de acervo, localizadas na área do depósito. Por apresentar melhores

condições de acesso e manuseio, o inventário teve início na biblioteca.

Como metodologia foi estabelecido 
que 

a descrição bibliológica 
pri-

vilegiasse os aspectos extrínsecos e intrínsecos de cada item em mãos. Foram

seguidos os 
parâmetros:

1. Elaboração de referência seguindo a NBR 6023;

2. Presença de marcas de leitura;

3. Dedicatórias;

4. Presença de ex dono e ex libris.

Alguns exemplos de livros descritos14:

CARNOT, Lazare. Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal. 5.ed.

Paris: Gauthier-Villars, 1881. 485p.

Marcas de 
propriedade: 

Domingos F. Costa, Rio, maio II1910.

Marcas de circulação: Livraria Internacional Lachaud & Cia, 18 e 20, Rua

Nova do Ouvidor, Rio de Janeiro (etiqueta).

ALG 517 C291. Reg. 103/85 20.6.85. LG.I.0031.

Nota: a coleção 
possui 

2 exemplares.

Encadernação original (ex. 1).

Marcas de 
propriedade: 

Lélio Itapuambryra Gama II Rio, 2 de Janeiro de 1913

(ex dono, ex. 1).
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DELAUNAY, M. Ch. Traité de mécanique rationnelle. 6. ed. Paris: G. Masson;

Garnier Frères, 1878. 539p.

Nota: Anotações manuscritas na folha de 
guarda.

Marcas de 
propriedade: 

E. Dornelles (ex dono); Marques Guimarães // Porto

Alegre 1 de Março de II1884II Escola Militar (ex dono).

Anotação manuscrita na 
página 

de rosto: Comprado a Ernesto Dornelles, 
que já

o havia comprado a José Marques Guimarães. Porto Alegre, 18-3-887.

Marcas de circulação: Estabelecimento II de livros, objectos de escriptorio [...]//

Lithographia, Encadernação II e Pautação IIJoão Alves Leites Successores [...] II

Porto Alegre (etiqueta).

JEANS, James. The astronomical horizon. London: New York: Toronto: Geof-

frey Cumberlege; Oxford University Press, 1946. 21p. (The Philip Maurice

Deneke Lecture, 1944).

Dedicatória: Pa o am° Lelio ler e meditar bem durante as noites ricas de 
'buliço-

sas' estrelas de Vila Rica, [ilegível] Domingos [ilegível] 10/9/950.

As notas de raridade e/ou importância 
que 

tanto contribuem 
para 

esse tipo

de descrição não foram adicionadas devido à dificuldade de localizar fontes

bibliográficas 
que 

tratem dos assuntos identificados na biblioteca. Para não

abrir mão desse tipo de 
qualificador, 

ao final desse trabalho, a lista com o rol

de livros foi entregue a uma astrônoma 
que pesquisa, 

de longa data, a biogra-

fia de Lélio Gama e sua atuação como 
pesquisador. 

Trata-se da Dra. Teresinha

Rodrigues, vinculada ao Observatório Nacional, 
que passou 

a contribuir 
para

a atribuição de valor histórico e de 
pesquisa 

a coleção bibliográfica.

Biblioteca Lélio Gama: das informações 
que 

começam a ser consolida-

das e 
possibilidades 

de investigações a 
partir 

do inventário

Para entender à formação de uma biblioteca 
particular, 

Cândido15 sugere

ser necessário 
"conhecer 

mais ou menos a biografia do sujeito". No caso da

biblioteca Lélio Gama, seguiu-se um caminho inverso, isto é, 
partiu-se 

da

"leitura" 
do acervo 

para 
descobrir o 

possuidor. 
Eduardo Frieiro, no escrutínio

da biblioteca do cônego Luis Vieira da Silva, conseguiu delinear o 
perfil 

de seu

titular - mesmo com 
poucas 

notas biográficas -, tendo 
por 

base os livros arro-

lados no Auto de devassa da Inconjidência Mineira16. De Lélio Gama, 
porém,

felizmente não faltam elementos biográficos, ainda 
que 

seja uma experiência

interessante 
perceber, 

após a realização do inventário, a confirmação de algu-

mas inferências a 
partir 

dos dados biográficos.
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Tânia Bessone afirma 
que 

"as 
bibliotecas 

particulares 
se formam a 

partir

de escolhas 
pessoais, que podem 

estar vinculadas às necessidades acadêmicas,

profissionais [...]"17. Na biblioteca Lélio Gama fica claro 
que 

o caráter é fran-

camente 
profissional 

e acadêmico. Com base em su é 
possível 

verificar 
que 

há

livros 
que 

fizeram 
parte 

tanto de sua vida de docente no Instituto Politécnico

quanto 
de 

pesquisador 
do Observatório Nacional e do Instituto de Matemá-

tica Aplicada.

Como considera Gracia18 
"la 

colección de libros de la 
persona que 

se estu-

dia es la colección dei momento 
y, por 

conseguiente, la imagen 
que 

muestra

de él es también la de esse momento". Tem-se na biblioteca Lélio Gama a

possibilidade 
de traçar um 

perfil 
da evolução dos estudos da variação da lati-

tude — assunto muito 
presente 

e do 
qual 

foi um dos 
grandes pesquisadores 

—,

assim como das bases da dinamização do ensino da matemática no 
país 

e, da

mesma forma, como um dos expoentes da formação da ciência no Brasil, em

que 
estágio esse 

processo 
estava no 

período 
em 

que 
formou seu acervo.

As dedicatórias identificadas 
podem 

ser um elemento 
para 

estabelecer as

redes de sociabilidade de Lélio Gama. A verificação das ocorrências no cam-

po 
das marcas de circulação favorecem a análise do mercado livreiro na área

da ciência no Rio de Janeiro do início do século XX. As marcas de leitura

são freqüentes e abundantes nessa biblioteca e certamente serão no futuro

melhor identificadas - inclusive 
quanto 

ao ineditismo - 
por pesquisadores

especializados.

Considerações finais

Diante de uma biblioteca 
particular 

cujo dono morreu, temos a certe-

za de 
que 

os livros são mais fortes e soberanos 
que 

nós 
próprios, 

mais longevos

de fato. O 
proprietário passa, 

e eles ficam - 
quase 

de maneira irônica, 
poderia-

mos dizer — como descendentes daquele 
que 

ao longo da vida 
gestou, 

alimen-

tou e criou sua biblioteca. Vivo, o colecionador dominava, tinha o 
poder 

do

acervo; com sua morte, vive em e 
por 

seus livros. Estes, então, assumem um

papel 
de 

prolongamento 
da memória do ente 

que 
concebeu a biblioteca, 

pois

permanece 
na coleção a essência dele. Ela irá ao longo dos anos 

perpetuá-lo.

Nessa biblioteca restaram os livros com marcas de leitura, as dedicatórias, os

papeluchos 
esquecidos entre as folhas 

que 
testemunham momentos vividos,

leituras interrompidas e, ainda, os livros mais 
queridos, 

outros nem tanto, os

esquecidos, os 
perdidos... 

Esta biblioteca, então, é um verdadeiro 
"genoma

intelectual"19 do 
possuidor. 

Perquirir os autores 
que 

a compõem, sua forma de

arranjo, 
pode 

significar decifrar o 
"código 

genético" 
de 

quem 
a formou.
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Um dos resultados mais importantes 
que 

um inventário 
pode produzir 

é

trazer ao conhecimento um acervo 
que 

ainda não se conhecia 
por 

completo

e, com isso, facilitar o acesso e a 
pesquisa. 

E esse 
feedback já 

está sendo obtido

por parte 
de alguns 

pesquisadores 
do 

próprio 
MAST, ainda 

que 
o 

poder 
de

preservar 
a memória seja o mais importante.

Na introdução do Catálogo da biblioteca de Machado de Assis, Vianna20afir-

ma 
que 

"para 
o leitor da obra de um escritor sua biblioteca é um verdadeiro

tesouro". Mutatis mutandis a consulta à biblioteca de um cientista 
pode 

conter

um reflexo da evolução de suas 
pesquisas 

e 
pensamento 

científico, e se consti-

tuir num maná 
para 

o investigador. E um dos elementos 
que proporciona 

essa

recuperação é o inventário 
que, 

aliado a outras características, é a memória do

acervo 
que 

representa.

Notas

1. Para maior elucidação a respeito da Biblioteca Pedagógica Brasileira sugerimos: PON-

TES, Heloísa. 
"Retratos 

do Brasil: editores, editora e 
'Coleções 

Brasiliana nas décadas de

30, 40 e 50". MICELI, Sérgio (org.). História das Ciências Sociais no Brasil. São Paulo:

Editora Sumaré, v. 1, 2001. p. 419-476.

2. A vida acadêmica de Lélio Gama é rica em muitos detalhes; este esboço não apresen-

tara talvez nem 10% de tudo o que ele realizou e em que participou, por uma questão

de tema proposto. Para informações mais especializadas, a bibliografia básica consultada

será arrolada nas referências.

3. Depoimento de Élon Lages RIBEIRO, 1992, p. 17.

4. SODRE, Nelson Werneck. 
"Louvor 

de Lélio Gama". Museu de Astronomia e Ciências

Afins. Arquivo Lélio Gama: inventário sumário. Rio de Janeiro: O Museu, 1988. p. 9.

5. SILVA, Clóvis Pereira da. 
"A 

contribuição de Lélio Gama para o desenvolvimento da

matemática superior no Brasil". Revista Llull. Curitiba, v. 22, n° 45, 1999. p. 2.

6. ANDRADE, Ana Maria Ribeiro. 
"Biografia". 

Lélio Gama: o início do nosso passado

numa exposição comemorativa dos 40 anos do IMPA. Rio de Janeiro: IMPA: MAST,

1992. p. 33.

7. SILVA, Clóvis Pereira da, op. cit., p. 2.

8. ANDRADE, Ana Maria Ribeiro, op. cit., p. 34.

9. BARRETO, Luiz Muniz. Lélio Gama: the father of Brazilian geomagnetism. Rio de

Janeiro: Observatório Nacional, 1997. p. 5.

10. "Lélio tinha uma extraordinária habilidade para ensinar. A elegância, precisão e cia-

reza de suas explanações formou um legião de estudantes entusiastas", [tradução nossa]

11. SILVA, Clóvis Pereira da, op. cit., p. 3.

12. ANDRADE, Ana Maria Ribeiro, op. cit., p. 35.
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13. Indica-se como referencial para estes estudos no Brasil a metodologia desenvolvida

pela bibliotecária Ana Virginia Pinheiro, chefe da Divisão de Obras Raras da Biblioteca

Nacional.

14. Entende-se como marcas de circulação selos ou carimbos de livreiros e de encaderna-

dores. Seguimos o conceito já trabalhado pela bibliotecária Ana Virginia Pinheiro.

15. Cândido, 1990 apud FERREIRA, 1999, p. 17.

16. FRIEIRO, Eduardo. O diabo na livraria do Cônego. Belo Horizonte: Livraria Cultura

Brasileira, 1945.

17. FERREIRA, Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz. Palácio de destinos cruzados: ho-

mens e livros no Rio de Janeiro, 1870-1920. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1999.

p. 52.

18. GRACIA, Manuel José Pedraza. 
"Lector, 

lecturas, bibliotecas...: el inventario como

fuente para su investigación histórica". Anales de documentación, n° 2, p. 148, 1999. Dis-

ponível em: <http://eprints.rclis.org/archive/000l4l27/>. Acesso em: 2 ago. 2008.

19. ZAID, Gabriel. Livros demais!: sobre escrever e publicar. São Paulo: Summus, 2004.

p. 14.

20. VIANNA, Glória. 
"Revendo 

a Biblioteca Machado de Assis". JOBIM, José Luis

(org.). A Biblioteca de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras;

Topbooks, 2001. p. 101.
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Resumo

Esta comunicação trata da recente descoberta de uma fotografia de valor histórico no

acervo documental da Livraria José Olympio Editora, que foi incorporado, em 2006,

à Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional. O registro, feito por Marc

Ferrez, retrata um dos salões do Palácio da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro, pouco antes

da realização do baile em homenagem à tripulação do encouraçado chileno Almirante

Cochrane. A festa, que teve a presença de membros da elite política nacional e da aristo-

cracia fluminense, ficou conhecida como 
"o 

último baile do Império".

Palavras-chave: Acervo documental da Livraria José Olympio Editora, fotografia de Marc

Ferrez, Palácio da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro, 
"último 

baile do Império".

This communication deals with the recent finding of a photograph of historical value

in Livraria José Olympio Editora documental holdings, incorporated, in 2006, to the

Manuscripts Division of the National Library of Brazil. This image, produced by Marc

Ferrez, pictures one of the halls of the Fiscal Island Palace in Rio de Janeiro, a little be-

fore taking place the bali in homage to the crew of the Chilean dreadnought battleship

Almirante Cochrane. The party, to which were present members of the National political

elite as well as the state of Rio de Janeiros aristocracy, became known as 
"the 

last bali of

the Empire".

Keywords: Livraria José Olympio Editora documental holdings, Marc Ferrezs photograph,

Fiscal Island Palace in Rio de Janeiro, 
"last 

bali ofthe Empire".

Abstract



Em 

outubro de 2006, a Fundação Biblioteca Nacional recebeu o acervo

da Livraria José Olympio Editora, doado 
pelos 

familiares do empresá-

rio Henrique Sérgio Gregori - fundador da filial brasileira da empresa

Xérox -, 
que 

em 1984 adquiriu o controle acionário da empresa, então sob a

tutela do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Fundada em 1931, a editora e livraria teve um 
papel 

destacado no cenário

cultural brasileiro ao divulgar a obra de alguns dos mais notáveis escritores

brasileiros, como José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Ra-

chel de Queiroz, Gilberto Freyre, Guimarães Rosa, entre tantos outros 
que

contribuíram 
para 

solidificar o 
panorama 

literário brasileiro no século XX.

Esse feito deve-se, em especial, à figura do seu fundador, José Olympio (1902-

1990), cuja identidade, não 
por 

acaso, sempre esteve diretamente associada à

da instituição.

O acervo, abrangendo os oitenta anos de atividades da editora, é consti-

tuído 
principalmente pela 

correspondência trocada entre escritores e o editor

José Olympio, documentos administrativos (com informações 
preciosas para

a compreensão do funcionamento de uma editora na época), fotografias e

recortes de 
jornais 

e revistas (com notícias sobre os acontecimentos na área

editorial), 
projetos gráficos para 

cartazes e capas de livros, ilustrações criadas

por 
renomados artistas brasileiros, como Santa Rosa, Poty, Eugênio Hirsch,

Gian Calvi etc.

Não obstante ser composto 
por 

documentos, em sua 
grande 

maioria, do

último século, há também no acervo alguns documentos do século XIX. A

fotografia de Ferrez do salão de bailes no 
palacete 

da Ilha Fiscal - feita 
prova-

velmente 
pouco 

antes do início da festa — é, sem dúvida, uma 
peça 

notável,

pois 
são raras as representações do baile 

que 
se tornou, 

para 
contragosto de

seus organizadores, um irônico símbolo do declínio final da Monarquia.

Em 
preto 

e branco, 
papel 

albuminado e medindo 16 x 22,5 cm, a fotogra-

fia de Ferrez retrata o salão 
principal 

do 
palacete 

com mobiliário e ornamen-

tação festiva, tendo ao fundo o retrato do almirante Cochrane, o oficial inglês

que 
integrou as forças navais do Chile e, depois, do Brasil durante as 

guerras

de independência nesses dois 
países. 

O cartão-suporte mede 17,5 x 25 cm e

traz impresso em seu verso o nome e endereço do fotógrafo: 
"Marc 

Ferrez,

Rua S. José, 88", além de mais algumas anotações manuscritas feitas a tinta.

Nascido no Rio de Janeiro em 1843, Marc Ferrez foi responsável 
por par-

cela considerável das fotografias do fim do 
período 

monárquico e início do

republicano, tendo legado à memória e história nacionais alguns dos mais sig-

nificativos registros do início da transformação da sociedade rural e escravista
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Salão de baile do palacete

da Ilha Fiscal preparado

para a festa em homenagem

à Marinha chilena: ao

fundo o retrato de Thomas

Cochrane, o almirante

inglês que ajudou a

assegurar as independências

do Brasil e do Chile.

Foto inédita de Marc Ferrez

[9 nov. 1889]
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brasileira. A fotografia em 
questão 

encontrava-se na 
pasta 

intitulada 
"D. 

Pe-

dro II — solenidades — coroaçao — inauguração E. [Estrada] de Ferro Pedro

II — baile da Ilha Fiscal — etc — soberano visitando doentes", 
juntamente 

com

outras reproduções fotomecânicas 
que 

retratam momentos emblemáticos da

família real. O documento, 
pode-se 

supor, talvez viesse a ser utilizado 
para

ilustrar livros de história do Brasil 
publicados pela 

editora, como alguns títu-

los de Pedro Calmon e Octávio Tarquínio de Sousa.

A fotografia recebeu na Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional o

título 
"Sala 

de baile da Ilha Fiscal 
preparada para 

a festa de 9 de novembro de

1889, em honra da marinha Chilena". O título foi extraído do 
papel 

colado

originalmente no verso do cartão-suporte, com informações datilografadas

atribuídas 
por 

funcionários da Livraria José Olympio Editora, e retirado de-

pois por 
ocasião do tratamento de conservação em 2009.
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