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APResentAção

Pouco conhecido dos brasileiros, o tipógrafo português Manuel Antônio 
da Silva Serva é, no entanto, uma das figuras mais importantes da história 

da indústria gráfica e editorial no Brasil. Em 13 de maio de 1811, exatamente 
três anos depois que o príncipe regente d. João autorizou o funcionamento 
de atividades impressoras na antiga Colônia, ele criou em Salvador, na pro-
víncia da Bahia de Todos os Santos, a primeira gráfica particular no país, a 
Tipografia Silva Serva, onde seriam impressos o primeiro jornal privado pu-
blicado no Brasil, Idade d´Ouro do Brazil (a partir de 14 de maio de 1811), e 
a primeira revista brasileira, As Variedades ou Ensaios de Literatura (janeiro de 
1812), além de inúmeros livros, periódicos e folhetos. Também desconhecido 
dos brasileiros é o cartógrafo flamengo Abraham Ortelius. Nascido em 1527 
em Antuérpia, na época pertencente às Dezessete Províncias governadas pelos 
Habsburgos, é autor do primeiro atlas geográfico da Modernidade, o Thea‑
trum orbis Terrarum, de um mapa-múndi e de mapas da Ásia, Egito, Espanha 
e outras regiões. 

São esses dois notáveis, além do escritor carioca Afonso Henriques de Lima 
Barreto, este último bastante celebrado entre nós, os personagens em desta-
que neste volume 132 dos Anais da Biblioteca Nacional – que oferece ainda 
o estudo Gestão em documentos e sua interface com a gestão em preservação e as
comunicações do X Encontro Nacional de Acervo Raro – Enar, realizado em
2012 na Biblioteca Nacional.

A Typographia Silva Serva é objeto de um precioso catálogo dos livros, pe-
riódicos e folhetos raros por ela impressos entre 1811 e 1846 e que integram 
o acervo da Biblioteca Nacional. Organizado pela chefe da Divisão de Obras
Raras da Biblioteca Nacional, a bibliotecária Ana Virgínia Pinheiro, contém
97 itens identificados pela equipe dessa divisão, número que pode aumentar à
medida que novas peças forem encontradas nos acervos da instituição. Segun-
do Ana Virgínia, o catálogo é uma espécie de dívida com os pesquisadores e
com a própria história da edição no Brasil: “Silva Serva certamente entregava
um exemplar de suas publicações a d. João, mas pouco sabia dos itens pre-
servados no acervo da Biblioteca Nacional e sequer se tinha notícia sobre os
temas publicados. A coleção da Biblioteca Nacional é, sem dúvida, a maior e
a mais preciosa”.

Além das informações referentes ao conteúdo (autor, título, local, ano, 
número de páginas e editor) e à raridade e importância de cada item, o catá-
logo contém registros de caráter tipográfico raramente encontrados em levan-
tamentos similares, como a identificação da variedade de tipos empregados 
pela Tipografia Silva Serva, das famílias de letras, de recursos como o uso de 
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um “S” deitado para servir de til etc. Esses registros foram feitos por um es-
pecialista, o professor de tipografia do Serviço Nacional de Comércio/ Senac 
Alexandre Salomon, e constituem, na expressão do jornalista Leão Serva, que 
comenta o trabalho coordenado por Ana Virgínia, a “impressão digital” da 
produção servina. Outro especialista no tema, o jornalista, professor e produ-
tor editorial Luiz Guilherme Pontes Tavares também faz considerações sobre o 
catálogo, inserindo-o no rol dos estudos que vem sendo feitos no Brasil sobre 
a produção servina.

O mapa Gallia Vetus, que faz parte do Parergon, o suplemento de cartas 
geográficas publicado na edição de 1612 do atlas Theatrum orbis terrarum, é 
a obra de Abraham Ortelius descrita e analisada neste número dos Anais pela 
chefe da Divisão de Cartografia, Maria Dulce de Faria. O mapa abrange desde 
os Montes Pirineus, na divisa com a Hispania, até o Rio Reno, no limite com 
a Germânia (Alemanha) e os territórios do domínio romano no sul da Gália 
e na parte meridional da Britannia, e registra cidadelas, rios, povos e áreas 
ocupadas por alguns desses povos. Segundo a autora, constituiu-se em fonte 
importante para inúmeras investigações históricas e geográficas.

O estudo de Maria Dulce de Faria originou-se de sua monografia para o 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu/ Especialização em Cultura, Língua e 
Literatura Latina do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. 
A autora cotejou as informações colhidas em investigações que se basearam no 
mapa com os Caesari Comentarii de Bello Gallico, famosa narrativa do impera-
dor Júlio César sobre seus feitos militares na Gália, região que englobava qua-
se completamente os atuais Países Baixos, França e ainda uma parte da Suíça. 
A investigação realizada por Dulce, além da importância para a sua formação 
acadêmica, resultou em informações extremamente úteis ao tratamento da 
cartografia da época e da produção de Abraham Ortelius, representada na 
Divisão de Cartografia por inúmeros mapas e atlas.

É na seção “Preciosidades do Acervo” que o doutor em Letras pela Univer-
sidade de Lisboa João Marques Lopes comenta o seu achado ao pesquisar na 
Divisão de Manuscritos para o seu projeto, patrocinado pelo Programa Na-
cional de Apoio a Pesquisadores Residentes, “A recepção de Lima Barreto em 
Portugal: a documentação da Biblioteca Nacional”. Trata-se de uma crônica 
inédita do escritor e do primeiro parágrafo de outra, até então desconheci-
dos dos especialistas neste autor e dos técnicos da Divisão de Manuscritos. 
Os textos foram encontrados, juntamente com seis longas tiras manuscritas 
assinadas por Lima Barreto, numa pasta catalogada por Darci Damasceno, o 
poeta, ensaísta e servidor da instituição, chefe da Divisão de Manuscritos de 
1952 a 1982, que organizou o arquivo do escritor. 

Escrita nos últimos meses de 1907, a crônica, intitulada “Portugueses na 
África”, comenta com indignação e sarcasmo a notícia da violenta ocupação 
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de regiões do sul de Angola por tropas portuguesas. O episódio ficou conhe-
cido como Campanha de Cuamato e ainda ecoava as resoluções de cunho 
imperialista e neocolonialista da Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, 
mediante as quais as potências europeias formalizaram a chamada “partilha 
da África”. 

“Gestão em documentos e sua interface com a gestão em preservação”, 
estudo de autoria da conservadora e restauradora Tatiana Ribeiro Christo, 
técnica da Coordenadoria de Preservação, é resultado, segundo suas próprias 
palavras, “de um estudo que teve como objetivo fazer uma reflexão sobre os 
princípios de preservação de bens culturais e a amplitude de suas ações e de 
que modo permeiam os conceitos que regem as operações de construção de 
espaços arquivísticos de memória através do ‘selecionar para preservar”’. E 
as comunicações do X Encontro Nacional de Acervo Raro – Enar tratam do 
tema “Critérios de raridade em acervos raros e especiais”.

      Marcus Venicio Ribeiro
Editor  
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Resumo

Este catálogo resgata parte da memória do tipógrafo Manoel Antônio da Silva Serva – um 
dos mais importantes personagens da história do livro no Brasil –, registrada por ele mesmo 
e seus sucessores no acervo da Biblioteca Nacional. A Typographia Silva Serva imprimiu 
livros, folhetos, papéis avulsos e publicações seriadas na Cidade da Bahia, de 1811 a 1846, 
e é considerada a primeira tipografia privada do Brasil. Foram arrolados 97 itens bibliográ-
ficos, recuperados até esta data, de modo que se trata de uma obra em desenvolvimento, 
pois novos títulos ainda podem vir a ser identificados. Foi adotado como modelo o catá-
logo delineado por Berbert de Castro para a exposição que marcou o sesquicentenário do 
falecimento de Silva Serva, excluídas as publicações seriadas. O catálogo abrange obras de 
diferentes áreas do conhecimento, suas características tipográficas, a qualidade dos papéis, 
as tintas, a impressão e o trabalho de um tipógrafo-empresário – português de origem, 
que fundou a primeira tipografia comercial num Brasil em que fervilhavam movimentos 
reivindicatórios de liberdade e independência. A coleção arrolada está reunida e preservada 
na Divisão de Obras Raras da Fundação Biblioteca Nacional.

Palavras-chave: Manuel Antônio da Silva Serva. Typographia Silva Serva. Fundação 
Biblioteca Nacional.

Abstract

This catalog rescues part of the memory of the printer Manoel Antonio da Silva Serva 
– one of the most important characters in the book history in Brazil –, registered by 
himself and his successors in the collection of the National Library Foundation. 
Typographia Silva Serva printed books, pamphlets, loose papers and periodicals in the 
City of Bahia, from 1811 to 1846, and is considered the first private printing house of 
Brazil. Ninety-seven bibliographic items have been enrolled to date, composing a work 
in progress as new titles can still be identified. It was adopted as a model the catalog 
delineated by Berbert de Castro for the exhibition marking the sesquicentennial of the 
death of Silva Serva, excluding the periodicals. The catalog includes works from different 
areas of knowledge, their typographic features, the quality of papers, inks, printing, and 
the job of a printer-entrepreneur – of Portuguese origin, who inaugurated the production 
of printed letters in Brazil where movements claiming freedom and independence 
swarmed. The mustered collection is gathered and preserved in the Rare Books Division 
of the National Library Foundation. 

Keywords: Manuel Antônio da Silva Serva. Typographia Silva Serva. Nacional Library 
Foundation.



em BuscA DAs seRVinAs

1Luis Guilherme Pontes Tavares*

Tocou-nos o gesto correto e leal da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) 
de ecoar no Rio de Janeiro as comemorações do bicentenário da impren-

sa da Bahia ocorridas nesse estado entre 2011 e 2012. Este catálogo, intitula-
do A Typographia Silva Serva na Biblioteca Nacional, dobra a homenagem aos 
baianos porque adota o modelo de verbete utilizado pelo bibliófilo Renato 
Berbert de Castro (1924-1999) no seu A primeira imprensa da Bahia e suas 
publicações: tipografia de Manuel Antônio da Silva Serva, 1811‑1819 (Salvador: 
Secretaria de Educação e Cultura, 1969).

Nessa obra, o bibliófilo pretendeu listar e descrever todos os impressos da 
tipografia que Silva Serva criara em 13 de maio de 1811. O livro de 1969 
virou raridade e uma nova edição, revista e ampliada, começou a ser providen-
ciada em 2001. Isso porque o autor deixara a recomendação de que se editasse 
o livro anterior junto com a segunda parte, inédita, de modo a cobrir toda 
a produção das tipografias da família Silva Serva – após a morte de Manuel 
Antônio, no Rio de Janeiro, em 1819, a viúva Maria Rosa e os dois filhos, 
Manuel e Antônio, prosseguiram na atividade tipográfica e houve ocasião de 
manterem mais de uma oficina.

A junção das duas partes da obra terá o título de “As servinas”, neologismo 
criado pelo próprio autor para identificar os impressos da primeira tipografia 
baiana. Essa obra foi aprovada pelo Conselho Editorial da Edusp e chegou 
a entrar na programação para ser impressa, mas não foi possível, na ocasião, 
superar alguns óbices.

Os dois outros títulos fundamentais sobre a Tipografia Silva Serva, o livro 
do casal de pesquisadores Cybelle e Marcelo de Ipanema – A tipografia na 
Bahia: documentos sobre suas origens e o empresário Silva Serva – e o da profes-
sora Maria Beatriz Nizza da Silva – A primeira gazeta da Bahia: Idade d’Ouro 
do Brazil – ganharam novas edições da Editora da Universidade Federal da 
Bahia (Edufba) em 2010 e 2005, respectivamente. O livro da historiadora 
Nizza da Silva foi distinguido com mais uma edição, a terceira, em 2011, com 
a qual a editora festejou o bicentenário da imprensa.

Há duas novidades alvissareiras surgidas no âmbito das comemorações do 
bicentenário. A primeira foi o anúncio de que o jornalista paulista Leão Serva, 

* Jornalista, produtor editorial e professor. Autor de 200 anos de imprensa na Bahia: artigos e pronuncia‑
mentos (2013).
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descendente de Manuel Antonio da Silva Serva, escreveria uma biografia so-
bre o antepassado e pioneiro da indústria gráfico-editorial privada brasileira. 
A notícia se confirmou e o livro foi lançado em 2014. A outra novidade tem 
relação com a anterior, posto que o livro de Leão Serva aborda várias questões 
levantadas pela surpreendente perspicácia do professor e pesquisador Pablo 
Eglesias Magalhães, da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

O professor Pablo Magalhães suscita, com suas recentes descobertas, novos 
e interessantes estudos sobre Manuel Antônio da Silva Serva e sua tipografia. 
Ele localizou nos arquivos e hemerotecas portuguesas um suposto parente de 
Manuel Antônio que atuava em Lisboa, com casa comercial assentada no lar-
go do Rossio, e que comercializava na capital e no interior os livros impressos 
na Bahia. Há inúmeras questões que poderão surgir desse fato, uma das quais, 
talvez a mais óbvia, tente responder se a tipografia baiana não seria parte de 
um negócio maior da família Silva Serva e que se tornou realidade em 1811 
por causa das dificuldades da indústria gráfico-editorial portuguesa devido à 
ocupação francesa naquele território peninsular europeu.

Em 28 de junho de 2013, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 
(IGHB), durante a mesa redonda “A Imprensa e a Independência da Bahia”, 
evento conjunto da instituição com a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) 
em comemoração aos 190 anos do Dois de Julho, o professor Pablo Maga-
lhães apresentou os primeiros resultados de sua pesquisa sobre o padre Igna-
cio José de Macedo e confidenciou-me logo depois que esse personagem é o 
esteio de que se serviu Manuel Antônio para levar adiante a sua tipografia. O 
professor aponta o padre Macedo como o principal redator de Idade d’Ouro 
do Brazil. Segundo ele, o padre deve ter tido mais atuação no dia a dia da 
produção editorial da Tipografia Silva Serva do que Diogo da Silva de Bivar, a 
quem se atribui a redação de As Variedades ou Ensaios de Literatura, apontada 
pelo historiador Hélio Vianna em Contribuição à história da imprensa brasi‑
leira (1812‑1869) (Rio de Janeiro: Imp. Nacional, 1945) como a primeira 
revista brasileira.

É preciso estreitar a relação com os pesquisadores portugueses para que 
possamos ampliar o conhecimento sobre a Tipografia Silva Serva. É necessário 
investigar a etapa da vida de Manoel Antônio antes de sua vinda para a Bahia. 
A visita que empreendi à Ribeira de Pena, na região de Trás-os-Montes, no 
norte de Portugal, em junho de 2012, para conhecer a freguesia de Cerva, 
contribuiu muito pouco para a aproximação. É necessário tempo e dedicação. 
Assim como os estudos fundamentais de Berbert de Castro, do casal Ipanema 
e de Maria Beatriz Nizza da Silva animaram o diálogo em torno do tema, 
do mesmo modo nos motiva este catálogo cuja edição impressa a Fundação 
Biblioteca Nacional em tão boa hora providencia.



DesVenDAnDo um cemitéRio De 
liVRos esqueciDos

2Leão Serva*

Desde que foi lançado em versão digital em 2011, nas comemorações 
dos 200 anos da primeira imprensa baiana, este catálogo A Typographia 

Silva Serva na Biblioteca Nacional ganhou mais cinco obras. Sua publicação 
em papel agora nem por isso sugere que a equipe da Divisão de Obras Raras 
da Biblioteca Nacional, chefiada por Ana Virgínia Pinheiro, entenda que o 
levantamento esteja completo, ao incluir 97 impressos, por Manuel Antônio 
da Silva Serva ou seus sucessores. Outros tantos podem surgir ainda.

Bibliotecas são depósitos seguros de um grande volume de livros que se 
pretende identificar e preservar como retrato da cultura de um tempo e seu 
passado. Mas elas também são uma espécie de “cemitério dos livros esqueci-
dos”, como o do best‑seller A sombra do vento, do escritor catalão Carlos Ruiz 
Zafón. Há um sem-número de volumes desconhecidos ali dentro, fadados 
a sumirem do radar da civilização à medida que os séculos passam e novos 
volumes se acumulam.

Contra essa possibilidade tem labutado a bibliotecária Ana Virgínia, ga-
rimpando as estantes em busca de novas descobertas ou de novos conheci-
mentos nos livros já bem identificados. E o crescimento deste catálogo é prova 
de seu sucesso: em períodos de crise financeira da instituição, sem que novas 
aquisições tenham sido feitas, o número de obras da Tipografia Silva Serva 
e seus sucessores no acervo da maior biblioteca brasileira cresceu 6% apenas 
com o trabalho de identificação de obras que, de outra forma, seguiriam in-
cógnitas para a posteridade.

As oportunidades de identificação de novos trabalhos são dadas por erros 
no processo de catalogação dos volumes no passado: Ana Virgínia conta que, 
quando o atual prédio da instituição foi inaugurado, em 1910, os funcio-
nários encarregados de fichar os livros ganhavam por produção e, no afã de 
multiplicar receitas, produziram erros; além disso, até os anos 1960, pequenas 
obras eram encadernadas junto a outras, mas a capa comum só mencionava 
um título, do texto mais volumoso ou mais conhecido, por exemplo; por fim, 
as várias décadas de regime autoritário que o país viveu ao longo dos séculos 

* Jornalista e escritor. Autor de Um tipógrafo na Colônia (2014) e Desintegração dos jornais (2015).
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de existência da Biblioteca Nacional levou bibliotecários a dissimular obras 
proibidas para protegê-las, o que acrescentou outra fonte de erros.

Um exemplo de capa com identificação equivocada do volume encader-
nado é o do Tratado de operações de banco, de Antônio Thomaz de Negreiros 
(1786-1859), livro publicado pela Tipografia Serva em 1817, e que tinha sido 
identificado em sua lombada como Tratado de tabaco, que não tem nenhuma 
relação com o conteúdo do volume.

O paciente e minucioso trabalho de “catar” ou “garimpar” entre os volu-
mes foi premiado pelas novas descobertas que acrescentam grande valor ao 
conjunto do acervo da instituição pública.

A essa ampliação, digamos, horizontal, o presente catálogo acrescenta ou-
tra forma de investigação, aprofundando o conhecimento sobre cada um dos 
volumes conhecidos: o pesquisador Alexandre Salomon analisou o que Ana 
Virgínia chama de “materialidade” do livro, como o tipo de papel, os formatos 
dos volumes, as famílias de letras etc.

Como uma pequena oficina gráfica de província, a tipografia baiana ope-
rava dentro de limites muito estreitos. Diante dos altos custos dos insumos, 
ela usava uma pequena variedade de papéis para produzir seus volumes. O 
mesmo aconteceu com os tipos (ou letras) usados para compor as matrizes 
para impressão das páginas. As observações tipográficas de Salomon adicio-
nam, portanto, um outro nível de conhecimento às Servinas, uma espécie de 
“impressão digital” que comprovou ter sido impresso por Serva o Catalogo 
dos livros que se achão na Bibliotheca Publica (1818), mesmo sem identificação 
da gráfica, e levou à exclusão da Analize ao decreto do 1. de desembro de 1822, 
sobre a creação da nova Ordem do Cruzeiro, de Cipriano Barata, que até então 
se achava ser obra da pioneira editora baiana, como conta Ana Virgínia em 
sua apresentação do catálogo.

Nos últimos anos, com as comemorações do bicentenário da inauguração 
da imprensa na Bahia, vieram à luz novas informações sobre o empreendedor 
luso radicado em Salvador no final do século XVIII, sua obra e de seus su-
cessores. Há certamente muito ainda por descobrir: o retrato de M. A. Silva 
Serva, como lembra o historiador baiano Luís Guilherme Pontes Tavares; os 
“Livrinhos dos Milagres”, aparentemente best‑sellers populares que ele impri-
mia clandestinamente; assim como seus vínculos com editoras e livrarias de 
além-mar, como têm revelado os estudos de Pablo Iglesias Magalhães.

Mas desde logo, as novas descobertas realizadas pela Divisão de Obras Ra-
ras da BN, consubstanciadas neste catálogo, mostram o grande potencial e 
dão aos pesquisadores régua e compasso para desenhar o caminho de outras 
tantas revelações por vir.



A tyPogRAPhiA silVA seRVA  
nA BiBliotecA nAcionAl:  
cAtálogo De liVRos RARos

O objetivo deste catálogo é resgatar parte da memória de um dos mais im-
portantes personagens da história do livro no Brasil, o tipógrafo Manoel 

Antônio da Silva Serva, por ele mesmo e seus sucessores, ao longo do período 
de funcionamento de sua tipografia, na Cidade da Bahia, de 1811 a 1846.

Limitar o resgate da memória de um tipógrafo aos produtos de sua tipogra-
fia, editados em vida e por seus sucessores, disponíveis no acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional brasileira, é uma ação quase pretensiosa – porque, se o 
acervo da Biblioteca Nacional é como uma seara arqueológica, onde se tem a 
certeza de tesouros por desvelar, a recuperação de títulos da Tipografia Serva 
pode surpreender, ininterruptamente!

A validade dessa ponderação confere ao catálogo ora apresentado o caráter 
de uma obra em desenvolvimento, que só encontrará termo no momento em 
que o processo for freado e quando a edição eletrônica (primeiro passo para 
a disseminação dessa memória) for coroada com o registro em suporte papel. 
Como nos tempos de Silva Serva, a memória ainda precisa de registro tangível.

Este catálogo pretende ser exaustivo, com toda a produção bibliográfica dos 
Serva – livros, folhetos e papéis avulsos impressos, localizados em várias áreas de 
acervo da Biblioteca Nacional – incorporados à Divisão de Obras Raras e, desde 
então, disponíveis para consulta sob a identificação “Coleção: Silva Serva”.

Para a concepção do catálogo, foi adotado o modelo delineado por Berbert 
de Castro no catálogo da exposição que marcou o sesquicentenário do fale-
cimento de Silva Serva, e que segmentou a memória da Tipografia Serva em 
dez partes, conforme a titularidade da tipografia. Dessas partes, duas que, apa-
rentemente, só se ocuparam de publicações seriadas – a Tipografia de Serva, e 
Carvalho (junho a agosto de 1819) e a Tipografia Imperial e Constitucional 
de José Antônio da Silva Serva, em Itaparica (final de 1837 até o início de 
1838) – não foram aqui contempladas.

Aos oito segmentos restantes foram acrescentadas brevíssimas complemen-
tações, que dizem respeito a edições bibliográficas, e um significativo nono seg-
mento, devido à recuperação de uma publicação identificada como “Impressão 
da Viúva Serva”, de 1829 – imprenta inédita na história da família. Evidente-
mente, a ilustre senhora dona Maria Rosa da Conceição Serva enveredou solitá-
ria no negócio da Tipografia e por curto período, mas, bem antes da data consa-
grada na história do livro no Brasil, que registra o ano de 1833, e não o de 1829.
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Segundo o modelo descrito, as 97 obras deste catálogo estão ordenadas 
conforme as várias titularidades da Tipografia Serva, a saber:

Titularidade Período
I Tipografia de Manoel Antônio da Silva Serva ou 

Tipografia de M. A. da Silva Serva
1811-1819

II Tipografia da Viúva Serva, e Carvalho 1819-1827
III Tipografia da Viúva Serva e Filhos 1827-1833
IV Impressão da Viúva Serva 1829
V Tipografia da Viúva Serva 1833-1837
VI Tipografia da Aurora, de Serva e comp. ou Tipografia 

de Serva e Comp.
1836-1838

VII Tipografia Imperial e Constitucional de Viúva Serva 1838-1840
VIII Tipografia de Manoel Antonio da Silva Serva (filho) 1838-1840
IX Tipografia Imperial e Constitucional de Manoel Antonio 

da Silva Serva ou Tipografia de M. A. da S. Serva
1841-1846

É oportuno reiterar: as publicações seriadas da Tipografia Serva não com-
põem este catálogo, tão somente os itens bibliográficos. Cada item bibliográ-
fico foi arranjado em verbete numerado e ordenado de acordo com a data de 
publicação, sob o cabeçalho de cada segmento. Os itens com data desconhe-
cida foram arrolados no início de cada segmento. A prioridade na inclusão de 
publicações de mesma data foi definida conforme a ordem alfabética de autor 
e, na falta desta, de título.

Todos os itens foram indicados à luz do padrão de referências, definido 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, com a inclusão de dados escla-
recedores, tais como datas de nascimento e morte dos autores, complementa-
ções de títulos, número de exemplares e quotas (da obra e da descrição da base 
bibliográfica), considerando a natureza especial do livro raro.

Cada item foi examinado, um a um, para a transcrição correta dos ele-
mentos relevantes da página de rosto e do colofão (este, bastante comum na 
Tipografia Silva Serva), e para a descrição de sua materialidade, envolvendo a 
ocorrência de marcas, defeitos, e caracterização de exemplares.

A produção da Tipografia Silva Serva ora inventariada evidencia as carac-
terísticas tipográficas, a qualidade dos papéis, as tintas, a impressão, os conte-
údos de múltiplas áreas do conhecimento.

Essas características tipográficas remetem a edições sem critérios estéticos 
evidentes, onde tudo é previsível e necessário; o mais simples elemento, como 
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uma ou duas palavras em letras cursivas, cria destaque no texto, como se fosse 
uma imagem. O texto é compacto, de leitura difícil, pela impressão em desa-
linho ou defeituosa, papéis de qualidade inferior, tintas que borram, manchas 
de texto com falhas, omissões, sobreposições, que levam a crer que as publica-
ções foram projetadas para uma vida efêmera.

Mas há um aspecto que merece destaque: a variedade de tipos; o esforço 
de busca de similaridades com os clássicos Garamond, Caslon, Baskerville, 
Bodoni, Didot... Esse aspecto justificou a busca por especialista – o professor 
Alexandre Salomon, que descreveu as famílias de letras utilizadas na Tipogra-
fia Silva Serva, gerando uma nota específica no catálogo.

A nota de tipografia objetivou enobrecer o catálogo com informação cujo 
mérito é desconsiderado no universo da bibliofilia e da bibliologia, criando 
novas abordagens e recursos, para identificação de itens sem dados de identifi-
cação, mas considerados, potencialmente, produções Silva Serva, tais como: o 
uso de um S ou J, deitados, no lugar de um til; e do número 5, de cabeça para 
baixo e invertido, fazendo de cedilha para a letra C de grande porte; o sinal de 
igualdade (=), no lugar das aspas...

Foi a nota de tipografia que corroborou a inclusão do Catálogo dos livros 
que se achaõ na Bibliotheca Publica (verbete 30), obra sem imprenta, mas con-
sagrada como produto da Tipografia Silva Serva; e que determinou a exclusão 
da Analize ao decreto do 1. de desembro de 1822, sobre a creação da nova Ordem 
do Cruzeiro, de Cipriano Barata, que, além de não oferecer qualquer referên-
cia à Tipografia Serva, apresenta letras de corpo muito pequeno e acentuação, 
que não eram usuais na Tipografia Silva.

A descrição material (bibliológica) da coleção da Biblioteca Nacional foi 
enriquecida pela pesquisa biobibliográfica, que possibilitou a recuperação de 
exemplares “perdidos” no acervo, e pela pesquisa de raridade e importância, 
que relevou a ocorrência de exemplares de colecionador: das coleções de Fran-
cisco Ramos Paz, de Benedicto Ottoni, da imperatriz dona Thereza Christina 
Maria, do imperador d. Pedro II, da Real Bibliotheca.

É necessário destacar que a busca arqueológica por exemplares no acervo 
da Biblioteca Nacional teve um fio de Ariadne: uma listagem, incipiente e 
essencial, cedida pelo muito ilustre professor Luiz Guilherme Pontes Tavares, 
um estudioso da imprensa na Bahia.

A coleção, segundo o critério de pesquisa “provocativa”, que reconhece 
na biblioteconomia de livros raros um alicerce fundamental para a pesquisa de 
estudiosos de todas as áreas de conhecimento, também foi examinada sob o 
ponto de vista de seus conteúdos.

Foi surpreendente a constatação de que a Tipografia Silva Serva não se 
limitou a textos apologéticos e orações fúnebres e gratulatórias – sim, foram 
recuperados livros de medicina, engenharia, filosofia, economia, agricultura, 
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literatura francesa e portuguesa, matemática, educação, costumes e, se é pos-
sível denominar assim, autoajuda!

Os livros da lavra Silva Serva não parecem inocentes!
Uma breve observação dos elementos paratextuais revela emoções, belige-

râncias, expectativas, dores, conquistas, protestos...
Tais como a edição de uma Proclamação, em 1831, pela Tipografia da Vi-

úva Serva e Filhos, em que parte do nome da tipografia, no pé de imprenta, 
aparece invertido, de cabeça para baixo. Essa inversão pode não ter significa-
do maior que o de um erro grosseiro de impressão; no entanto, foi no ano 
de 1831 que ocorreram significativas manifestações antilusitanas, com forte 
rivalidade entre portugueses e brasileiros, fomentando o movimento nacional 
que culminou com a abdicação de d. Pedro I.

É fundamental ressaltar que a Tipografia Silva Serva funcionou em período 
de ebulição social no Brasil, de lutas ideológicas, que envolviam valores mo-
rais, interesses nacionais.

Nesse contexto, cada item que compõe este catálogo foi considerado produto 
do trabalho desencadeado por um tipógrafo-empresário, português de origem, 
que inaugurou as letras impressas, por iniciativa privada, num Brasil que, desde 
antes e então, estava mobilizado por reivindicações de liberdade e independência.

I Tipografia de Manoel Antonio da Silva Serva – 1811-1819

1811

1

CAIRÚ, José da Silva Lisboa, visconde de, 1756-1835. Observações sobre a 
franqueza da industria, e estabelecimento de fabricas no Brazil. Bahia: Na Typog. 
de Manoel Antonio da Silva Serva, 1811. pt. 1 (vii, 55 p.) (OR084,001,007 
n. 002/MFN15514)
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.
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tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Garamond. 
Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números não têm a mesma 
altura, com características ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: Innocencio F. da Silva (1858-1958, t. 5, p. 124-125), 
ressalta a importância das ideias do autor para a efetivação da abertura dos 
portos do Brasil, ao afirmar que “[...] ás suas persuasões e instancias deveram 
os brasileiros a carta regia de 24 de Janeiro de 1808, que franqueando os 
portos d’aquelle continente a todas as nações amigas e alliadas da coroa de 
Portugal, foi o primeiro passo dado para a independência política do Brasil”. 
“Apesar de datado de 1811, esse livro só apareceu em 1812. [Na ocasião, este 
item foi identificado como pt. 1, sendo prometida a edição da pt. 2]; “essa 
segunda parte, tudo faz crer, não foi impressa” (CASTRO, 1969, p. 13).
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2

CAIRÚ, José da Silva Lisboa, visconde de, 1756-1835. Observações sobre 
a prosperidade do Estado pelos liberaes principios da nova legislação do Bra‑
zil. Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1811. 81 p. [1] f. 
(OR084,001,007 n. 001/MFN15521)
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.

tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Gara-
mond. Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números não têm 
a mesma altura, com características ascendentes e descendentes. Contém ca-
racteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Crítica justa das Observações foi feita por Hipólito 
da Costa no Correio Braziliense, 5º vol. págs. 604 a 613, contrariando diversas 
afirmativas do futuro Visconde de Cairú” (CASTRO, 1969, p. 13, grifos do 
autor), tais como a que consta da p. 17 (linha 7-10), em que recomenda a 
europeização da população brasileira.
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3

CASTELO BRANCO, Pedro Gomes Ferrão. Discurso recitado na sessão de 
abertura da Livraria Publica da Bahia no dia 4 de agosto de 1811. Bahia: 
Na Typographia de Manoel Antonio da Silva Serva, [1811]. 8 p. Cópia 
(OR060,003,004A/MFN9948)
Cópia fotográfica do original impresso, gentilmente cedido pelo dr. Marco C. 
de Mendonça.

tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Gara-
mond Bold. Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números 
não possuem a mesma altura, com características ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

4

CASTELO BRANCO, Pedro Gomes Ferrão. Plano para o estabelecimento de 
huma bibliotheca publica na cidade de S. Salvador, Bahia de Todos os Santos: 
offerecido á Approvação do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde 
dos Arcos, Governador, e Capitão General desta Capitania. Bahia: Na Typo-
graphia de Manoel Antonio da Silva Serva, 1811. [4] p. (OR059,008,003B/
MFN9954)

tiPogRAFiA: Corpo do texto em letra baseada no desenho da Garamond. A 
palavra Plano, no início, está em letra Bodoni. Os numerais obedecem ao 
estilo antigo, em que os números não têm a mesma altura, com características 
ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: O documento, um projeto para a criação de uma 
biblioteca pública por subscrição, na cidade de Salvador, Bahia, delineia o que 
se esperava de um bibliotecário, no início do século XIX: “O Bibliothecario, 
deverá ser hum sugeito de muito boa conducta, que saiba bem ler, escrever, e 
contar, sendo muito para desejar-se, que tenha conhecimento das Línguas, prin-
cipalmente a Latina, Franceza, e Ingleza” (p. [3]). O autor, “natural da Bahia 
e coronel de milicias, foi quem promoveu a instituição da bibliotheca publica 
desta provincia, a primeira fundada no Brazil a 13 ou 14 de maio de 1811 e 
aberta a 4 de agosto do mesmo anno, apenas com tres mil volumes” (BLAKE, 
1883-1902, v. 7, p. 42). A perspectiva alvissareira aberta com a Impressão Régia 
[...] se completa, na Bahia, pela ação do Conde dos Arcos. Além da tipografia 
e do comércio de livros de Silva Serva, a novidade é a criação da Biblioteca Pú-
blica baiana, contando com acervos de doações e da incorporação da biblioteca 
particular do padre Francisco Agostinho Gomes, ex-conspirador de 1798. Nes-
te sentido, é imprescindível a leitura do Plano para o estabelecimento de uma 
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biblioteca pública na cidade de S. Salvador, [...], por Silva Serva, editado em 
1811” (ARAUJO, 2010, p. 26). Este Plano, o Prospecto da Gazeta Idade d’Ouro 
do Brazil e a Lista de Subscritores da Biblioteca planejada foram os “três primeiros 
impressos [da Tipografia] apresentados ao público em 13 de maio de 1811, data 
natalícia do príncipe Regente” (CASTRO, 1969, p. 7).
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5

MACEDO, Inácio José de, 1774-1834. Oração gratulatoria e politica impro‑
visada no Collegio da Bahia no anniversario que fez o Senado da Camara á feliz 
chegada de Sua Alteza Real em Janeiro de 1811. Bahia: Na Typographia de 
Manoel da Silva Serva, 1811. 14 p. (OR039,002,003A/MFN13622)
Na data da obra, expressa em algarismos romanos, o D (500) foi substituído 
pela letra L (50).

tiPogRAFiA: Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números não 
têm a mesma altura, com características ascendentes e descendentes. Contém 
caracteres itálicos.

6

MANOBRA das peças ligeiras de campanha montadas em reparos de agulha ti-
rados por jogo dianteiro com Caixote de Celete, em que vão munições para hum 
attaque repentino na ordem de marcha: ordenada pelo Governo à Companhia 
de Voluntários de Artilharia a cavallo do Principe D. Pedro. Bahia: Na Typ. de 
Manoel Antonio da Silva Serva, [1811]. 16 p. (OR039,001,012/MFN14143)

tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Gara-
mond. As palavras Manobra e o nome D. Pedro, na página de rosto, estão em 
Garamond Bold e há uma capital bodônica na p. 3. Os numerais obedecem 
ao estilo antigo, onde os números não possuem a mesma altura, com caracte-
rísticas ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raríssimo” (RODRIGUES, 1907, 1522). “Este fo-
lheto seria, em 1817, editado pela Impressão Régia, do Rio de Janeiro” (CAS-
TRO, 1969, p. 12).

7

PORTUGAL. Tratado de commercio, e navegação entre os muito altos, e mui‑
to poderosos Senhores o Principe Regente de Portugal, e El Rey do Reino Unido 
da Grande Bretanha e Irlanda assinado no Rio de Janeiro pelos plenipotencia‑
rios de huma e outra Corte, em 19 de fevereiro de 1810 e ratificada por am‑
bas. Bahia: Na Typographia de Manoel Antonio da Silva Serva, 1811. 40 p. 
(OR039,001,001/MFN18772)
Ex libris: Collecção Benedicto Ottoni.
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tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Garamond. 
Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números não têm a mesma 
altura, com características ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

8

PRINCÍPIOS geraes, ou, Verdadeiro methodo para se aprender a lêr e a pro-
nunciar com propriedade a Lingua Franceza. Bahia: Na Typog. de Manoel 
Antonio da Silva Serva, 1811. 22 p. (OR037,004,028/MFN53553)
Obra atribuída a Diogo Soares da Silva e Bivar.

tiPogRAFiA: página de rosto composta de maneira centralizada, com tipos ga-
raldinos em caixa alta, baixa e itálico. Massa de texto justificada em garaldina.

RARiDADe/imPoRtânciA: “A publicação de um livro didático, os ‘Principios 
geraes ou verdadeiro methodo para se aprender a ler e pronunciar com pro-
priedade a Lingua Francesa’, devia fazer falta na praça, pois é o primeiro do 
gênero que se publicou no Brasil” (MORAES, 1979, p. 137). “[...] a Tipo-
grafia baiana edita também obras importantes que documentam o espírito de 
uma época. Atento à natureza de publicações correntes na Europa, o livreiro 
baiano divulga obras como Princípios gerais ou verdadeiro método para se apren‑
der a ler, e a pronunciar com propriedade a língua francesa, [...] tendo como 
epígrafe, na capa, uma sentença do pai da Retórica, Quintiliano, extraída de 
De Instit. Orator. lib. 12, c. II: Omnia breviora reddet ordo, e ratio, e modus. A 
obra sai em 1811 e é atribuída por Inocêncio a Diogo Soares da Silva e Bivar. 
(ARAUJO, 2010, p. 33-34).

1812

9

BRICHE, Jean de. Manual do engenheiro, ou Elementos de geometria pratica; de 
fortificação de campanha acompanhados de algumas noções sobre os objectos mi‑
litares. Segunda edição. Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva, 
1812. 161 p., il. (desd.) (OR094,001,020/MFN53048)

tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Gara-
mond. A palavra Engenheiro, na página de rosto, está em letra bodônica, 
assim como a capital na página III. Os numerais obedecem ao estilo antigo, 
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em que os números não têm a mesma altura, com características ascendentes 
e descendentes.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Apesar de datado de 1812, o Manual do Engenheiro 
só apareceu em 1814 [...]. O livro em apreço seria novamente impresso na ofi-
cina de Silva Serva, em 1815, também indicado como Segunda Edição, apare-
cendo o tradutor como *** Bahiense” (CASTRO. 1969, p. 15, grifo do autor).

10

CASTRO, José Soares de. Elementos de osteologia pratica, offerecidos ao illustris‑
simo Senhor Doutor José Correia Picanço, Cavalleiro Professo, e Commendador 
da Ordem, de Christo... Cirurgião Mor do Reino, e Conquistas, &c. por José So‑
ares de Castro Cavalleiro Professo na Ordem de Christo, Cirurgião Mór, do Real 
Hospital Militar, Lente da Cadeira Regia de Anatomia, e Operações Cirúrgicas, 
e Delegado do Cirurgião Mor dos Reaes Exércitos na Cidade, e Capitania da 
Bahia. Bahia: Na Typographia de Manoel Antonio da Silva Serva, 1812. [4]f., 
99, [5] p. (OR077,001,024 ex. 1; OR077,001,024A ex. 2/MFN9070)

tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Gara-
mond. A palavra Osteologia, na página de rosto, e todas as capitais estão em 
letra bodônica. Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os núme-
ros não têm a mesma altura, com características ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raro” (RODRIGUES, 1907, 606). “É um com-
pendio para uso de aula. O doutor José Soares de Castro foi cirurgião mór do 
Hospital Militar, Lente da cadeira de Anathomia e Operações Cirúrgicas, e 
Delegado do Cirurgião Mór do Exercito na Bahía (SILVA, 1858-1958 apud 
GUERRA, 1958).

11

FEDRO. Phaedri, Aug., Liberti Fabularum Aesopiarum: Libri V. Ex recensione 
Petri Burmanni Cum notis Selectioribus. Bahiae: Ex Typ. Emmanuel. Antonii 
Silva Serva, 1812. xxvi, 135 p. (OR004B,002,014/MFN19058)

tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Gara-
mond. A palavra Phaedrus, na página de rosto, e todas as capitais estão em le-
tra bodônica. Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números não 
têm a mesma altura, com características ascendentes e descendentes. Contém 
caracteres itálicos.
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1812‑1813

12

GONZAGA, Tomás Antonio, 1744-1809 ou 1810. Marilia de Dirceo: primei-
ra [-terceira parte]. Quarta edição. Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da 
Silva Serva, 1812[-1813]. 3 pt. em 1 (OR061,001,026 ex. 1; OR061,001,027 
ex. 2/MFN12063)
Erro de impressão: “Dirbeo’’ ao invés de “Dirceo’’ (pt. 2, alto da p. 31).
Carimbo: “Bibliotheca de F. R. Paz-Rio” (pt. 1, ex. 1).

tiPogRAFiA: Miolo em letra baseada no desenho da Garamond. A palavra 
Dirceo, na página de rosto, e todas as capitais estão em letra bodônica. As pa-
lavras Primeira parte e quarta edição, na página de rosto, estão em letra estilo 
Baskerville. Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números não 
têm a mesma altura, com características ascendentes e descendentes. Contém 
caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Trata-se de um dos maiores vultos da litteratura 
brazileira” (BLAKE, 1883-1902, v. 7, p. 278). “[...] excepção feita de Camões, 
nenhum outro portuguez alcançou no presente século as honras de tamanha 
popularidade!” (SILVA, 1858-1958, t. 7, p. 322). “É muito raro e os exem-
plares, em boas condições, são difíceis de achar” (MORAES, 1983, p. 364).

1813

13

AMENO, Francisco Luiz, 1713-1793. Escola nova, Christã, e politica, na qual 
se ensinão os primeiros rudimentos, que deve saber o menino Christão, e se lhes 
dão regras geraes para com facilidade, e em pouco tempo aprender a ler, escrever, 
e contar. Escrita para uso de seus filhos. Por D. Leonor Thomasia de Sousa e 
Silva [pseud. De Francisco Luiz Ameno]. Bahia: Typog. de Manoel Antonio 
da Silva Serva, 1813. 299 p. (OR099A,000,035/MFN53247)

tiPogRAFiA: página de rosto em letra bodônica e Baskerville. Massa de texto 
com caracteres bodônicos e em Baskerville. Os numerais obedecem ao estilo 
antigo, em que os números não têm a mesma altura, com características as-
cendentes e descendentes.
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RARiDADe/imPoRtânciA: Obra impressa a partir de Escola Elementar de me‑
ninos, e regras para a sua boa educação. “Desta obra, que estava completa, 
lhe desappareceraõ alguns cadernos, e dos que ainda conserva, formou hum 
Compendio, que imprimio, e publicou com o supposto nome de D. Leonor 
Thomasia de Sousa e Silva, com o titulo Escola nova Christã...” (BARBOSA 
MACHADO, 1741-1759, t. 4, p. 136). “A Escola nova se assemelha ao Cate‑
cismo de Montpelier que, entre fins do século 18 e meados do 19, era bastante 
popular por exercer uma dupla função: o ministério de doutrina de natureza 
religiosa e o de ensinar a ler, escrever e contar, segundo os objetivos das nor-
mas regimentais das primeiras letras (ARAÚJO, 2010, p. 34).

14

BARBOSA, Domingos Caldas, 1738-1800. Viola de Lereno: Collecção das suas 
cantigas, oferecidas aos seus amigos, volume I. Bahia: Na Typographia de Mano-
el Antonio da Silva Serva, 1813. 256 p. (OR079,001,029/MFN6440)

tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra baseada no desenho da Ga-
ramond. A palavra Lereno, na página de rosto, está em letra bodônica.  
Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números não têm a 
mesma altura, com características ascendentes e descendentes. Contém 
caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “foi publicada por Silva Serva em oito fascículos de 
32 págs., [...]. Como facilmente se deduz, após a publicação do último fas-
cículo, Silva Serva os enfeixou em um volume, [...] ficando a numeração das 
páginas de 1 a 32 repetida oito vezes” (CASTRO, 1969, p. 15). “São pe-
ças improvisadas, entre as quaes há alguma de distincto merecimento, e que 
denunciam o grande talento do seu auctor, como poeta repentista” (SILVA, 
1858-1958, t. 2, p. 186). “Esta edição, impressa por Manoel Antonio da Sil-
va Serva, é muito rara e mais difícil de achar que a edição de Lisboa, 1798” 
(MORAES, 1983, p. 74, tradução nossa).

15

REICH, Gottfried Christian, 1769-1848. Da febre e da sua curação em geral, 
ou Novo e seguro methodo de curar facilmente, por meio de acidos mineraes, to‑
das as espécies de Febre. Traduzido do Alemão em Francez pelo Doutor Marc. 
Tirado em linguagem, e ampliado com annotações por M. J. H. de P. Bahia: 
Na Typ. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1813. 130 p. (OR111,001,008/
MFN19202)
Anotação manuscrita (tinta): “M. J. H. de P. [Manoel Joaquim Henriques de 
Paiva]” (verso da página de guarda).
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tiPogRAFiA: página de rosto e miolo em letra Caslon. As indicações de autor, 
tradutores e local de publicação, na página de rosto, estão em letra bodônica. 
As palavras “Da febre”, no início do título da página de rosto, estão em letra 
serifada no estilo moderno, por sua inclinação vertical, com efeito de relevo. 
As palavras em caixa baixa, na página de rosto, estão em letra Baskerville. Os 
numerais obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem 
ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos. O volume se mostra, 
sob o ponto de vista tipográfico, inédito – aparentemente, nessa ocasião, o 
tipógrafo adquiriu novos tipos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Apesar de datado de 1813, o livro em registro só apa-
receu no ano seguinte” (CASTRO, 1969, p. 16). “A tradução brasileira e as 
anotações são do doutor Manoel Joaquim Henriques de Paiva [...]. Por sentença 
do Juízo de Inconfidência em 1809, como jacobino, foi condenado a degredo 
para ultramar, mas por decreto de João VI em 1818, [...] foi reintegrado em 
todas as honras, e continuou a residir na Baia até sua morte em 1829- Foi autor 
de numerosas publicações [...]” (SILVA, 1858-1958 apud GUERRA, 1958).

16

SOARES, João Pereira Batista Vieira. Manual da religião Christã e legislação 
criminal portugueza, ou, Código da Mocidade: dividido em dez lições segun-
do o Decalogo e as classes dos crimes, por onde os Pais de familia, e as de 
mais pessoas encarregadas da educação dos meninos, devem ensinallos, para 
que aprendão com proveito desde os seus tenros annos o que deve saber 
essencialmente o Christão, e o Cidadão Portuguez para ser verdadeiramente 
feliz, que á Nação offerece o Bacharel J. P. B. V. S. Bahia: na Typog. de Ma-
noel Antonio da Silva Serva, [não antes de 1813]. 67 p. (OR037,004,030/
MFN53558)

tiPogRAFiA: página de rosto composta de maneira centralizada, com título 
principal em tipos didônicos e pequeno texto em garaldina, em caixa alta e 
baixa, além de itálico ao pé da página. Massa de texto justificada, em garaldi-
na, com títulos em didônica.

RARiDADe/imPoRtânciA: Este opúsculo, originalmente impresso em Lisboa, 
pela Impressão Regia, em 1813, “foi furtivamente reimpresso na Bahia, Typ. 
de Manuel Antonio da Silva Serva, sem anno [...], com as iniciaes J. P. B. V. 
S” (SILVA, 1858-1958, t. 4, p. 18).



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

29

1814

17

VIEIRA, Francisco de S. Dâmaso de Abreu, 1767-1816. Pastoral Dom Fr. 
Francisco de S. Damazo de Abreu Vieira, por Graça de Deos Bispo de Malaca, 
Prégador de Sua Alteza Real o Principe Regente Meu Senhor, e Seu Conselho, 
Arcebispo Eleito da Bahia, Vigario Capitular, e Governador do Arcebispado, &c. 
&c. &c. Ao Reverendo Clero Secular da Nossa Diocese, Saúde, e Paz em Jesus 
Christo. Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva, [28 nov. 1814?]. 
9 p. (OR039,002,007/MFN22770)

tiPogRAFiA: massa de texto didônica. O título e as palavras preliminares ao 
texto estão em letra bodônica. Os numerais obedecem ao estilo tubular, em 
que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém ca-
racteres itálicos.

1815

18

BRICHE, Jean de. Manual do engenheiro, ou Elementos de geometria prati‑
ca, de fortificação de campanha, acompanhados de algumas noções sobre os ob‑
jectos militares. Tradusido em portuguez por ***Bahiense [Manuel Ferreira de 
Araujo Guimarães]. Segunda edição. Bahia: Na Typog. de Manuel Antonio 
da Silva Serva, 1815. v [6]-161 [1] p., 2 tab. (desd.) (OR090,001,014 ex. 1; 
OR094,001,019 ex. 2/MFN8008)
Exemplar incompleto: faltam os quadros desdobráveis (ex. 1).

tiPogRAFiA: massa de texto em Garamond. A palavra Engenheiro, na página 
de rosto, está em letra bodônica, enfeitada, e as palavras “Traduzido em Por-
tuguez por *** Bahiense” estão em letra bodônica. Os numerais obedecem ao 
estilo antigo, em que os números não têm a mesma altura, com características 
ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: ”Tancredo de Barros de Paiva, em suas Achêgas [...], in-
forma que o tradutor do manual, que se ocultou sob o pseudônimo de Bahien-
se, é Manuel Ferreira de Araujo Guimarães [...]” (CASTRO, 1969, p. 18).
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19

MACEDO, Inacio José de, 1774-1834. Sermão em memoria do faustissimo dia 
em que Sua Alteza Real entrou na Barra da Bahia. Recitado no antigo Collegio 
dos Jesuítas, na festa pontifical que fez o Ex.mo, e R.mo Senhor Arcebispo eleito em 
22 de Janeiro de 1815, Vespera da inauguração do Monumento Lapidar, erecto no 
Passeio Público. Offerecido em signal de reverencia ao mesmo Ex.mo, e R.mo. 
Senhor por Ignacio José de Macedo. Bahia: na Typog. de Manoel Antonio da 
Silva Serva, 1815. 15 p. (OR039,001,017/MFN13632)

tiPogRAFiA: massa de texto em Bodoni. A palavra Sermão, na página de rosto 
e na p. 3, está em letra bodônica, enfeitada. As palavras Sua Alteza Real, Ar-
cebispo Eleito e Ex.mo e R.mo Senhor, na página de rosto, estão em Bodoni. 
Os numerais obedecem ao estilo tubular, onde não há variação de altura, sem 
ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: Na Bahia, o autor “exerceu por muito tempo o ma-
gisterio, sendo juntamente Examinador Synodal e Censor régio, e foi redactor 
de um jornal A Idade de Ouro, o primeiro que se publicou na dita cidade. [...] 
Este padre escrevia com muita facilidade e presteza, e por isso a sua frase e 
linguagem não eram sempre correctas” (SILVA, 1858-1958, t. 3, p. 209).

20

MAUNOIR, Jean Pierre, 1768-1861. Memorias physiologicas e praticas sobre 
o aneurisma e a ligadura das arterias... Com figuras. Traduzidas, e offerecidas 
ao Ill.mo e Ex.mo Senhor D. Marcos de Noronha e Brito... por José Soares de 
Castro. Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1815. viii, 136, 
[1] p. (OR099A,000,005/MFN17439)

tiPogRAFiA: massa de texto e página de rosto em Garamond. Os numerais 
obedecem ao estilo antigo, em que os números não têm a mesma altura, com 
características ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “A edição original é: Memoires physiologiques et pra‑
tiques sur 1’aneurisme et la ligature des artères. Genève, J. J. Paschoud, an X 
[1802]” (GUERRA, 1958).

21

OTTONI, José Eloi, 1764-1851. Parafraze dos proverbios de Salomão em verso 
portuguez, dedicada ao Sereníssimo Principe da Beira Nosso Senhor. Bahia: Na 
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Typographia de Manoel Antonio da Silva Serva, 1815. 357 p. (OR026,004,018 
ex. 1; OR026,004,018A ex. 2/MFN17499)
Ex libris: Collecção Bennedicto Ottoni (ex. 1 e 2).
Selo: “Rio de Janeiro, Na Livraria Popular de Da Cruz Coutinho” (ex. 1).

tiPogRAFiA: página de rosto e prefácio em Bodoni; o restante em Baskerville, 
onde os numerais obedecem ao estilo antigo. Os numerais obedecem ao estilo 
tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Há neste livro um prefação em que o autor diz que 
não conhece um código de moral tão puro, como os provérbios de Salomão” 
(BLAKE, 1883-1902, v .4, p. 410).

1816

22

BARAÚNA, frei, 1785-1846?. Oração funebre, recitada por Fr. Francisco Xavier 
de S. Rita Bastos nas exequias, que celebrou, e officiou pontificalmente na Igreja 
Primacial do Collegio desta cidade, o excellentissimo e reverendissimo senhor Dom 
Fr. Francisco de S. Damaso de Abreu Vieira, Arcebispo da Bahia, Primaz do Reino 
do Brazil, Pregador de S. Magestade Fidelissima, que Deos Guarde, e do Seu Real 
Conselho, &c. &c. &c. no dia 8 de Junho de 1816, na morte da nossa Fidelissi‑
ma Rainha de Portugal e Senhora Dona Maria Primeira... Bahia: Na Typogra-
phia de Manoel Antonio da Silva Serva, 1816. 23 p. (OR039,001,006 ex. 1; 
OR039,002,002 ex. 2; OR039,002,002A ex. 3/MFN6295)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em letra bodônica. Os numerais 
obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascenden-
tes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: Francisco Xavier de Santa Rita Bastos, conhecido 
como Frei Baraúna, “foi orador extraordinário, conhecido no seu tempo por 
‘o Bossuet brasileiro’, erudito e poeta de mérito. Era, porém, ao que parece, 
a negação completa para o claustro, pelo que desaparecia do convento sem 
licença, para viver a vida do século, pagando a rebeldia com longas estâncias 
no cárcere” (GRANDE..., 1960, v. 4, p. 352)
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23

BARRETO, Joaquim Francisco Alves Branco Muniz, 1800-1885. Oração 
composta, e recitada em latim no dia 3 de fevereiro de 1816, na annual abertura 
da aula reg. de que he professor o p. Fr. Thomaz de Aquino. Traduzida em por-
tuguez, e offerecida em signal de reverencia, gratidão e respeito á Illustrissima. 
Senhora D. Maria Francisca da Conceição e Aragão, por Manoel Affonso dos 
Santos Thourinho... Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva, 
1816. 15 p. (OR039,001,008/MFN7085)
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tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem 
ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descenden-
tes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raríssimo” (RODRIGUES, 1907, 1724).
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24

CABANIS, Pierre Jean Georges, 1757-1808. Observações sobre as affecções ca‑
tarraes em geral, e particularmente sobre as que saõ conhecidas com o nome de de‑
fluxos do cerebro e defluxos do peito. Traduzidas e anotadas por J. Lino. Bahia: Na 
Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1816. viii, 94 p. (OR037,004,029/
MFN53554)

tiPogRAFiA: página de rosto com mancha organizada, composta em Bodoni ou 
Didot em caixa alta e Bold em caixa baixa, itálico e versalete; além de caixa alta 
com inclinação ao pé da página. Massa de texto justificada em Bodoni ou Didot.

RARiDADe/imPoRtânciA: a obra foi traduzida por “José Lino dos Santos Cou-
tinho (1784-1836), filho de portugueses, diplomado em 1813 [na Universi-
dade de Coimbra], professor de Patologia Externa, ou Patologia Cirúrgica, 
da Escola Médico-Cirúrgica da Bahia e o primeiro diretor da Faculdade de 
Medicina desta Província [...]. Apesar de ter escrito várias obras relacionadas à 
medicina e traduzido outras, Lino Coutinho marcou sua trajetória profissio-
nal mais como político do que como médico” (BARRETO, 2005, p. 45-46). 
A edição original francesa é de 1807. “José Lino dos Santos Coutinho [...] 
estudou medicina em Coimbra e foi Ministro do Império em 1831. Deixou o 
seu nome ligado a reformas importantes sendo uma delas a reorganização das 
Escolas de Medicina do Brasil” (SILVA, 1858-1958 apud GUERRA, 1958).

25

MACEDO, Inacio José de, 1774-1834. Oração funebre, recitada nas exequias, 
que a Real Junta da Fazenda fez á Augustissima Rainha, a Senhora D. Maria 
Primeira na Cathedral da Bahia em 31 de Agosto de 1816. Bahia: Na Ty-
pog. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1816. 12 p. (OR039,001,019 ex. 1; 
OR039,001,020 ex. 2/MFN13610)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

26

MELO, Manuel Jacinto de Sampaio e, n. 1774. Novo methodo de fazer o açú‑
car, ou Reforma geral economica dos engenhos do Brazil, em utilidade particular 
e publica: offerecido a Sua Magestade Fidelissima o Senhor D. João VI. Bahia: 
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Na Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1816. xii, 89 [3] p.: 6 estampas 
desd. (OR078,001,022/MFN16437)
Ex libris: Coll. D. Thereza Christina Maria.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

27

PINTO, Antonio Joaquim de Gouvêa. Manual de appellações, e aggravos, ou 
Deducção systematica dos principios mais solidos, e necessarios, relativos á sua ma‑
teria, fundamentada nas leis deste Reino, para uso, e utilidade da Magistratura, 
e Advocacia. Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1816. 149, 
25 p. (OR099A,000,034/MFN53246)
Inclui índice cronológico com paginação própria.
Ex dono: Nicolaõ Joaqm Moreira.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Baskerville ou Caslon, com 
o til substituído pela letra T ou J, tombada e invertida, e o circunflexo pelo V, 
também invertido. Os numerais obedecem ao estilo antigo, com ascendentes 
e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: A primeira edição deste Manual é de Lisboa, na Ofi-
cina de Simão Thaddeo, 1813, com 149 p.; foi reimpresso por Silva Serva, na 
Bahia, em 1816; e no Rio de Janeiro, pela Typ. Laemmert, nos anos de 1840 
(Cf. SILVA, 1858-1958, t. 1, p. 161).

28

WEIKARD, Belchior Adão. Prospecto de hum systema simplicissimo de Medi‑
cina; ou Illustração e confirmação da Nova Doutrina Medica de Brown. Tradu-
zido do alemaõ em italiano pelo Dr. José Frank. Terceira impressão com os 
accrescentamentos da segunda impressão Alemãe, e com as novas annotações 
do Dr. Luiz Frank. Tirado em linguagem desta nova impressão, e ampliado 
com outras annotações por Manoel Joaquim Henriques de Paiva. Bahia: Na 
Typ. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1816. 2 t. (OR099A,000,012-013/
MFN22929)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, onde não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.
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RARiDADe/imPoRtânciA: Uma das curiosidades da obra está em falar dos da-
nos causados ao organismo pelo excesso de comida e bebida, ressaltando as 
propriedades do vinho (cf. t. 2, p. 53). Na Bahia, “[...] existiu desde cedo 
ensino médico facultativo e ao mesmo tempo imprensa fundada em 1811, a 
Typographia de Manoel António da Silva Serva. Há provas [...] de que nesta 
oficina se imprimiram de 1811 a 1821 quando menos sete importantes livros 
de caráter médico” (GUERRA, 1958).

1817

29

NEGREIROS, Antonio Tomás de. 1786-1859. Tratado de operações de Ban‑
co, ou Directorio de Banqueiros, extrahido dos melhores authores, e dedicado ao 
Ill.mo e Ex.mo senhor Conde dos Arcos, do Conselho de Estado, Gentil Homem 
da Camara de S. A. R.,o Príncipe Real do Reino‑Unido de Portugal, Brasil, e 
Algarves, Grão‑Cruz da Ordem de S. Bento de Avis, Marechal de Campo dos 
Reaes Exercitos, Governador e General da Provincia da Bahia, e nomeado Mi‑
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, Ultramarinos de Sua 
Magestade Fidelissima &c. &c. &c. Bahia: Na Typographia de Manoel Antonio 
da Silva Serva, 1817. [2]f. viii, 151[2]p. [1]f. tab. (OR099A,000,010 ex. 1; 
OR099A,000,011 ex. 2/MFN17213)
Título da lombada: “Tratado de tabaco”. Não corresponde à obra (ex. 1).
Ex libris: Collecção Benedicto Ottoni (ex. 2).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, e que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.
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30

RACINE, Jean Baptiste, 1639-1699. Andrómaca: tragedia de João Racine. 
Traduzida pelo D.or Antonio José de Lima Leitão. Bahia: Na Typog. de Manoel 
Antonio da Silva Serva, 1817. 83 p. (OR039,002,013 ex. 1; OR058,006,082 
ex. 2/MFN18907)
Carimbo: “Bibliotheca de F. R. Paz-Rio” (ex. 2).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

31

RELAÇÃO do festim, que ao Ill.mo e Ex.mo Senhor D. Marcos de Noronha 
e Brito, VIII. Conde dos Arcos, Marechal de Campo dos Reaes Exercitos, 
Grão-Cruz da Ordem de São Bento de Aviz, Governador e Capitão General 
da provincia da Bahia, Gentil Homem da Camara de Sua Alteza Serenissima 
o Principe Real, do Conselho de Estado, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinha, e Ultramarinos. &c. &c. &c. derão os subscrip-
tores da Praça do Commercio, aos 6 de Setembro de 1817, por occasião 
de collocarem nella o Retrato do mesmo Excellentissimo Conde, seu Fun-
dador, e mormente em consideração de seus Illustres Feitos nos proximos 
passados mezes de Março, e Abril. Bahia: na Typographia de Manoel Anto-
nio da Silva Serva, [1817]. 64 p. (OR039,002,012 ex. 1; OR039,002,008 
ex. 2/MFN19672)
Inclui: “Invocação”, do reverendo Ignacio José de Macedo; “Ode pindári-
ca”, de Antônio José Osório de Pina Leitão; “Elogio”, de Domingos Borges 
de Barros; “Elogio ao Commercio”, do reverendo Ignacio José de Macedo; 
“Elogio”, de José Procopio de Castro; “Elogio Poetico”, de Paulo José de 
Mello Azevedo e Brito; “Epinicium”, poema latino dedicado à El Rei Nosso 
Senhor, por José Francisco Cardoso de Moraes; e conclui com um “Brinde” 
intitulado “Á Saúde de Sua Alteza Serenissima o Principe Real”, por Manoel 
Ferreira da Silva, capitão de Milícias.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Todo o trecho entre 
as palavras Marechal e General, assim como as palavras Gentil Homem da 
Camara, na página de rosto, estão em letra Garamond. Os numerais obede-
cem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.
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RARiDADe/imPoRtânciA: “O aparecimento da obra em apreço data de 
7.11.1817, e, num requinte editorial desusado pela tipografia de Silva Serva, 
podia ser o exemplar adquirido por 960 em papel de Hollanda broxura, enca‑
dernado a 1280; encadernação rica a 1600 réis; em broxura de papel ordinário a 
640, e encadernado a 960” (CASTRO, 1969, p. 21).

1818

32

BARBOSA, Januario da Cunha,1780-1846. Oração funebre, nas exequias 
da Muito Alta, Muito Poderosa, e Fidelissima Senhora D. Maria I, Rainha do  
Reino‑Unido de Portugal, Brazil e Algarves, celebradas na Igreja da Ordem  
Terceira de S. Francisco de Paula, pelos officiaes do Regimento de Melicias n.º 
3 do Rio de Janeiro. Bahia: Na Typographia de Manoel Antonio da Silva  
Serva,1818. 30 p. (OR099D,001,019/MFN6811)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: Barbosa “foi um dos primeiros e dos mais esforçados 
obreiros de nossa independência” (BLAKE, 1883-1902, v. 3, p. 295). “Afa-
mado pregador e litterato distincto, e um dos homens a quem mais devem 
as letras brasileiras nos tempos modernos.Teve também parte mui activa na 
independência do império, concorrendo para ella com todas as suas forças e 
dedicação. Foi [...] Bibliothecario da Bibliotheca Publica do Rio de Janeiro” 
(SILVA, 1858-1958, t. 3, p. 254).

33

CATALOGO dos livros que se achaõ na Bibliotheca Publica da cidade da 
Bahia. [Bahia: Na Typographia de Manuel Antônio da Silva Serva, 1818]. 54 p. 
(OR/C,002,015/MFN15822)
Carimbo: “Da Real Bibliotheca”.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em estilo Garamond; no entan-
to, há ocorrência de capitais em letra bodônica às p. 4, 18, 20, 25, 27, 40, 53. 
Os numerais obedecem ao estilo antigo, em que os números não têm a mesma 
altura, com características ascendentes e descendentes.
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RARiDADe/imPoRtânciA: “Foi o primeiro Catalogo de livros de biblioteca que 
se imprimiu no Brasil” (BIBLIOTECA NACIONAL, 1881, 12722; Cf. PAS-
SOS, 1952, p. 33-34). Este exemplar, da Biblioteca Nacional, é o único co-
nhecido (CASTRO, 1968, p. 157). Trata-se de uma listagem por títulos abre-
viados e, em seguida, os nomes dos autores (em geral, apenas o sobrenome do 
autor), sem indicação das respectivas datas de publicação. A lista arrola, entre 
outros, a Bibliotheca Lusitana de Diogo Barbosa Machado, obras de Molière, 
Racine, Voltaire, Tomás de Aquino, Cícero, com predominância de obras em 
português, francês e latim.

34

HORACIO. Arte poetica de Q. Horacio Flacco, Epistola aos pisões. Traduzi-
da em verso portuguez por Antonio José de Lima Leitão. Bahia: Na Typog. 
de Manoel Antonio da Silva Serva, 1818. [5], 58 p. (OR039,001,010 ex. 1; 
OR099A,000,032 ex. 2; OR039,002,031 ex. 3/MFN12139)
Texto em latim e português em páginas opostas.
Anotação manuscrita (tinta): “Duarte” (ex. 1, página de rosto).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: A obra tem interessante dedicatória do tradutor 
ao filho: “Ao meu filho, José Alvares de Lima Leitão. Meu querido filho, 
foi para ti que emprehendi este trabalho, ainda que agora só contes lustro 
e meio de idade. Vi-te apenas no berço; e posto que a fortuna me tenha 
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privado até hoje do prazer de te ver, de ter-te nos braços, tens sempre vivido 
no meu coração...” (p. A2).

35

LEITÃO, Antônio José Osório de Pina, 1762-1825. Alfonsiada: poema he-
roico da fundação da Monarquia Portugueza pelo Senhor Rey D. Affonso 
Henriques. Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da Silva Serva,1818. 278, 
[1] p. (OR032,001,005 ex. 1; OR032,001,006 ex. 2/MFN13084)
Constam da obra três retratos: D. João VI (frontispício). D. Afonso Henri-
ques (antes da p. 3) e do autor (entre as p. 168-169).
Exemplar incompleto: faltam os retratos de D. João VI e do autor (ex. 2)
Ex dono: M. J. D’Almeida Pinho (ex. 1.)
Carimbo: “Bibliotheca Particular de S.M.J.” (ex. 2).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Os três bons retratos não foram feitos na tipografia 
de Silva Serva, que não estava capacitada para tanto. Foram delineados por A. 
do Carmo e esculpidos por J. J. de Sousa” (CASTRO, 1969, p. 25). “O poe-
ma, que se compõe de doze cantos em oitava rima, foi elogiado por Ferdinand 
Denis no seu Resumo da historia litteraria de Portugal” (BLAKE 1883-1902, 
v. 1, p. 219). “Se havemos de estar pelo voto do sr. Ferdinand Denis no seu 
Resumé de l’Histoire Litter. du Portugal, pág. 487, este poema offerece alguns 
episodios notaveis” (SILVA, 1858-1958, t. 1, p. 174).
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36

MORAIS, José Francisco Cardoso de, 1761-1842 ou 1843. Joanni, Portu‑
galliae, Brasiliae, et Algarbiorum Regi Fidelíssimo Patriae Patri Humanissimo, 
Piíssimo, Felicíssimo, Foedissima Paranambucensium Rebellione mirandum in 
modum quàm cilissime subacta, su auspiciis et indefatigabili cura Illustrissimi 
atque Excellentissimi Arcuum Comitis, Epinicium in Religiosissime Fidei, omni‑
modae Devotionis, gratique animi Testimonium perquàm submisse D. O. C. = 
Ao Rei Fidelissimo de Portugal, e do Brasil e Algarves, D. João VI. Humanissimo, 
Piissimo, Felicissimo Pai da Patria, subjugada com maravilhosa rapidez e inju‑
riosissima rebellião dos pernambucanos, debaixo dos auspicios, e incançavel des‑
vélo do illustrissimo e excelentissimo Conde dos Arcos, Epinicio em testimunho de 
Religiosissima Fidelidade, de rendida Vassalagem, e de Gratidão mui respeitosa, 
e humildemente. D. O. C. Traduzido em versos portuguez por João Gualber-
to Ferreira dos Santos Reis. Bahiae: Typis Emmanuelis Antonii Silva Serva, 
1818; Bahia: Na Typographia de Manoel Antonio da Silva Serva, 1818. 8 p. 
(OR039,001,016/MFN17100)
Páginas de rosto e texto em páginas opostas, em latim e português.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: o autor “foi nomeado professor régio da lingua lati-
na, na qual foi um dos brazileiros mais versados” (BLAKE, 1883-1902, v. 4, 
p. 431).

1819

37

SANTA CRUZ, Romualdo Antonio de Seixas, marquês de, 1787-1860. Ser‑
mões e Panegyricos recitados pelo presbytero Romualdo Antonio de Seixas, Caval‑
leiro Professo na Ordem de Christo, e Conego da Sé do Pará com dous discursos 
sobre a Filosofia, offerecidos ao Ex.mo e R.mo Senhor D. Manoel de Almeida de 
Carvalho, Bispo da mesma Diocese. Bahia: Na Typog. de Manoel Antonio da 
Silva Serva, 1819. [5] f., 128 p. (OR074,004,006/MFN21673)
Ex dono rasurado (página de rosto).
Defeitos de impressão (p. 98).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. O nome do Bispo, 
na página de rosto, está em letra Garamond. Os numerais obedecem ao estilo 
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tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: Traz a “Lista das pessoas, que contribuirão para a 
impressão deste volume” (p. A2). “[...] o mais afortunado dos editores bra-
sileiros no primeiro quartel do século 19, aquele que combina os ofícios de 
impressor, livreiro e divulgador do livro, é mesmo Manuel Antonio da Silva 
Serva, português de Vila Real de Trás-os-Montes, instalado na Bahia desde 
1797” (ARAÚJO, 2010, p. 33).

II Tipografia da Viúva Serva, e Carvalho ou Typog. da Viuva Serva 
e Carvalho ou Typ. da Viuva Serva, e Carvalho – 1819-1827

Sem data

38

CONSTITUIÇÃO de Hespanha. Bahia: Na Typog. da Viuva Serva e Carva-
lho, [não antes de 1819]. 58 p. (OR039,001,023/MFN53046)
Anotações manuscritas (tinta): “Constituição Hespanhola de 19 de Março de 
1812 q’ servio de base a revolução de Portugal de 22 [ou 24] de Agosto de 
1820” (página de rosto).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Ocorrência de ver-
salete. Os numerais obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de 
altura, sem ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.
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39

EXAME analytico-critico da solução da questão: o Rei, e a Familia Real de 
Bragança devem, nas circumstancias presentes, voltar a Portugal, ou ficar no 
Brazil? Publicada na Corte do Rio de Janeiro por hum Anonymo em idioma 
Francez nos ultimos dias do anno proximo passado. Bahia: Na Typog. da Viu-
va Serva e Carvalho, [182-?]. 52 p. (OR039,001,018 ex. 1; OR039,001,018A 
ex. 2; OR039,001,018B ex. 3/MFN11257)
Marcações de leitura (lápis): marcas paragráficas ao longo das páginas (ex. 1).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em letra bodônica. Os numerais 
obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascenden-
tes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raríssimo” (RODRIGUES, 1907, 947).

40

HUM DOS ILLUSTRES DEPUTADOS DO PARÁ. Discurso pronunciado 
na Sala das Cortes, na Sessão de 5 de Abril, por Hum dos Illustres Deputados do 
Pará: Senhor, a Linguagem da Razão, a voz da Natureza, que fez estrondo no 
Douro, e correndo impetuosamente por entre as prateadas areias do decan-
tado Mondego, retumbou no Tejo, onde se deixou ouvir com a mais ampla 
sonoridade... Bahia: Na Typog. da Viuva Serva e Carvalho, 182-?]. [4] p. 
(OR099A,009,002/MFN11087)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: O “ilustre deputado”, autor do discurso que manteve 
anônimo ao publicar, parece expressar seu apoio à Coroa portuguesa, contra 
o movimento de Independência e, desse modo, atrair as graças do rei para a 
província do Pará.

1820

41

JOSÉ DA SANTÍSSIMA TRINDADE, Bispo,1762-1835. Carta pastoral do 
Ex.mo e R.mo senhor D. Fr. Joseph da SS. Trindade, Bispo de Marianna, aos seus 
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diocesanos. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, 1820. 29 p. 
(OR 039,001,027/MFN53050)
Omissão: ao final da Carta Pastoral, foram omitidas (com espaço em branco, 
para preenchimento), o dia, mês e ano de sua apresentação. O autor encerra a 
carta assinando “FR. JOSEPH BISPO”.

tiPogRAFiA: parte da página de rosto e massa de texto em Bodoni (na página 
de rosto, a expressão “Carta Pastoral” está enfeitada). Os numerais obedecem 
ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descen-
dentes. Contém caracteres itálicos.

42

PORTUGAL. Junta Provisional do Governo Supremo do Reino. Carta diri‑
gida a ElRei o Senhor D. João VI, pela Junta Provisional do Governo Supremo 
do Reino estabelecida na cidade do Porto. Bahia: Na Na Typog. da Viuva Serva 
e Carvalho [6 de Outubro de1820]. 8 p. (OR099A,009,003/MFN18280)
Ex libris: Collecção Bennedicto Ottoni.

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (de Carta até d. João VI está em Garamond) 
e massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem ao estilo tubular, em que não 
há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raríssimo” (RODRIGUES, 1907, 569).

1821

43

BAHIA. Junta Provisória do Governo. Proclamação que a Junta Provisional do 
Governo da Bahia faz aos seus habitantes: Bahianos. Não cansa a perversidade 
dos inimigos da ordem; se o cobarde egoismo, se o sordido interesse não embate 
de frente a causa da justiça, mahoso lhe solapa as bases, parecendo ignorallas... 
Palacio do Governo, 18 de Março de 1821. Bahia: Na Typog. da Viuva Serva, e 
Carvalho, [1821?]. [2] p. (OR102,006,098/MFN24724)
Anotações manuscritas (tinta): “agraciação” e “virtudes” (reto e verso da obra).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.
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44

BARAÚNA, frei, 1785-1846? Oração gratulatoria pronunciada no Collegio de 
Jesus desta Cidade aos 28 de Abril do presente anno, pelo faustissimo nascimento 
de Serenissimo Senhor Principe da Beira, e tambem por occasião da Carta Regia 
de 28 de Março, dirigida á Exellentissima Junta Provisional desta Provincia, 
pelo Augusto Senhor, D. João VI. e offerecida ao Illustrissimo Senado da Camara 
desta mesma Cidade, por Fr. Francisco Xavier de Santa Rita Bastos. Bahia: Na 
Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, 1821. 15 p. (OR039,001,028 ex. 1; 
OR039,001,007 ex. 2/MFN6300)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

45

BARAÚNA, frei, 1785-1846? Oração recitada por Fr. Francisco Xavier de San‑
ta Rita Bastos no Te Deum Solemne que na sua Igreja desta Cidade celebraraõ 
os religiosos franciscanos da Provincia de Santo Antonio do Brasil em acção de 
graças pelo decreto de 24 de fevereiro, em que Sua Magestade Fidelíssima adoptou 
para todos os seus Domínios a Constituição, que actualmente fazem as Côrtes 
de Lisboa... Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, 1821. 16 p. 
(OR037,000,002 n. 008/MFN6306)

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (as palavras “Te Deum Solemne” e “Sua 
Magestade Fidelissima” estão em Garamond) e massa de texto em Bodoni. Os 
numerais obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem 
ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

46

COELHO, Romualdo de Souza, 1762-1841. Pastoral: Dom Romualdo de 
Souza Coelho, pela Graça de Deos, e da Santa Sé Apostolica Bispo do Grão Pará, 
do Conselho de Sua Magestade Fidelissima, que Deos Guarde &: a todos os Nossos 
Diocesanos Saude, Paz, e Benção em Jesu Christo, Verdadeiro Remédio, e Salvação. 
Bahia: Na Typog. da Viuva Serva, e Carvalho, 1821. 27 p. (OR039,002,010 
ex. 1; OR039,002,010A ex. 2; 039, OR002,010B ex. 3; OR039,001,014 
ex. 4; OR060A,002,052 ex. 5; OR060A,002,055 ex. 6/MFN9225)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.
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47

ESTRADA, José Possidônio. Memorias para as Cortes lusitanas em 1821, que 
comprehendem Corpos Regulares d’hum e d’outro Sexo, Ordens Militares, Corpo 
Ecclesiastico, Bispos, Abbades, Dízimos, Bullas, Inquisição, Justiça, Tropa, Pen‑
sões, Economia, e Policia. Bahia: Na Typog. da Viuva Serva e Carvalho, 1821. 
37 p. (OR028,005,039 ex. 1; 099A,000,007 ex. 2/MFN10459)
Ex libris: Collecção Bennedicto Ottoni (ex. 1).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

48

J. V. S. Lembranças uteis tendentes a melhor reforma que o Brazil procura pela 
Constituição, por J. V. S. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, 
[1821]. 56 p. (OR096,002,040/MFN13436)

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (a palavra “Lembranças” está em le-
tra bodônica) e massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem ao estilo 
tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: Há uma curiosa introdução ao texto, onde o autor, 
que se manteve anônimo, declara: “O que vou dar a ler, nem he instrucção, 
nem hum conselho; porque ninguem mo pedio, e ninguem instrue sem ter 
capacidade, e sufficiencia para isso. Minha esfera não avança tanto; não sei 
pois, o que faço? Sim, faço o que devo, lembro, o que póde esquecer; porque 
o sabio tambem se esquece e não deixa de o ser quando confessa que se não 
lembrou” (p. 3).

49

MANIFESTO da Provincia da Bahia aos povos do Brasil, por occasião do 
decreto de 17 de fevereiro deste anno de 1821. Bahia: Na Typ. da Viuva Serva, 
e Carvalho, [1821]. 7 p. (OR250,005,024 n. 020/MFN26584)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.
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RARiDADe/imPoRtânciA: O texto se conclui com o seguinte brado: “Eia, 
Bahianos; he necessario renunciar a vida no Paiz, que for empestado pelo 
mortífero bafo do despotismo: que nem nos possua nossos mirrados ossos; 
porque esta fera sabe desenterrallos para os devorar. Unamos nossos esforços 
aos da Mãi Patria, e nós seremos felices; porque seremos livres. Bahia, 24 de 
Março de 1821”.

50

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e, 1773-1845. Reflexões 
sobre o Decreto de 18 de Fevereiro deste anno offerecidas ao povo da Bahia por 
Philagiosotero: se o respeito ao Monarcha he nas Monarchias o primeiro dever 
do Povo, he tambem certo que huma justa consideração aos direitos do Povo he 
da obrigação do Principe, e qualquer ataque a estes direitos chama a resistencia 
legitima de huma Nação contra o mesmo Rey, que desconhece as suas funcções 
verdadeiras... Bahia: Na Typographia da Viuva Serva e Carvalho, 1821. 11 p. 
(OR039,001,005/MFN20869)
Ex libris: Collecção Benedicto Ottoni.

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (a palavra “Reflexões” está em Bodo-
ni, enfeitada) e massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem ao estilo 
tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

1822

51

BAHIA. Junta Provisória do Governo. Proclamação: a Junta Provisoria de Go‑
verno da Provincia da Bahia aos seus habitantes: Habitantes da Bahia! A Junta 
Provisoria de Governo tem ouvido com o sentimento da mais profunda magoa 
os annuncios infaustos e ameaçadores que pessoas indiscretas o mal intencio-
nadas tem semeado em meio de vós... Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, 
e Carvalho, [1º de Abril de 1822]. [1] f. (OR099D,001,003/MFN6325).
Apresenta rasura (tinta), corrigindo o texto (linha 19).

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (a palavra “Proclamação” está em Bodo-
ni) e massa de texto em Garamond.

52

BAHIA. Junta Provisória do Governo. Proclamação: a Junta Provisoria do Go‑
verno da Provincia da Bahia aos seus habitantes: Habitantes da Bahia! Que 
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vertigem se apodera de vossas almas! Huns agitados de desconfianças e mal 
fundados receios abandonaes vossas casas e occupaçoens ordinarias a buscar 
guarida ao longe no centro das matas, ou em remotas povoações; outros vos 
precipitaes em actos tumultuários turbando a paz publica e a ordem estabe-
lecida... Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, [27 de Junho de 
1822]. [1] p. (OR102,002,235/MFN24741)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raríssimo. É datado de 27 de Junho de 1822, e 
assignada por Francisco Vicente Vianna, Francisco Carneiro de Campos, Ma-
nuel Ignacio da Cunha e Menezes, José Cardoso Pereira de Mello e Antonio 
da Silva Telles. É um appello aos cidadãos para se tranquilisar. O Rei D. João 
VI e o Soberano Congresso da Nação portugueza farão justiça ao que mais 
convém a cada uma das partes da Monarchia, ‘afim de conservar a sua união e 
individualidade: os cidadãos devem esperar que os Sabios legisladores... decretem 
os (seus) destinos, talvez a esta hora resolvidos” (RODRIGUES, 1907, 1977).

53

HUM AMIGO DA ORDEM. A America ingleza e o Brazil contrastados, 
ou Imparcial demonstração da sobeja razão, que teve a primeira e a sem razão 
do segundo, para se desligarem da Mãi‑patria, por Hum Amigo da Ordem. 
Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, 1822. [4] f. , 36 p. 
(OR039,001,003A n. 001 ex. 1; OR039,001,003C ex. 2; OR035,027,050 
ex. 3/MFN7302)
Exemplar 2 com margens laterais originais.
Carimbo: “João Martins Ribeiro-Livraria” (ex. 1); “Bibliotheca de F. R. 
Paz-Rio” (ex. 2).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raríssimo” (RODRIGUES, 1907, 154).

54

HUM AMIGO DA ORDEM. Supplemento á America Ingleza e o Brazil con‑
trastados por hum amigo da Ordem. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, 
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e Carvalho, 1822. 76 p. (OR039,001,003A n. 002 ex. 1; OR036,025,041 
ex. 2; OR039,001,004 ex. 3/MFN31778)
Exemplar com as margens inferior e lateral originais (ex. 2).

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raríssimo” (RODRIGUES, 1907, 155).

55

MELO, Inácio Luís Madeira de, 1775-1833. Proclamação: Habitantes da 
Bahia! Os inimigos da Pátria esforção-se para derramar entre nós a discor-
dia; elles abusão da vossa credulidade, apresentando-vos as mais atterradôras 
idéas, e vós abandonaes inconsideradamente os vossos lares, para evitar males, 
que não existem e que só a imaginação dos malvados pode conceber, para ser 
pertubada a vossa tranqüilidade... Quartel General da Bahia, 31 de Março 
de 1822. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, [1822]. 1 f. 
(OR099D,001,002/MFN16669)

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (a palavra “Proclamação” está em Bodo-
ni, enfeitada) e massa de texto em Garamond. Os numerais obedecem ao esti-
lo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

56

MELO, Inácio Luís Madeira de, 1775-1833. Proclamação: Habitantes da Ci-
dade! Os sublevados inimigos da Patria não contentes de terem reduzido o 
Reconcavo d’esta nossa bella, e fiel Provincia ao mais depravado, e libidinoso 
capricho do seu frenesim; cuja audacia bem sedo pagaráõ, querem de mais 
perturbar-vos, e pôr-vos em agitação... Quartel General da Bahyia, 23 de Se-
tembro de 1822. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, [1822]. 
[1] p. (OR102,002,236/MFN27706)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, onde não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Raríssimo. É datada do Quartel General da 
Bahia a 23 de Setembro de 1822. Começa: ‘Habitantes da Cidade!’ Madei-
ra assegura-lhes cynicamente que ‘os valorosos Soldados portuguezes velão 
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incessantemente com as armas na mão para a vossa segurança, e socego.’ Diz 
logo, porém, que ‘se de vossas habitações respirar a mais leve sombra de insul-
to, ou hostilidade, tremei.” (RODRIGUES, 1907, 1978).

57

MOTA, João Bernardo dos Reis. Discurso sobre o estado actual do Brasil, dirigi‑
do á Soberania da Nação Portugueza: se ainda me for licito, como creio, fallar 
verdades, e expender puros sentimentos, como Cidadão firmado e apoiado pelo 
artigo 8º das Bases da Constituição Portugueza, he por isso que enfadado de 
ver despotismos, arbitrariedades, e attentados tão escandalosos como abominá-
veis... vêde que nem a Constituição, e nem as Cortes, não são capa de ladrões, 
e revolucionarios, como se vos tem persuadido: se vos tem faltado o castigo que 
mereceis, he porque o Soberano Congresso, não tinha conhecimento de vossas 
maldades, agora que já entra no conhecimento de vossos crimes; sereis rigoro-
samente castigados. Bahia, 22 de Outubro de 1822. Bahia: Na Typographia da 
Viuva Serva, e Carvalho, 1822. [8] p. (OR099A,009,001/MFN16771)
O nome do autor está impresso, no final do texto como João Bernardo do 
Reis Motta.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

58

MOTA, João Bernardo dos Reis. Reflexões sobre o estado actual do Brasil, dirigidas 
á Soberania da Nação Portugueza: o Amor da Patria, a honra e a verdade he o 
sentimento mais nobre do Cidadão, e pelo menos, eu instigado por elle, firma-
do, e apoiado pelo Art. 8º das Bases da Constituição, vou francamente expender 
a minha lingoagem pura... Bahia 18 de Setembro de 1822. Bahia: Na Typogra-
phia da Viuva Serva, e Carvalho, [1822]. 2 f. (OR099D,001,007/MFN16773)
A assinatura impressa apresenta o nome do autor como João Bernardo do Reis 
Motta.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

59

PEDRO I, Imperador do Brasil, 1798-1834. Reforço Patriotico ao Censor Lu‑
zitano na interessante tarefa que se propoz, de combater os periódicos... analyse do 
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Manifesto do Principe Real aos Brazileiros. Bahia: Na Typographia da Viuva 
Serva, e Carvalho, 1822. 12 p. (OR099A,009,004/MFN17788)
Os textos do Manifesto (assinado “Palacio do Rio de Janeiro, em o 1º de 
Agosto de 1822, Principe Regente. N.B. este Manifesto appareceo no dia 6 
do sobretido mez”) e da Análise (assinada “Voz do Brazil”) estão em paralelo, 
alinhados em duas colunas.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

1823

60

BAHIA. Mesa da Inspeção. O Doutor Presidente, e deputados da Meza da Ins‑
pecção da cidade da Bahia aos da classe mercantil de grosso trafico, e de retalho, da 
mesma cidade... Bahia, 28 de Julho de 1823. Bahia: Na Typographia da Viuva 
Serva, e Carvalho, 1823. [1] f. (OR099D,001,018/MFN6390)
Defeito de impressão: falha de alinhamento no título de partida.
O documento traz as assinaturas impressas de: Luiz Paulo de Araújo Basto, 
João Ferreira Bettancourt e Sá, Silvestre José da Silva, Francisco Antônio Fil-
gueiras, André de Carvalho Câmara e Joaquim José Marques Cardoso.

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (o título e o entretítulo estão em Bodo-
ni) e massa de texto em Garamond. Os numerais obedecem ao estilo tubular, 
em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém 
caracteres itálicos.

61

LIMA, Domingos José de Almeida. Domingos José de Almeida Lima, querendo 
desabuzar ao publico sobre o falso rumor que se tem espalhado de se elle o porta‑
dor, ou Author de hum folheto que nesta Cidade se impremio debaixo do nome de 
F. [Nóbrega] aprezenta o requerimento e attestação a elle junto dos quaes se mostra 
quem foi que o aprezentou na Typographia, e quem responde pela veracidade da 
assinatura do seu Author, 18 de Julho de 1822. Bahia: Na Typog. da Viuva Ser-
va, e Carvalho, [20 de Junho de 1823]. 2 p. (OR099D,001,016/MFN13315)
Acréscimo manuscrito: “Nóbrega”.
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tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: O documento traz a assinatura impressa “Viúva Serva, 
e Carvalho”, seguida do texto: “Reconheço verdadeira a firma suppra/ Bahia 20 
de Junho de 1823./ Em testemunho de verdade./ Antonio Lopes de Miranda.”.

62

LIMA, Domingos José de Almeida; CEZIMBRA, João Gonçalves. Illmo. E 
Ex.mo Senhor, Convenho. Quartel General da Bahia 20 de Julho de 1823. Lima: 
tendo os abaixo assignados observado que o desejo dos habitantes desta Cidade, sum‑
mamente obrigados ao Exercito Pacificador por os haver libertado da triste escravi‑
dão... [pedido de subscrição para o Exército Pacificador]. Bahia: Na Typogra-
phia da Viuva Serva, e Carvalho, 1823. [1] p. (OR102,005,308/MFN31622)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

63

SILVA, José Joaquim de Lima e, 1787-1855. Bando: José Joaquim de Lima 
e Silva, Official da Imperial Ordem do Cruzeiro, Cavalleiro da de S. Bento de 
Avis... faço saber, que pela Secretaria d’Estado dos Negocios da Guerra em data 
de 27 de Maio ultimo, Houve Sua Magestade o Imperador por bem transmittir 
as seguintes Ordens. “Não devendo servir de incentivo para perseguição o local do 
nascimento, por ser mero accidente, huma vez, que as idéas, e sentimentos dos in‑
dividuos não sejão divergentes do systema geral”... Quartel General da Bahia 8 de 
Julho de 1823. 2º da Independência, e do Imperio. Bahia: Na Typog. da Viuva 
Serva, e Carvalho, [1823]. [1] f. (OR039,015,001/MFN20831)

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (o título e o entretítulo estão em Bodoni) e 
massa de texto em Garamond. Os numerais obedecem ao estilo tubular, em que não 
há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

64

SILVA, José Joaquim de Lima e, 1787-1855. José Joaquim de Lima e Silva, 
Official da Imperial Ordem do Cruzeiro, Cavalleiro da de S. Bento de Avis... 
contando‑me existir muito armamento, e munições de Guerra em poder não só 
de milicianos, mas até de Paizanos aqui residentes, e que aliàs devem pertencer 
á Nação para terem huma conveniente applicação em defesa, e segurança desta 
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Província... Quartel General da Bahia 10 de Julho de 1823. 2º da Independên‑
cia, e do Império. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, e Carvalho, [1823]. 
[1] f. (OR039,015,002/MFN20837)

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (o título e o entretítulo estão em Bodo-
ni) e massa de texto em Garamond. Os numerais obedecem ao estilo antigo, 
em que os números não têm a mesma altura, com características ascendentes 
e descendentes. Contém caracteres itálicos.

1824

65

VICENTE TOMÁS AQUINO. Vicente Thomaz de Aquino, Notorio Apostolico 
de sua Santidade, Commisario do Santo Officio, Cavalleiro na Ordem de Christo, 
e Conego na Santa Igreja Cathedral desta Cidade da Bahia, fallando aos Brasilei‑
ros e Bahianos, diz Brasileiros impavidos, fortes, e valorosos: Bahianos intrepidos, 
constantes, invenciveis, e generosos, que nos vossos rapidos progressos, e marciaes 
fadigas, vos constituistes terror, e assombro do inimigo... Dixe. Bahia: Na Typog. 
da Viuva Serva, e Carvalho, 1824. [2] f. (OR099D,000,017/MFN7618)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo antigo, em que os números não têm a mesma altura, com 
características ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

III Tipografia da Viúva Serva Filhos – 1827-1833

1828

66

PEDRO, I, Imperador do Brasil, 1798-1834. [Proclamação] À nação portu‑
guesa: não he como vosso Rei, que agora vos Fallo, pois Minha Abdicação está 
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completa: sim como Pai da Vossa Legitima Rainha D. Maria II., e como Seu Tu‑
tor... Rio de Janeiro, 25 de Julho de 1828. Bahia: Typ. da Viuva Serva e Filhos, 
[1828]. [1] p. (OR250,005,024 n. 025/MFN29033)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: Embora o documento seja uma proclamação à nação 
portuguesa, como um Rei que acabara de abdicar, d. Pedro o assina como 
“Pedro Imperador”.

1829

67

CASTILHO, Francisco das Chagas de Oliveira. Por libello crime de abuso de 
liberdade de imprensa, diz o cidadão Francisco das Chagas de Oliveira Castilho, 
contra o redactor do periodico ‑ O Bahiano ‑ Bernardino Ferreira Nobrega, por 
esta, e melhor fórma de Direito, o seguinte... Bahia: Na Typographia da Viuva 
Serva e Filhos, [1829]. 2 p. (OR057J,005,126/MFN27312)

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (o título está em Garamond) e massa de 
texto em Bodoni; colofão em chanceleresca. Os numerais obedecem ao estilo 
tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

1830

68

PAIM, Honorato José de Barros. Os Representantes da Nação, abaixo assigna‑
dos, doídos profundamente dos accontecimentos que tiverão lugar nesta Capital 
especialmente no dia 13 do corrente mes por occasiao dos festejos que se dispoze‑
rão... Rio de Janeiro, 17 de Março de 1831 [Manifesto popular ao sr. D. Pedro I]. 
Bahia: Na Typ. da Viuva Serva e Filhos, 1830, i. e. Bahia: Na Typographia da 
Viuva Serva e Filhos,1831. [1] p. (OR102,006,065/MFN27240)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Garamond e itálico; colofão 
em chanceleresca. Os numerais obedecem ao estilo tubular, onde não há va-
riação de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.
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RARiDADe/imPoRtânciA: Este documento apresenta duas imprentas, uma no 
cabeção (Bahia: Na Typografia da Viuva Serva e Filhos, 1831), corrigindo 
a data; e outra, no pé de imprenta (Bahia, na Typ. da Viuva Serva e Filhos, 
1830) – esta última está incorreta porque o abaixo-assinado é de 1831.
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1831

69

BRASIL. Assembléia Geral Legislativa. Brasileiros: os vossos Representantes De‑
putados da Assembléa Geral, solicitos em salvar a Pátria e confiando nos vossos 
sentimentos Nacionaes, tem‑se constituído em Sessão permanente até de todo restabe‑
lecer‑se a tranqüilidade publica, e cessarem as desconfianças, que vos tem dividido... 
[Proclamação aos brasileiros], Rio de Janeiro,15 de Julho de 1831. Bahia: Na Typo-
graphia da Viuva Serva e Filhos, 1831. 1 p. (OR102,006,066 n. 1/MFN26199)

tiPogRAFiA: Massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem aos estilos 
antigo e tubular. Contém caracteres itálicos.

70

BRASIL. Assembléia Geral Legislativa. Soldados: a Gloria que adquiriste no 
Campo da Honra pela vossa briosa união no dia Sete de Abril principia a decli‑
nar pelo espírito de insubordinação, desordens, que alguns d’entre vós acabão de 
manifestar: o susto, a consternação que tendes causado aos pacíficos Habitantes 
d’esta Cidade... [Proclamação aos soldados brasileiros], Palacio do Governo, 15 
de Julho de 1831. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva e Filhos, 1831. 1 p. 
(OR102,006,066 n. 2/MFN53093)

tiPogRAFiA: Massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem aos estilos 
antigo e tubular. Contém caracteres itálicos.

71

JOÃO DA VIRGEM MARIA KAXANGÁ, frei. Oração d’Acção de graças 
pela feliz restituição á Patria dos seus denodados filhos marciaes, no dia 31 de 
julho de 1831, celebrada na Igreja dos religiosos franciscanos por o brioso e sau‑
doso povo bahiense, que recitou e offerece à mesma tropa recem chegada, o padre 
exprovincial‑immediato. Bahia: Typog. da Viuva Serva e Filhos,1831. 12 p. 
(OR039,001,021/MFN9111)

tiPogRAFiA: Parte da página de rosto e massa de texto em letra bodônica. Os 
numerais obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem 
ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.
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72

LIMA, Luiz dos Santos. Proclamação: Habitantes da Bahia! A tranqüilidade 
publica acaba de ser alterada, e huma crise he certo que ameaçou esta famoza Ca‑
pital; mas muito pôde o patriotrismo Brasileiro, porque tudo se acommodou sem 
que o Solo Bahiano fosse salpicado do nosso sangue... Bahia: Na Typographia da 
Viuva Serva e Filhos, 1831. [1]f. (OR102,005,036/MFN32269)

tiPogRAFiA: Parte da massa de texto (a palavra “Proclamação” e a capitular 
estão em letra bodônica) em Garamond. Os numerais obedecem aos estilos 
antigo e tubular. Contém caracteres itálicos.

73

PAIM, Honorato José de Barros. Proclamação: Bahianos! Alguns indivíduos 
da mais ínfima plebe coadjuvados por hum resto de Soldados insubordinados do 
Batalhão n.º 10, tendo á sua frente trez, ou quatro officiaes indignos de cingi‑
rem a banda, arrojarão‑se hontem a affrontar o espaço publico, e a perturbar 
nossa tranqüilidade... Bahia: na Typogr. da Viuva Serva e Filhos, 1831. 1 f. 
(OR039,001,024/MFN53047)
O nome da tipografia aparece, em parte (apenas “Viuva Serva”), impresso de 
maneira invertida.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em letra bodônica. Os numerais 
obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascenden-
tes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: A inversão do nome da tipografia pode não ter sig-
nificado maior que o de um erro grosseiro de impressão. No entanto, foi o 
ano de 1831 aquele em que ocorreram significativas manifestações antilu-
sitanas, com forte rivalidade entre portugueses e brasileiros, fomentando o 
movimento nacional que culminou com a abdicação de d. Pedro I (REIS, 
2003, p. 50).
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74

PAIM, Honorato José de Barros. Senhores do Conselho Geral de Província He com 
toda satisfação, que, em cumprimento do Art. 80 da Constituição do Imperio, aqui 
me apresento, para instruir a este Conselho acerca dos negocios publicos da Província 
e das Providencias, de que ella mais preciza para seu melhoramento... Bahia, em  
1º de Dezembro de 1831. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva e Filhos, 1831.  
[2] p. (OR099A,009,005 ex. 1; OR102,005,038 ex. 2/MFN18431)

tiPogRAFiA: massa de texto em letra bodônica. Os numerais obedecem aos 
estilos antigo e tubular. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: O autor oferece instruções sobre a necessidade da 
formação das guardas nacionais e mais medidas sobre instrução primaria, as-
sistência social, etc.
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75

SEU AFFECTUOSO LEITOR. Correspondencia [ao] Sr. Redactor da Gazeta 
da Bahia: rogo‑lhe] o obsequio de enserir na sua folha os seguintes officios e Por‑
taria tirados por Certidão, a fim de que o Publico fique sciente, que até hoje 20 
do corrente, ainda não houve a menor novidade com aquelles Empregados [da 
Curveta Defensora]. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva e Filhos, 1831.  
[2] p. (OR057D,005,383/MFN25167)

tiPogRAFiA: Parte da massa de texto está em Garamond (a palavra “Corres-
pondencia” esta em Bodoni, enfeitada; e há uma frase em letra bodônica). Os 
numerais obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem 
ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

76

TRAMANDAÍ, Antero José Ferreira de Brito, barão de, 1787-1856. Procla‑
mação: Bahianos! Testemunha occular e companheiro no Exercito do Reconcavo em 
1823, conheci que os Bahianos erão Leões na guerra, e pacificos Cidadãos na paz: e 
este he o caracter do Homem livre... Viva o Exercito do Reconcavo. Bahia: Na Ty-
pographia da Viuva Serva e Filhos. 1831. 1 p. (OR102,006,068/MFN25470)

tiPogRAFiA: massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem ao estilo tu-
bular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

IV Impressão da Viúva Serva – 1829

1829

77

PIGAULT-LE BRUN, 1753-1835. Monsieur de Kinglin, ou A Presciencia. 
Composição em Francez de Mr. Le Brun, e traduzida para a lingua vulgar. 
Bahia: Na Impressão da Viuva Serva, 1829. 110 p. (OR099A,000,014/
MFN13711)
Ex libris: Bibliotheca Fluminense.
Carimbo: “Bibliotheca Fluminense”.

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em Bodoni. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.
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RARiDADe/imPoRtânciA: A obra oferece inédita circunstância da Tipografia 
Silva Serva: a viúva, dona Maria Rosa da Conceição Serva, assina sozinha a 
responsabilidade da impressão de uma tradução, antes do período apontado 
pelo pesquisador Berbert de Castro, que seria entre 1833 a 1837.
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V Tipografia da Viúva Serva – 1833-1837

1834

78

O POVO PARAENSE. Senhor. O Povo Paraense, cançado de soffrer dispotismos, 
arbitrariedades e males, provenientes dos Prezidentes, e Commandantes d’armas, 
com excepção do Barão de Bagé, Visconde de Goyanna, e Antonio Corréa Seára 
quando esperava, que, com a sahida do ex Presidente Machado, o successor deste 
Bernardo Lobo de Souza, achando em tranqüilidade a Provincia, e reconciliados 
os partidos, que a haviaõ dilacerado desde o dia sempre detestavel 7 de Agosto de 
1831 ... Pará 7 de Agosto de 1834. [Bahia]: Na Typographia da Viuva Serva, 
[1834]. 1 f. (OR099A,023,002/MFN53045)

tiPogRAFiA: massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem ao estilo tu-
bular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes.

1836

79

REBELO, Henrique Jorge, 1814-1879. Memoria e considerações sobre a po‑
pulação do Brasil. Bahia: Na Typographia da Viuva Serva, 1836. viii, 43 p. 
(OR153,002,020 n.1 ex. 1; OR099D,002,021 ex.. 2/MFN19092)
Carimbo: “Bibliotheca de F. R. Paz-Rio” (ex. 1).

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (a palavra “Brasil” está em black letter, 
caixa alta) e massa de texto em letra bodônica; colofão em chanceleresca. Os 
numerais obedecem ao estilo tubular, onde não há variação de altura, sem 
ascendentes e descendentes.

RARiDADe/imPoRtânciA: O texto apresenta contundente defesa da condição hu-
mana em relação aos valores que vigoravam então. Por exemplo, a secção 5ª 
pondera sobre os danos do latifúndio, afirmando que “quando em huma Nação 
existe hum grande numero de ricos proprietarios, e hum mui pequeno de pro-
prietários de 2ª ordem, necessariamente nesse Paiz existe hum numero excessivo 
de mercenarios e trabalhadores. A grande propriedade de hum só suppõe a falta 
de propriedade em muitos...” (p. 14); a secção 17ª questiona a escravidão, pon-
derando que “no Codigo da Natureza não encontraremos hum só titulo próprio 
a legitimar a escravidão, nem preço capaz de a pagar” (p. 31).
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1837

80

CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DA BAHIA. Estatutos da Caixa Econo‑
mica da Cidade da Bahia, com as reformas adoptadas até 28 de outubro de 1836. 
Bahia: na Typogr. da Viuva Serva, 1837. 22 p. (OR039,001,022/MFN10963)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em letra bodônica. Os numerais 
obedecem ao estilo antigo, em que os números não têm a mesma altura, com 
características ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

81

GOMES, Francisco Agostinho, 1769-1842. Memoria apologetica do Trata‑
do de Commercio, negociado entre o Ministro do Brasil, e o Ministro de Portu‑
gal, e dos Snrs. Deputados, que na Camara Temporaria o sustentarão. Bahia: 
Na Typographia da Viuva Serva, 1837. 56, [1] p.: (OR039,001,003 ex. 1; 
OR099A,000,006 ex. 2/MFN11582)
Exemplar incompleto: faltam as p. 53-56 e a página da “Advertencia” (ex. 2).
Defeito de impressão: a letra O de “Ministro”, na página de rosto, não foi 
impressa (ex. 2).

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (o nome do autor está em black letter, 
caixa alta) e massa de texto em letra bodônica. Os numerais obedecem ao 
estilo antigo, em que os números não têm a mesma altura, com características 
ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: o autor “concorreu poderosamente para a fundação 
da bibliotheca publica da Bahia, doando-a de grande parte de sua importante 
livraria” (BLAKE, 1883-1902, v. 2, p. 383).

82

STORCHENAU, Sigismund von. Instituiçoens logicas. Traduzidas do latim 
para o vulgar pelo Dr. Antonio Joaquim das Mercês... para a instrucção da 
Mocidade Brazileira.Bahia: Na Typogr. da Viuva Serva, 1837. 499, iii p. 
(OR202,004,003/MFN31191)
Ex libris: Bibliotheca Fluminense.
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tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em letra bodônica. Os numerais 
obedecem ao estilo tubular, onde não há variação de altura, sem ascendentes 
e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: esta é a mais extensa edição da Tipografia Serva, da 
coleção da Biblioteca Nacional. O arranjo da publicação apresenta cuidado evi-
dente com as páginas paratextuais – há inclusive um “Indice dos capítulos”. 
Dentre os muitos e solenes capítulos, distribuídos em três partes, há que desta-
car o Capitulo V, da parte III, que trata “Da Interpretação, e leitura dos Livros”.

VI Tipografia da Aurora, de Serva e comp. ou Tipografia de Serva 
e Comp. – 1836-1838

1837

83

COELHO, Romualdo de Souza, 1762-1841. Instrucção pastoral sobre o Santo 
Sacrificio da Missa que dirigio aos seus diocesanos o Excellentissimo e Reveren‑
dissimo Bispo do Pará... Bahia: Typ da Aurora de Serva e Comp., 1837. 1 v. 
(OR039,002,029/MFN53066)
Exemplar incompleto: faltam as páginas posteriores à p. 48.
Anotações manuscritas: vários cálculos (guarda preliminar).

tiPogRAFiA: página de rosto (apresenta palavras em fonte egípcia ou slab serif) 
e massa de texto em letra bodônica. Os numerais obedecem ao estilo tubular, 
em que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém 
caracteres itálicos.
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84

CUNHA, Benigno José de Carvalho e, 1789-1849. A religião da razão ou A 
harmonia da razão com a religião revelada. Bahia: Typographia da Aurora de 
Serva e Comp. 1837. 2 v. (OR099A,000,027-28 ex. 1; OR099A,000,031 
ex. 2; OR099A,000,020/OR099A,000,030 ex. 3/MFN53067)
v. 1: 172 p.; v. 2: 250 p.; 2 v. em 1 (ex. 2)
Erro ou defeito de impressão: o colofão do v. 2 apresenta como imprenta 
“Bahia: Typ. Da Aurora da Bahia de M. A. da S. Serva, 1810 [ou 1840?]”.
Ex libris: Coll D. Thereza Christina Maria (ex. 1).

tiPogRAFiA: na página de rosto, as palavras “A religião da razão” estão em fon-
te egípcia ou slab serif; massa de texto em letra bodônica. Os numerais obe-
decem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e 
descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Sei que esta obra se imprimiu no Brasil em 3 voulu-
mes de 8º no ano de 1840, ou pouco antes; mas não poude ver d’ella algum 
exemplar” (SILVA, 1858-1958, t. 1, p. 342). O colofão do volume 2 leva a 
crer que a impressão da obra foi concluída pelo filho, Manoel Antônio da 
Silva Serva, em 1840 – visto que não há qualquer possibilidade, pelas caracte-
rísticas da edição, que tenha sido impressa em 1810.
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85

NOBREGA, Bernardino Ferreira, 1800?-1837? A dança dos mortos, offerecida 
aos vivos. Bahia: Typ. da Aurora de Serva e Comp. , 1837. [1] f. , iv, 40 p. 
(OR106,004,034/MFN17817)

tiPogRAFiA: a página de rosto apresenta palavras em fonte egípcia ou slab serif 
e em bodoni, enfeitada. Os numerais obedecem ao estilo tubular, em que não 
há variação de altura, com características ascendentes e descendentes. Contém 
caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: A obra pretende “corrigir vicios, e guiar o genero 
humano pelo legitimo caminho da virtude” (p. I), a partir das experiências 
do autor numa viagem à Alemanha. Dentre as muitas curiosidades, desta-
ca-se a descrição que faz das mulheres que observou: “[...] suas mulheres 
revestidas de carnes, bem que umas mais magrinhas, e outras mais gordinhas, 
mas cada qual querendo ser mais delicada da centura á força do arrôxo dos 
espartilhos”.

86

SAINT-ANGE, Luiz de. O segredo de triumphar das mulheres e de torna‑las 
constantes, seguido dos signaes que annunciam a inclinação ao amor e dos pen‑
samentos de Montaigne de Labruyere, e de Larochefoucault, sobre as mulheres, 
o casamento, e a sociedade. Bahia: Typographia da Aurora de Serva e Comp., 
1837. 236 p. (OR099A,000,018/MFN53065)
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tiPogRAFiA: parte da página de rosto apresenta palavras em fonte egípcia ou 
slab serif e em Bodoni, enfeitada. Os numerais obedecem ao estilo tubular, em 
que não há variação de altura, com características ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: A segunda parte do livro é extremamente interes-
sante, porque mostra a visão que, à época, se tinha das mulheres. O autor 
apresenta uma verdadeira tipologia: a Namoradeira, a Virtuosa fingida, a 
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Indifferente, a Viva, a Romanesca, a Melancólica, a Caprichosa, a Orgulhosa, a 
Pérfida, a Devota, a Sabia, a Affectada e a Exaltada (p. 50-72)

87

SILVA, Manoel Antonio da. Restauração da Bahia em 1625, ou A expulsão dos 
Hollandezes. Offerecida ao Illustrissimo Senhor Tenente Coronel Ignacio Ac-
cioli de Cerqueira e Silva, Administrador do Theatro Publico da Bahia... para 
ser representada no mesmo Theatro, em o Dia Dous de Julho de 1837. Bahia: 
Typ. da Aurora de Serva e Comp. 1837. 2 f., 54 p., 1 f. (OR034,000,066/
MFN30768)

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (apresenta trechos em fonte egípcia ou 
slab serif e em bodoni, enfeitada) e massa de texto em Bodoni. Os numerais 
obedecem ao estilo tubular, onde não há variação de altura, com característi-
cas ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: a obra é uma peça teatral sobre um momento da 
História do Brazil, com 14 personagens, que falam – identificados, porque o 
autor enumerou aqueles que “Não fallam”: a Tropa Bahiana, o Povo dito e a 
Tropa Hollandeza.

1838

88

PACCA, Manoel Joaquim Pinto, m. 1864. Correspondencia official do Quartel 
Mestre General, o Tenente Coronel Manoel Joaquim Pinto Pacca, no Acampa‑
mento de Pirajá, durante o ataque da Cidade pelas Tropas da Legalidade nos 
memoraveis dias 13, 14, 15, e 16 de março de 1838. Bahia: Na Typ. da Aurora 
de Serva e Comp. 1838. 28 p. (OR039,002,030/MFN53068)

tiPogRAFiA: página de rosto e massa de texto em letra bodônica. Os numerais 
obedecem ao estilo tubular, onde não há variação de altura, sem ascendentes 
e descendentes. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: o autor foi “condecorado com a medalha da Cam-
panha da Independencia, na Bahia”; [e] foi em varias legislaturas deputado à 
assembléa geral” (BLAKE, 1883-1902, v. 6, p. 123)
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89

PIRAJÁ, Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, visconde de, m.1848. 
Elogio offerecido à S. M. I. o Senhor D. Pedro 2º pelo fiel criado da Sua Im‑
perial Casa, Visconde de Pirajá. [Bahia]: Typ. de Serva e Comp. 1838. 3 p. 
(OR088,004,010 n. 021/MFN8704)

tiPogRAFiA: parte da massa de texto (a palavra “Elogio” está em Bodoni, en-
feitada) e massa de texto em Bodoni. Os numerais obedecem ao estilo tubular, 
em que não há variação de altura, com características ascendentes e descen-
dentes. Contém caracteres itálicos.

VII Tipografia Imperial e Constitucional de Viuva Serva 
– 1838-1840

90

CALADO, João Crisóstomo, 1780-1857. Quartel general da Bahia 17 de 
março de 1838: Ordem do dia n.º 13. [Bahia]: Typogr. Imperial e Constitucio-
nal, de Viuva Serva, 1838. 1 p. (OR102,004,103/MFN27001)
Defeito de impressão: a mancha de texto está enviesada, em relação ao papel, 
que traz a marca do papeleiro italiano “Al Masso”.
Ex libris: Collecção Benedicto Ottoni.

tiPogRAFiA: massa de texto em Bodoni; colofão em Garamond. Os numerais 
obedecem aos estilos antigo e tubular. Contém caracteres itálicos.

91

SANTA CRUZ, Romualdo Antonio de Seixas, marquês de, 1787-1860. Pas‑
toral em que o Excel. e Ver. Senhor D. Romualdo Antonio de Seixas, Arcebispo 
da Bahia, Metropolitano do Brasil... recolhendo‑se á Capital da Provincia, depois 
d´extinta a revolta, saúda e felicita seus diocesanos. Bahia: Na Typ. Imperial e 
Constitucional de Viuva Serva, 1838. 11 p. (OR039,001,003B/MFN20054)

tiPogRAFiA: massa de texto em Bodoni; colofão e assinatura do arcebispo em 
Garamond. Os numerais obedecem ao estilo antigo, onde os números não 
possuem a mesma altura, com características ascendentes e descendentes. 
Contém caracteres itálicos.
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VIII Tipografia de Manoel Antonio da Silva Serva (filho) 
– 1838-1840

1838

92

REBOUÇAS, Antônio Pereira, 1798-1 880. Ao Sr. Chefe de Policia [Francisco] 
Gonçalves [Martins], responde o Rebouças... Bahia, 13 de Dezembro de 1838. 
Bahia: Typ. de Manoel Antonio da Silva Serva, 1838. 119 p. (OR107,001,053 
ex. 1; OR151,004,024 n. 001 ex. 2/MFN19372)

tiPogRAFiA: parte da página de rosto (apresenta palavras em fonte egípcia ou 
slab serif e em Bodoni, ornamentada), capital ornamentada e massa de texto 
em letra bodônica.

RARiDADe/imPoRtânciA: o autor, “em 1822 tomou parte mui activa na lucta da 
independência, prestando então a favor della serviços relevantes, que lhe merece-
ram o grau de cavalleiro da ordem do Cruzeiro” (SILVA, 1858-1958, t. 8, p. 424).

1839

93

FIGUEIREDO, Joaquim Bento Pires de. Ao publico: exposição do Inspector da 
Thesouraria da Bahia sobre a arrematação da Sisalha de Cobre, feita perante a mesma 
Thesouraria em 31 de maio de 1837... Bahia 22 de Junho de 1839. Bahia: Na Typ. 
de Manoel Antonio da Silva Serva, 1839. 6 p. (OR057J,005,115/MFN25737)
Inclui 19 anexos numerados, que o autor juntou à Exposição.

tiPogRAFiA: massa de texto em Bodoni. As palavras “Ao público” estão em fon-
te egípcia ou slab serif. Os numerais obedecem ao estilo tubular, onde não há 
variação de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

94

GARRETT, Almeida, 1799-1854. Camões, poema: dedicado à Ilustrissima Se‑
nhora D. Ignacia Maria de Carvalho e Lima, digna filha do Illustrissimo Sr. 
Francisco Xavier de Carvalho... Bahia: Reimp. na Typ. de M. A. da S. S., 1839. 
viii, v, 184 p. (OR016,002,007 ex. 1; 016,002,008 ex. 2/MFN12262)
Ex dono: Felix Ferreira (ex. 2)
Ex libris: Collecção Benedicto Ottoni (ex. 2).
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tiPogRAFiA: na página de rosto, a palavra “Camões” está em Bodoni orna-
mentada; a palavra “Poema” está em fonte egípcia ou slab serif; e os dados de 
impressão, após o local, estão em chanceleresca. Os numerais obedecem ao 
estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascendentes e descenden-
tes. Massa de texto em Bodoni. Contém caracteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: “Nas obras do sr. Garrett, como poeta, há alem do mé-
rito extraordinário que as distingue, uma circunstancia que lhes dá o primeiro 
logar na litteratura portugueza do século XIX, e vem a ser que ellas começaram 
o período de transição entre a velha litteratura da escola chamada clássica, e a da 
escola que denominam romântica” (SILVA, 1858-1958, t. 10, p. 180).

1840

95

ABBOTT, Jonathas, 1796-1868. Prologo ao Curso de Anatomia, recitado no 
Amphiteatro da Eschola de Medicina aos 6 de Março de 1840. Bahia: Typ. 
de Manoel Antonio da Silva Serva, 1840. 31 p. (OR093,002,029 n. 002/
MFN53052)
Exemplar incompleto: faltam as p. 17-31.
Ex libris: Collecção Benedicto Ottoni.

tiPogRAFiA: as palavras Curso de Anatomia, na página de rosto, estão em Bo-
doni ornamentada. As palavras Eschola de Medicina estão em fonte egípcia 
ou slab serif. Os numerais obedecem ao estilo tubular, e que não há variação 
de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém caracteres itálicos.

IX Tipografia Imperial e Constitucional de Manoel Antonio da 
Silva Serva [filho] ou Tipografia de M. A. da S. Serva – 1841-1846

1843

96

CAPIRUNGA, Antonio Ferreira Santos, n.1790. Poesias...: tomo primeiro de-
dicado e offerecido ao Illm. Sr. João da Silva de Miranda... Bahia: na Typogra-
fia de M. A. da S. Serva, 1843. 163 p. (OR081,003,037 ex. 1; 099A,000,033 
ex. 2/MFN8410)
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tiPogRAFiA: massa de texto em Bodoni, ornamentada. A dedicatória e alguns 
entretítulos estão em fonte egípcia ou slab serif; e os dados de impressão, após 
o local, estão em chanceleresca. Os numerais obedecem ao estilo tubular, em 
que não há variação de altura, sem ascendentes e descendentes. Contém ca-
racteres itálicos.

RARiDADe/imPoRtânciA: o autor, “poeta muito estimado, [...] prestou serviços 
à causa da independência” (BLAKE, 1883-1902, v. 1, p. 164).

97

SERVA, Manoel Antonio da Silva. Exposição das razões que reclamão o Tratado 
de Commercio entre o Brasil e Portugal, seguida de varias pessas concernentes ao 
mesmo objecto, offerecida a Illustrissima Associação de Commercio desta Cidade 
da Bahia pelo Edictor Manuel Antonio da Silva Serva. Bahia: Na Typographia 
de M. A. da S. Serva, 1843. 59 p. (OR039,001,026 ex. 1; OR039,001,025 
ex. 2/MFN53049)
Inclui, ao final, a lista dos “Sócios da Associação Commercial da Bahia”
O autor assina a obra como editor.

tiPogRAFiA: na página de rosto, as palavras “Tratado de Commercio” estão em 
fonte egípcia ou slab serif. A palavra “Exposição”, na p. 2, está em Bodoni, or-
namentada. A palavra “Bahia”, na imprenta, está em black letter. Os numerais 
obedecem ao estilo tubular, em que não há variação de altura, sem ascenden-
tes e descendentes. Massa de texto em Bodoni. Contém caracteres itálicos.
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Resumo

Este texto constitui uma análise histórico-geográfica do mapa Gallia Vetus do 
cartógrafo*1renascentista Abraham Ortelius, a partir do texto latino Caesaris Commen‑
tarii de Bello Gallico. Esse mapa integra o conjunto de cartas antigas do Parergon, suple-
mento do Theatrum orbis terrarum, de Ortelius, edição de 1612, do acervo da Divisão 
de Cartografia da Biblioteca Nacional. A área representada no mapa abrange desde os 
Montes Pirineus, na divisa com a Hispania (Espanha), até o Rio Reno, no limite com a 
Germania (Alemanha), o território do domínio romano no sul da Gália e na parte meri-
dional da Britannia (Grã-Bretanha). Estão também aí indicados cidadelas, rios, povos e 
alguns extratos dos Commentarii, como o local da morada dos druidas. As indicações de 
Ortelius são as fontes básicas de vários estudos posteriores, os quais são aqui confronta-
dos com o texto latino de César. Esse confronto é crucial para se identificar a fidelidade 
ou não dos dados representados pelo cartógrafo no mapa de acordo com a teoria ptolo-
maica que entende a cartografia como uma representação gráfica do mundo.

Palavras-chave: César. História. Guerras Gálicas, 58‑52 a.C. Mapas.

Abstract

This text is a historical and geographical analysis of the Gallia Vetus map by the 
Renaissance cartographer Abraham Ortelius, derived from the Latin text Caesaris com‑
mentarii de Bello Gallico. This map is included in a set of old charts from the Parergon, 
the supplement of Ortelius’ Theatrum orbis terrarum, edition of 1612, which belongs to 
the Cartography Division collection of the National Library. The area represented on 
the map stretches from the Pyrenees, on the border of Hispania (Spain), to the Rhine 
River, on the border of Germania (Germany), the Roman domain in southern Gaul, and 
the conquered southern part of Britannia (Britain). Citadels, rivers, and people, as well 
as some extracts of the Commentarii, as the Druids’ place of abode, are depicted on this 
map. Ortelius’ indications are the basic sources of various other studies, which are here 
confronted with Ceasar’s Latin text. This confrontation is crucial to identify the fidel-
ity to the data represented by the cartographer on the map according to the Ptolemaic 
theory that considers mapping as a graphical representation of the world.

Keywords: Caesar. History. Gallic Wars, 58‑52 a.C. Maps.

* Cartografia é uma palavra criada pelo visconde de Santarém, em uma correspondência a Francisco Adolfo 
Varnhagen, em 1839. Assim, chamamos Ortelius de cartográfo neste texto para denominar, de forma geral, 
o cosmógrafo e geógrafo.



1 Introdução

Nossa proposta de trabalho é a análise histórico-geográfica do mapa Gallia 
Vetus, parte integrante do Parergon theatri, obra do cartógrafo renascentista 
Abraham Ortelius, nascido em 1527 em Antuérpia, região de Flandres, hoje 
ocupada pela Bélgica, onde viveu até o ano de sua morte, 1598. Ele foi, sem 
dúvida, um dos grandes eruditos do Renascimento. Nessa época o papel já cir-
culava pela Europa e era utilizado para as novas invenções, como a impressão 
tipográfica e as técnicas de gravação – xilogravura, metal a buril e água forte. 
A geografia do mundo se modificava com os novos descobrimentos de terras 
devido às expansões ultramarinas e à redescoberta da Geographia de Cláudio 
Ptolomeu, “manual” de elaboração de mapas que continha as coordenadas 
geográficas e a teoria da projeção.

Desde meados da Idade Média vinham ocorrendo mudanças no pensa-
mento humano/religioso e no desenvolvimento científico e tecnológico de-
correntes, em parte, da ampliação do acesso aos estudos literários, históricos, 
artísticos e filosóficos da Antiguidade Clássica, situação que tomou vulto no 
Renascimento e se estendeu até meados do século XVII. Assim, os humanis-
tas, principalmente pesquisadores e colecionadores, tinham como preocupa-
ção buscar uma “Antiguidade Clássica autêntica” (DELUMEAU, 1983, v. 1, 
p. 95), o que os fez deparar, em escavações arqueológicas, com documentos 
manuscritos de Tácito, Cícero, Plauto e outros, além de obras artísticas (DE-
LUMEAU, 1983, v. 1, p. 87-88, 95-96). A partir da invenção da imprensa, 
foram publicadas diversas obras de escritores gregos, latinos (tanto religio-
sos quanto pagãos), e a expansão da vida intelectual foi beneficiada. Como 
exemplo, temos, em versão incunábula,1 oito publicações da Geographia de 
Ptolomeu, e ainda 546 edições de diversas obras de Vergílio, impressas entre 
1460 e 1600. É importante notar que a edição princeps2 do De Bello Gallico 
de César é datada de 1469, 19 anos depois do advento dessa nova técnica 
(CÉSAR, 1937, t. 1, p. IV). Observamos ainda que a primeira publicação da 
imprensa de Johann Gutenberg foi a Bíblia, em Mainz (Mogúncia), em 1455. 
O interesse em publicar as obras da Antiguidade Clássica cresceu ao longo do 
século XVI, momento do estabelecimento de tipografias em diversas regiões 
da Alemanha, depois na Itália e França e que, ainda no século XVI, chega-
ram à Bélgica. Antuérpia principalmente tornou-se um dos grandes centros 
culturais e econômicos da Europa renascentista. Dentre os 50 impressores 
existentes na Europa, 30 se localizavam em Antuérpia. Na segunda metade do 

1.  Incunábulo: do latim incunábula –orum, significa berço, no sentido figurado lugar do nascimento, origem, 
começo (Faria, 1991); daí designar livro publicado desde a origem da imprensa, meados do século XV, até 
1500.

2.  Edição princeps: primeira edição de um livro.
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século XVI, no entanto, a cidade sofreu um declínio econômico, devido à luta 
político-religiosa entre o Norte protestante e a Espanha, que terminou com 
a tomada pela Espanha da Bélgica e, em consequência, de Antuérpia. Mas a 
prosperidade cultural perdurou até meados do século XVII, destacando-se 
grandes impressores como Christopher Plantin e seus genros Frans Van Ra-
phelengen e Jan Moretus, que depois criaram a firma Plantin-Moretus.

Em razão desse movimento cultural, houve um aumento significativo dos 
acervos das bibliotecas com documentos manuscritos e impressos, bem como 
o crescimento do número de escolas secundárias, universidades, bibliotecas e 
o surgimento dos primeiros museus por toda a Europa.

Foi nesse período que Ortelius produziu uma obra encadernada, inovando 
um padrão de mapas, agora em folhas da mesma dimensão, com o título de 
Theatrum orbis terrarum (“O teatro do globo terrestre”). A palavra theatrum 
(FARIA, 1985), “na concepção de Cícero é uma construção em forma de 
círculo onde se representam os jogos cênicos, podendo ser atribuída para a 
representação do mundo, nome que permaneceu por pouco tempo”.

O Theatrum de Ortelius consistiu de texto, 53 mapas compilados de di-
versos cartógrafos, gravados sobre metal, uma lista de nomes, sob o título 
Catalogus auctorum tabularum geographicarum... (“Catálogo dos autores dos 
mapas geográficos...”) e um índice de nomes geográficos antigos intitulado 
Antiqua regionum, insalurum, urbium, oppidorum montium, promontorium, 
siluarum, pontium, marium, sinuum, lacuum, paludum, fluuiorum, & fontium 
nomina, recentibus eorundem nominibus explicata; auctoribus quibus sic vocan‑
tur, adiectis,3 compilado com a ajuda de Arnold Mylius, amigo do autor. Or-
telius dedicou esse conjunto ao rei da Espanha4 e dos Países Baixos, Felipe II,5 
de quem mais tarde tornou-se cartógrafo. Com a sua nova forma, o Theatrum 
marcou uma época na cartografia, sendo considerado por muitos estudiosos 
como o primeiro atlas publicado. No mesmo ano, ele lançou mais duas edi-
ções, mas não incluiu o dia e o mês, como fez na edição princeps – 20 de maio 
de 1570.6 A importância de tal obra era tanta que até 1621 cerca de quaren-
ta edições foram publicadas em latim, espanhol, alemão, francês e holandês. 
Essa foi a época, também, da difusão da leitura em outras línguas para aqueles 
que não sabiam latim.

3.  “Nomes antigos das regiões, ilhas, cidades, fortalezas, montes, promontórios, florestas, pontes, mares, 
baías, lagos, pântanos, rios e das fontes, assim chamados e acrescentados pelos autores.” 

4.  A Bélgica pertenceu à Espanha do século XVI a 1713, quando foi cedida à Áustria. Em 1815 foi integrada 
à Holanda, da qual se tornou independente em 1831. Em 1948, a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo for-
maram o chamado “Benelux” (België, Nederland e Luxemburg, em neerlandês).

5.  Esta dedicatória aparece em todas as edições do Theatrum orbis terrarum.

6.  A Biblioteca da Marinha, que pertence à Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação do Ministé-
rio da Marinha, possui a edição princeps do Theatrum orbis terrarum.
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Contemporâneo a ele, seu amigo e rival Gerard Mercator elaborou um vo-
lume de cartas geográficas intitulado Atlas sive cosmographicae meditationes de 
fabrica mundi et fabricati, figura,7 comparando o seu trabalho ao do deus gre-
go Atlas, que sustentava o mundo sobre os ombros. O termo atlas foi utilizado 
no Renascimento concorrendo com theatrum e permaneceu com o sentido de 
conjunto de documentos cartográficos, suplantando a segunda nomenclatura. 
Além disso, Mercator tornou-se notável pela famosa projeção que conserva o 
seu nome, deixando em segundo plano os trabalhos de Ortelius.

Cabe observar que Ortelius apresenta algumas falhas de informação nas 
indicações dos mapas conhecidos naquela época. Um exemplo é o mapa Ame‑
ricae sive Novi Orbis nova descriptio [Nova descrição da América ou do Novo 
Mundo], cuja legenda sobre o Brasil apresenta falhas vocabulares e históricas: 
Bresilia [e não Brasilia] a Lusitanis Aº 1504 [e não 1500] inuenta (Brasil des-
coberto pelos lusitanos no ano de 1504).

Ao mesmo tempo, porém, nosso autor publicou, pela primeira vez, em 
1579, o Parergon, com três mapas históricos, tanto sacros quanto profanos, 
e o Nomenclator ptolemaicus; omnia locorum vocabula quae in tota ptolemaei 
geographia occurrunt, continens ad fidem graecis codicis purgatus; & in ordinem 
non minus vtilem quam elegantem digestus,8 um índice de nomes geográficos 
na Antiguidade. A esses mapas, ele mesmo acrescentou, no decorrer dos anos, 
outros mapas do mesmo teor.

Hoje os estudiosos começam a ver os seus trabalhos com novos olhos.
A metodologia empregada para a análise do mapa em questão parte de 

uma visão biblioteconômica da documentação cartográfica histórica.
Este estudo apresenta dois tipos de análise: a primeira, uma análise ex‑

trínseca, trata da descrição física (manuscrito ou tipo de gravação, ilustração, 
suporte), data de elaboração, dedicatória, dados matemáticos (escala, projeção 
e coordenadas geográficas) e sua ligação ou não com determinada coleção. Em 
seguida, uma análise intrínseca: como o mapa se refere à conquista da Gália 
por Júlio César, é importante verificar a fidelidade dos topônimos e dos dados 
históricos indicados no mapa Gallia Vetus de Ortelius – estudo este funda-
mental quando se trata do período renascentista. A fonte latina que serviu de 
base para esse estudo foi aquela das edições Les Belles Letres, César: guerres de 
gaules. Texte établi et traduit par L. A. Constans. Além disso, nosso interesse 
estará voltado também para a questão das variantes no uso da língua latina nos 
diversos manuscritos apresentados na edição crítica que usamos.

7.  “Atlas ou meditações cosmográficas sobre a fabricação do mundo e da forma criada.”

8.  “Vocabulário ptolomaico; contendo todos os nomes dos locais que ocorrem na geografia de Ptolomeu com-
pleta; corrigido em fidelidade aos códigos gregos e dividido em uma ordem não menos útil do que elegante.”
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2 Desenvolvimento

O foco da análise será o cotejo entre alguns topônimos e nomes dos povos 
e seus chefes encontrados nos Commentarii de César das edições Belles Lettres 
e aqueles encontrados no mapa Gallia Vetus de Abraham Ortelius. Além disso, 
serão observadas as variantes dessas nomenclaturas transcritas dos manuscri-
tos medievais, tomando por base a fonte acima mencionada.

2.1 O De Bello Gallico de Caio Júlio César

Caio Júlio César nasceu em Roma e viveu no século I a.C. (100 a.C.-44 
a.C.). Pertenceu a gens Iulia, uma família de patrícios, cuja ascendência é atri-
buída a Iulus, filho do príncipe troiano Enéias e, portanto, neto da deusa Vênus.

Na juventude, César foi perseguido pelo ditador Sila,9 que o obrigou a sair 
de Roma. Após a morte desse general, ele retornou a Roma, período em que 
propriamente inicia a sua carreira política. Em 60 a.C., fez um pacto com 
Crasso e Pompeu, formando o primeiro triunvirato, o que lhe assegurou o 
Consulado, em 59 a.C. Nessa época ele iniciou a campanha na Gália, que 
relatou nos chamados Commentarii de Bello Gallico (“Comentários sobre a 
guerra gaulesa”), fonte para este estudo.

Não existe referência segura sobre a ameaça da invasão gaulesa nas pro-
víncias romanas, excetuando-se os Commentarii de Bello Gallico, de César 
(CANFORA, 2002, p. 131). Existia, sim, o temor do povo romano diante da 
ameaça germânica sobre a Itália em função da lembrança da invasão címbri-
ca, favorecendo com isto o apoio à campanha de César na Gália. Os autores 
latinos que cantaram esse episódio foram Publio Terêncio Varro, em Bellum 
sequanicum (campanha de César contra Ariovisto), Caio Valério Catulo, no 
Carmen XI, e mais tarde Cícero, nos Discursos.

Os Commentarii de Bello Gallico, obra também conhecida como De Bello 
Gallico ou ainda Bellum Gallicum, têm um cunho político, em que o general 
romano narra a campanha da Gália, ocorrida entre 58 a.C e 52 a.C. Compos-
ta por oito livros, a obra foi concluída, no livro VIII, por Aulo Hírcio, amigo 
de Júlio César.

O título Commentarii de Bello Gallico não foi retirado dos manuscritos 
mais antigos e nem daquele que César publicou (CÉSAR, 1937, t. 1, p. v). 
Foi transcrito de cópias manuscritas medievais dividido em duas classes, co-
mumente designadas pelas letras  e . Muitos desses manuscritos trazem o 
título Libri Gaii (Iulii) Caesaris Belli Gallici (Iuliari) de narratione temporum10 

9.  Há uma divergência quanto à escrita do nome em português. Aparece “Sila” em algumas obras, como em 
Júlio César, de Luciano Canfora, e “Sula”, no Dicionário Oxford de Literatura Clássica (1998, p. 472).

10.  “Livros de Caio Júlio César sobre a narrativa dos tempos da Guerra Gálica.”
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e a subscrição, dividida nas classes  e . Na subscrição da classe , lê-se C. 
Caesaris pont. max. ephimeris rerum gestarum Belli Gallici liber VIII explicit 
feliciter,11 na subscrição , lê-se Hircii Pansae rerum gestarum Belli Gallici Gai 
Iulii Caesaris pont. max. Lib. VIII. explicit feliciter.12 Segundo Constans a pala-
vra grega ephimeris, que consta na subscrição , traduz o termo sem exatidão, 
autoria de algum copista medieval. Quanto ao vocábulo latino commentarii, 
aparece somente na classe , no final do livro VII: Iulius Celsus Constantinus 
u. c. legi commentari(o)s Caesaris.13 Essas duas subscrições (livros VII e VIII) 
conservam, de alguma forma, o título exato da obra, e é o que se aproxima do 
testemunho de dois autores contemporâneos de César: Cícero, em Brutus, e 
Hírcio, no prefácio do livro VIII de De Bello Gallico. Além dessas comprova-
ções, Constans acrescenta mais um testemunho: a obra de Suetônio intitula-
da Reliquit et rerum suarum commentarios Gallici civilisque belli pompeiani,14 
escrita um século depois. Do resultado da comparação dos três textos com as 
confirmações das subscrições dos manuscritos, pode-se concluir que o título 
atribuído por César seria C. Iuli Caesaris comentarii rerum gestarum, com o 
subtítulo Bellum Gallicum ou Belli Gallici.15

A palavra commentarius não aparece até o século II. No tempo de Cícero e 
César, o vocábulo vinha sempre seguido do genitivo.

As primeiras produções dos Commentarii de César, que divulgaram e ex-
pandiram a obra, tiveram o título incorreto. À edição princeps, de 1469, e 
àquela publicada em 1471, em Veneza, atribuiu-se o título Caesaris commen‑
tarii. Item Auli Hirtii, aut Opii, libri de Bello Alexandrinia, de Bello Africo et 
de Bello Hispano.16 Na edição in-fólio17 de 1473, o título passou a ter a forma 
hoje conhecida: Caesaris commentarii de Bello Gallico.18

Constans escreve “Commentarii dans le latin classique, désigne couramment 
des notes brèves, et sèches, un recueil de faits, un aide‑mémoire”.19 Foi nesse sen-
tido que César empregou a palavra, sem pretensão de escrever uma história 
sobre a guerra dos gauleses, mas sim publicar notas para maior difusão do tra-
balho. Ele tinha a intenção de tornar público os seus feitos durante a guerra da 

11.  “Termina o livro VIII da Guerra Gálica [ephimeris] dos feitos de C[aio] César, Pontífice Máximo.” 

12.  “Termina o livro VIII, de Hírcio Pansa, da narrativa da Guerra Gálica e dos feitos de Caio Júlio César, 
Pontífice Máximo.” 

13.  “Julio Celso Constantino u. c. li os comentários de César.”

14.  “[César] deixou comentários dos seus feitos sobre a Guerra Gálica e a Guerra Civil Pompeiana.”

15.  “Comentários dos feitos de Caio Júlio César; [com o subtítulo] Guerra Gálica [ou] Guerras Gálicas.”

16.  “Os Comentários de César. Também livros sobre a Guerra Alexadrina, a Guerra Africana, a Guerra His-
pânica de Aulo Hírcio ou Ópio.” 

17.  In-fólio: folha dobrada uma vez no meio, originando cada folha quatro páginas.

18.  “Comentários de César sobre a Guerra Gaulesa.”

19.  “Commentarii no latim clássico designa correntemente notas breves e secas, compilação de fatos, uma 
agenda.”
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Gália e fornecer aos historiadores futuros um conjunto de documentos de pri-
meira mão em que, sutilmente, se engrandece, como narra no livro VII,4,1: 
“Simile ratione ibi Vercingetorix, Celtilli filius, Aruernus, summae potentiae adu‑
lescens, cuius pater principatum Galliae totius obtinuerat et ob eam causam, quod 
regnum appetebat, ab ciuitate erat interfectus, conuocatis suis clientibus facile 
incendit.”20 No livro VII,5,1: “His suppliciis celeriter coacto exercitu Lucterium 
Cadurcum, summae hominem audaciae, cum parte copiarum in Rutenos mittit; 
ipse Bituriges proficiscitur”.21

O termo commentarius, substantivo masculino, ou commentarii, plural do 
gênero masculino, no latim clássico, segundo Ernesto Faria, significa “em sen-
tido próprio: livro de notas ou apontamentos, notas, memoriais”. Designa, 
ainda, “em sentido particular: registro, arquivo dos magistrados, formulário, 
diário, comentários, memórias, rascunho, projeto de discurso, atas de sessão 
de assembleia, tribunal” (FARIA, 1991, p. 120).

Quanto à época em que César escreveu os Commentarii há contradições. 
Existe, porém, a hipótese de que ele teria escrito a obra, a cada outono, depois 
dos acontecimentos. Já sobre a geografia da Gália, ele deixa a desejar, pois 
negligencia as precisões de ordem topográficas. Constans, em César Guerre de 
Gaules, faz o seguinte comentário:

Les indications générales qu’il donne sur l’orientation des différentes parties de la Gau‑
le, sur celle de la Grande‑Bretagne, sont erronées: il s’est fie aux cartes mal dressées qu’il 
avait sous les yeux, et il n’a pas fait d’observations personnelles qui lui permissent de 
rectifier les erreurs des géographes de son temps.22

César tinha a intenção de informar aos seus leitores sobre os países que 
ficavam distantes da Península Itálica, para os quais levaria primeiro as águias 
romanas, sem, no entanto, encarregar um de seus secretários de compilar 
qualquer geógrafo grego.

Os Commentarii, por isso, formam um livro livre, uma obra de circunstân-
cia, sem a preocupação de fornecer acontecimentos e dados geográficos com 
exatidão, mas tornar público os feitos e impressionar o Senado. Como fonte 
histórica, são considerados pouco seguros.

20.  “Pela mesma razão Vercingetorige, filho de Céltilo, arverno, jovem que estava entre os mais poderosos do 
país, cujo pai tinha tido o império da Gália e foi morto pelos seus compatriotas, porque desejava a realeza; 
convocados os seus clientes, facilmente inflamou-os.”

21.  “Com estes suplícios e depois de ter coagido rapidamente o exército, envia Luctério Cadurco, homem de 
grande audácia, com uma parte dos exércitos até os rutenos, ele mesmo vai até os bitúriges.”

22.  “As indicações gerais que ele dá das diferentes partes da Gália, sobre aquelas da Grã-Bretanha estão erra-
das: ele confiou nas cartas mal levantadas que tinha sob seus olhos, e ele não fez observações pessoais que lhe 
permitissem retificar os erros dos geógrafos do seu tempo.”
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Não se conhece a versão original de De Bello Gallico, embora tenham sido 
feitas inúmeras cópias do livro no período medieval. Segundo Constans, as 
primeiras cópias medievais remontam, pelo menos, ao início do século V. 
Um dos autores que, nessa época reproduziu uma quantidade de passagens 
do Bellum Gallicum foi Orósio,23 a partir do texto de Suetônio (VI,7: “Hanc 
historiam Suetonius Tranquillus plenissime explicuit, cuius nos competentes 
portiunculas decerpsimus.”).24 Repetiu-se, também, com Sidônio Apolinário 
(Epistula IX, 14) e uma família de manuscritos atribuindo a autoria a César: 
Flodoard, no século X, Aimoin, no século XI e outros. No século V, Júlio 
Celso Constantino foi considerado o revisor das cópias dos Commentarii, no 
século seguinte Flávio Licério Firmino Lupínio, sobrinho do bispo Enódio de 
Pavia foi outro revisor do livro II. Infelizmente, muitas cópias manuscritas dos 
Commentarii se perderam, as mais antigas delas datam do século IX.

Com as inúmeras cópias surgidas no decorrer do período medieval, hou-
ve variantes nas transcrições das lições, dividindo os manuscritos em classes 
 e . Essas variantes se devem aos erros dos copistas e às tentativas de me-

lhorar o texto por parte dos gramáticos.
Constans declara que nenhuma das duas classes prima sobre a outra. De-

vemos sempre confrontar as duas classes de cópias para julgar cada caso, de 
acordo com o contexto, com o emprego de César e com as sugestões do senso 
crítico. Assim, o linguista transcreveu os Commentarii de Bello Gallico, to-
mando por base sete manuscritos medievais da classe  e quatro da , revistos 
por ele e alguns estudiosos. Esses documentos datam dos séculos IX ao XII e 
estão localizados nas bibliotecas europeias. Seguem referências das cópias ma-
nuscritas do Bello Gallico, fundamentadas para a sua transcrição nas edições 
Belles Lettres:

Classe 
1ª família

A = Códice25 Bongarsianus ou Amstelodamensis. 73 (listado an-
teriormente como 81), entre os séculos IX e X, Bibliotheek der  
Rijksuniversiteit. Amsterdam. Análise segundo edições críticas de 
Holder (1882) e Meusel (1894).

M = Códice Moysiacensis. Ms. lat. 5056, século XII, Biblioteca Nacio-
nal da França. Paris. Revisto por Constans e pela edição de Meusel.26

23.  Orósio: eclesiástico cristão, viveu no século V e escreveu uma história do mundo, Historiae adversus paga‑
nos, a pedido de seu amigo Santo Agostinho. 

24.  “Suetônio Tranquilo narrou muito bem esta história cujas pequenas partes selecionamos.”

25.  Códice ou Códex: grupos de folhas manuscritas sobre pergaminho (às vezes em papel) unidas em forma 
de livro.

26.  Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9068455s.r=de+bello+gallico.langPT>. Acesso 
em: 5 abr. 2015.
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2ª família
B  = Códice Parisinus. Lat. 5763, entre os séculos IX e X, Biblioteca 

Nacional da França. Paris. Revisto por Constans e pela edição de 
Meusel.27

R  = Códice Romanus Vaticanus. 3864, século X, Biblioteca Apostólica 
Vaticana. Roma. Revisto por Constans e pela edição de Meusel.

S  = Códice Ashburnhamianus. MS R.33, século X, Biblioteca Medi-
ceo Laurenziana. Florença. Revisto por Constans e pela edição de 
Meusel.

L  = Códice Louaniensis ou Lovaniensis, Add. MS.10084, século XI, 
British Library, anteriormente British Museum. Londres. Análise se-
gundo M. Rice Holmes em The classical quarterly, 1911, o. 137

N = Códice Neapolitanus. IV, c. 11, século XII, Biblioteca Nacional de 
Nápoles. Análise segundo E. Bassi.

Classe 
1ª família

T  = Códice Thuaneus. MS lat. 5764, século XI, Biblioteca Nacional 
da França. Paris. Revisto por Constans e pela edição de Meusel.28

f  = Códice Vindobonensis MS 95, século XII, Österreichische Natio-
nalbibliothek. Viena.29

2ª família
U  = Códice Ursinianus ou Vaticanus. 3324, século XI, Biblioteca 

Apostólica Vaticana. Roma. Revisto por Constans e pela edição de 
Meusel.

l  = Códice Riccardianus. 541, entre os séculos XI e XII. Biblioteca 
Mediceo Laurenziana. Florença. Revisto por Constans e pela edição 
de Meusel.

Em decorrência de algumas contradições encontradas nos manuscritos, 
Constans se serviu também de cinco manuscritos mais recentes (final da épo-
ca medieval) ou de autoridade de menor importância, copiados entre os sécu-
los XI e XV, existentes nas bibliotecas da França e Itália, que se distinguem:

Códice Paris. 6106, chamado também de Iadrensis, foi copiado em 
1435, em Zara, pertence à 2ª família de . Biblioteca Nacional da 

27.  Disponível: em <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426038xs>. Acesso em: 5 abr. 2015.

28.  Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90668596.r=de+bello+gallico.langPT>. Acesso 
em: 5 abr. 2015.

29.  A existência desses códices foi verificada e confirmada nas bibliotecas, mediante consulta na internet. 
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França. Paris. Há relações incontestáveis com as cópias L e N, em-
bora não se saiba se esta cópia se origina de um ou de outro códice.30

Códice Laur. 68,7, [século XI?], Biblioteca Mediceo Laurenziana. Flo-
rença. Pertence à 2ª família de , estreitamente semelhante ao “B2”, 
pelos dois primeiros livros, se aproxima de “S” pelos autores.

Códice Barb. 148, Barberini 148, século XIV, Biblioteca Apostólica Va-
ticana. Roma. Procede do “B2”, mais foi revisto sobre o manuscrito 
da 1ª família de .

Códice Vat. 1830, século XV, Biblioteca Apostólica Vaticana. Vaticano, 
Roma. Semelhante ao R.

Códice Ottob. 1746, Ottoboni 1746, século XV, Biblioteca Apostólica 
Vaticana. Roma. Cópia medíocre da primeira revisão do manuscrito 
Bongarsianus ou Amstelodamensis.

Assim, selecionamos alguns topônimos e nomes dos povos gauleses indica-
dos no mapa, que tiveram importância ou destaque no processo do De Bello 
Gallico e apresentaram variantes nos manuscritos observados por Constans. 
Alguns desses topônimos apresentaram variantes também em Ortelius sem 
serem especificados em Constans, o que nos fez recorrer a outras fontes, como 
o Dicionário escolar latino‑português, de Ernesto Faria, o Novissimo diccionario 
latino‑portuguez, de Francisco Rodrigues dos Santos Saraiva, e outros dicioná-
rios geográficos digitalizados e disponíveis na internet.

2.2 O Parergon

O humanista Ortelius (fig. 1) se interessou pelo conhecimento geográfico 
da Antiguidade Clássica. Ele iniciou sua carreira como colorista e depois se 
tornou vendedor de livros, mapas e impressos. Era um homem culto, poli-
glota e convivia nos meios intelectuais, como aparece em suas mensagens ao 
leitor, na página de rosto das edições do Parergon. Seu interesse científico e de 
colecionador se iniciou em harmonia com o comércio. Ele foi o primeiro e 
mais notável historiador da geografia e da numismática. A geografia, para ele, 
oferecia um olhar da história, porque na representação cartográfica se podia 
compreender melhor os fatos históricos, da mesma forma como ocorre com 
as moedas e objetos históricos. Foi também colecionador de mapas, livros e 
moedas. Com base nas suas grandes viagens pela Europa e com ajuda de seu 
círculo de amizades intelectuais de outros países, Ortelius foi capaz de cons-
truir uma coleção de mapas contemporâneos.

30.  Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503715p.r=de+bello+gallico.langPT>. Acesso 
em: 5 abr. 2015.
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Em 1571, publicou um mapa intitulado Romani Imperii imago (“Imagem 
do Império Romano”). Em 1578 editou um volume à parte, intitulado Sy‑
nonymia geographica siue populorum, regionum, insularum, vrbium, opidorum, 
montium, promontorium, siluarum, pontium, marium, sinuum, lacuum, palu‑
dum, fluuiorum, fontium, &c. variae, pro auctorum traditionibus saeculorum 
intervallis, gentiumque idiomatis & migrationibus appellationes & nomina.31 
Trata-se de um repertório geográfico de nomes de lugares mencionados por 
autores clássicos, com os nomes empregados em outros períodos colocados 
juntos a cada um (BLACK, 2005). No ano seguinte, 1579, Ortelius elaborou 
mais dois mapas históricos que ficaram à parte do volume Theatrum orbis 
terrarum (fig. 2) – Graecia, Sophiani e Peregrinationis divi Pauli typus corogra‑
phicus – com um título geral, Parergon (fig. 3) – palavra de origem grega que 
significa aumento ou suplemento. Além desse suplemento, ele acrescentou 
outro índice que constitui um registro de nomes geográficos na Antiguidade, 
Nomenclator ptolemaicus, já citado. O Parergon de Ortelius é um suplemento 
de mapas históricos bíblicos e clássicos, como ele próprio esclarece ao seu lei-
tor, na página de rosto da edição de 1579 (fig. 3), iniciando com a saudação 
“Lectori salutat”:

LECTORI S.
Descriptione orbis terrarum absoluta, em candide lector tres hae sequentes tabulae, 
quas in gratia veteris tam sacrae quàm profanae et historiae studiosorum à me de‑
lineatas, seorsum publicare decreueram, nihil enim ad nostrum in hoc Theatro, quo 
tantùm hodiernum regionum situm exhibere propuseram, institutum facere videban‑
tur, victus tamen amicorum precibus, eas in huius nostri operis calcem, tamquam 
Parergon, reieci.32

Entre 1579 e 1594, Ortelius desenhou 38 mapas para o Parergon, já então 
ornamentados com reproduções de moedas da Antiguidade Clássica, de sua 
própria coleção, e acompanhados de textos por ele mesmo redigidos. Nessas 
publicações ele modifica a página de rosto, criando molduras mais decoradas. 
A Biblioteca Nacional possui três exemplos de páginas de rosto modificadas 
nas edições aí existentes.

31.  “Sinônimos geográficos ou denominações e nomes dos povos, das regiões, das ilhas, das cidades, das for-
talezas, dos montes, dos promontórios, das florestas, das pontes, dos mares, das baías, dos lagos, dos pântanos, 
dos rios, das fontes etc. diversos, segundo as tradições seculares dos autores das línguas e migrações dos povos, 
denominações e nomes.” Atualmente esse índice está digitalizado e disponível na biblioteca digital suíça e-
-rara.ch (http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4620967), e também acessível a partir da  biblioteca 
digital Gallica, da Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/).

32.  “S[audação] ao leitor. Tens aqui, cândido leitor, os três seguintes mapas do traço perfeito do globo ter-
restre, que aplicados nas antigas graças tão sacras quanto profanas e históricas desenhadas por mim, resolvi 
publicá-los separadamente. Na verdade nada parecia contribuir para o nosso plano neste Teatro [Atlas], onde 
tinha proposto mostrar tão somente a posição atual dos lugares. Contudo, vencido pelos pedidos dos amigos, 
abandonei-o para me limitar a este nosso trabalho.”
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Mais tarde (1587) foi publicado o Thesaurus geographicus (“tesauro33 geo-
gráfico”), como formato expandido do Synonymia geographica e republicado 
em 1596.

A partir da edição de 1592, a margem da página de rosto cobre toda a folha 
do atlas, o que não acontecia nas publicações anteriores. Estas apresentavam 
uma moldura decorada em torno do título, seguida de notas, índices e infor-
mações sobre os mapas. As decorações foram alteradas em edições posteriores. 
A página de rosto da edição de 1609 (fig. 4), por exemplo, emoldurada com 
decoração renascentista, ocupa a folha inteira. Estão representados um homem 
tendo às mãos um globo celeste, à esquerda; e uma mulher com um globo 
terrestre, à direita. Acima dessa imagem estão figuras alegóricas que represen-
tam água sobre o mundo, à esquerda, e terra, nuvens e ventos, à direita. Essas 
figuras ladeiam uma cobra com uma pilha de livros, significando a sabedoria. 
O texto acima de tudo está em grego, “ ” (“loucura 
aos olhos de deus”). No centro está o título em sua íntegra Parergon, sive veteris 
geographiae aliquota tabulae34 e saudação ao leitor “LECTOR S.”. Na parte de 
baixo Ortelius retrata o seu pensamento sobre a representação da história na 
cartografia: “Historiae oculus geographia” (“A geografia é o olho da história”). 
No confronto com a edição de 1579, podemos perceber que o autor faz al-
gumas reformulações no texto de saudação ao leitor, conforme indicação em 
negrito.

LECTOR S.
Ad nostrum orbis terrarum descriptionem habe sequentes tabulas: quas in gra-
tiam priscae tam sacrae quam profanae et historiae studiosorum à me delineatas, 
seorsum publicare decreueram: nihil enim ad nostrum in hoc Theatro (quo tantum, 
hodiernum tantùm locorum situm exhibere proposueram), institutum facere vide‑
bantur: victus tamen amicorum precibus, eas in huius nostri Operis calcem, tamquam 
Parergon, reieci. Vale & [et] nostros conatus boni consule.35

Depois de sua morte, outros mapas e algumas estampas (vistas panorâ-
micas e indumentárias) foram acrescentados ao Parergon. As edições do  
Theatrum com o Parergon foram traduzidas para o francês, italiano, alemão e 
inglês. A útima versão do Parergon foi publicada como um livro separado, por 
Balthasar Moretus (filho de Jan Moretus e neto de Plantin), em 1624. Nessa 

33.  Tesauro: repertório alfabético de termos utilizados na indexação e classificação de documentos.

34.  Parergon, “ou alguns mapas da geografia antiga”.

35.  “Saudação, Leitor. Eis os mapas relativos à descrição do nosso globo terrestre, os quais, desenhados por 
mim para o reconhecimento dos estudiosos da antiga história, tanto sacra quanto profana, resolvi publicar 
separadamente. Na verdade, em nada pareciam contribuir neste Teatro [Atlas] para o nosso plano, onde eu 
havia proposto mostrar apenas a posição atual dos lugares. No entanto, vencido pelos pedidos dos amigos, 
deixei-os para esta obra. Passe bem e leve em conta os nossos esforços.” 
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edição foi incluída a versão do mapa de Peutinger ou Tabula peutingeriana,36 
em formato reduzido pelo próprio Ortelius.

O Parergon influenciou grandemente o período renascentista, originando 
a feitura e a publicação de novos atlas históricos.

A Divisão de Cartografia da Biblioteca Nacional do Brasil tem as edições 
de 1579, 1584 e 1612 do Theatrum orbis terrarum, das quais consta o Pa‑
rergon. Os exemplares de 1579 e 1584 foram editados por um importante 
impressor da época, Cristopher Plantin. O primeiro exemplar está encader-
nado em pergaminho. As edições de 1584 e 1612 pertenceram à corte por-
tuguesa, fato comprovado pelo carimbo da coleção “Da Real Bibliotheca” 
(fig. 5), que sucedeu a antiga Livraria de D. José I, destruída pelo terremoto 
em Lisboa, em 1755. Da Real Biblioteca constavam as primeiras edições dos 
clássicos gregos e latinos, além de diversos tipos de documentos. A aquisição 
dos valiosos volumes da nova biblioteca, ou seja, a Real Biblioteca, deu-se 
mediante a compra de coleções particulares, a requisição de acervos esque-
cidos em mosteiros e deixados pelos jesuítas em decorrência de sua expulsão 
de Portugal e as doações de coleções feitas por eruditos. São exemplos des-
tas a coleção Conde Redondo, adquirida de sua viúva, e a coleção Diogo 
Barbosa Machado, abade e bibliófilo, doada após a sua morte, em 1773 
(SCHWARCZ, 2002, p. 139-151). A Real Biblioteca veio para o Brasil nos 
anos seguintes à chegada da corte.

O exemplar de 1612, publicado pela Officina Plantiniana (impressora 
herdada pelo genro e pelo neto de Plantin, respectivamente Jan e Balthasar 
Moretus), atualmente se encontra sem a encadernação original. Essa edição 
é uma reimpressão da edição de 1609, publicada por Baptist Vrients. Jan e 
Balthasar Moretus compraram as matrizes da firma de Vrients e republica-
ram o Theatrum, alterando somente a matriz da página de rosto para constar 
o nome da Officina Plantiniana e a data. Desse modo, na edição de 1612 
além do Theatrum orbis terrarum, constam mais duas obras: o Parergon e o 
Nomenclator ptolemaicus, ambas datadas de 1609. No conjunto do Parergon 
destaca-se o mapa Gallia Vetus, baseado no De Bello Gallico de César, incluído 
pela primeira vez na edição de 1590.

O mapa analisado nesta monografia é, portanto, parte integrante do Parer‑
gon de 1609, publicado no Theatrum orbis terrarum de 1612, o único mapa da 
Gália, de Ortelius, existente na Divisão de Cartografia da Biblioteca Nacio-
nal. A Mapoteca do Itamaraty possui a edição latina e aquarelada37 de 1601, 

36.  Mapa de Peutinger: conhecido como Tabula peutingeriana, por ter pertencido ao colecionador renascen-
tista Konrad Peutinger. Trata-se de cópia medieval de um mapa romano, que mostra itininerários. O mapa foi 
dividido em 4 seções, sendo o título Tabula itineraria ex illustri Peutingerorum Bibliotheca... (Mapa itinerário 
da ilustre Biblioteca de Peutinger)

37.  Aquarela: tinta obtida pela diluição da água de uma massa colorida.
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contendo o Theatrum orbis terrarum e o Parergon, do qual a professora Ruth 
Faria analisou o mapa Aeneae troiani navigatio ad Virgilii sex priores Aeneidos,38 
trabalho publicado na separata de In Memorian L. da Nóbrega (1985). Embo-
ra a edição original de 1601 contenha o Theatrum e o Parergon, a Mapoteca 
do Itamaraty possui o suplemento, acondicionado em folhas soltas, dentro de 
uma caixa de madeira, possivelmente a posteriori. Uma etiqueta colada sobre 
a caixa indica a data de 1601. Com referência à existência de outros exempla-
res ou edições do Theatrum com o Parergon em outras instituições brasilei-
ras, foram encontradas somente as edições de 1584 e 1595, incompletas, na 
Biblioteca Mário de Andrade, que pertence à Prefeitura de São Paulo (Planor, 
2015). Não temos conhecimento de outra entidade não cadastrada ou cole-
cionador particular que possua as edições dessa obra no Brasil.

2.3 O De Bello Gallico de César e a representação cartográfica de Ortelius

O estudo do mapa Gallia Vetus (fig. 6) parte de uma visão da bibliote-
conomia em documentação cartográfica histórica de acordo com a qual se 
verificam os dados de reconhecimento do documento cartográfico, ou seja, a 
identificação de autoridade, o título, a data de elaboração ou gravação, a des-
crição física – o tipo de produção (manuscrito, desenho à tinta ou lápis, gra-
vação, impressão etc), a técnica de gravação,39 a coloração (aquarela, nanquim 
ou lápis), as dimensões, a ilustração, a disposição gráfica e o suporte (papel, 
pergaminho, papiro, madeira, tecido etc), os dados matemáticos (escala, pro-
jeção, coordenadas geográficas e meridiano de origem), e, no caso de integrar 
o acervo da Biblioteca Nacional, se pertenceu antes a alguma outra coleção.

A análise intrínseca consiste no reconhecimento do conteúdo do mapa, 
isto é, a área geográfica abrangida, os nomes dos povos, os topônimos, o tipo 
de escrita e os pormenores naturais e artificiais, representados por meio de 
sinais convencionais.

Com relação à escrita, Ortelius fez uso das letras ramistas no texto e, even-
tualmente, no mapa. Essas letras foram divulgadas pelo filósofo e humanista 
francês Pierre de la Ramée, também conhecido como Petrus Ramus, no Re-
nascimento. Conforme E. Faria

As letras I e V representam respectivamente o som do i vogal e do i consoante; do 
u vogal e do u consoante. Frequentemente, nas edições modernas dos textos lati-
nos, o i consoante vem representado pela letra j. Quanto ao u vogal em caracteres 

38.  “A navegação do troiano Enéas de acordo com as seis primeiras Eneidas”.

39.  Técnica de gravação: o Renascimento utilizava duas técnicas: xilogravura (matriz a madeira) e metal 
(geralmente para mapas, a matriz utilizada era cobre). Dentro da gravura em metal, a técnica mais comum, 
a princípio, era buril, mais tarde passou a utilizar a técnica água-forte, que passa por um processo de banho 
químico.
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maiúsculos é representado pela letra U, enquanto u consoante, em caracteres mai-
úsculos é represensentado pela letra v. (FARIA, 1995, p. 25-26).

Vale ressaltar, que não havia essa dualidade de escrita entre os romanos, 
que jamais a haviam conhecido (FARIA, 1970, p. 53).

2.3.1 Análise extrínseca do mapa Gallia Vetus

A análise extrínseca refere-se aos dados necessários para a identificação do 
documento. A primeira parte abrange a identificação da autoridade, a data de 
produção ou gravação e a descrição física.

Sobre o autor, já vimos que o mapa foi desenhado e gravado pelo próprio 
Ortelius, pela primeira vez em 1590 (data gravada no próprio mapa), que o 
inseriu no Parergon em 1590 (KOEMAN. c1997, v. 3A, p. 93.)

No que se refere à coleção, verificamos também que o mapa da Gallia 
Vetus, o qual faz parte do Parergon de 1609, anexo à edição do Theatrum de 
1612, pertence à Coleção Real Biblioteca.

O mapa (fig. 6) foi gravado em metal (cobre), mediante a técnica água-for-
te, em preto e branco, sobre papel in-fólio; mede 36,2 x 46,4cm e foi elabo-
rado sem barra de escala, mas pode ser calculcada em cerca de 1:4.000.000. 
Embora Ortelius tenha iniciado sua carreira como iluminador de mapas, ele 
preferia não colori-los. Em 1594, seu sobrinho, Jacob Cool (chamado Orte-
lianus), pediu que as cópias do Theatrum fossem coloridas. Ele consentiu, mas 
não arcou com as despesas. Existem por isso cópias aquareladas em diversas 
bibliotecas. A Biblioteca Nacional possui gravuras e mapas do Parergon, das 
três edições, em preto e branco, que eram da preferência do seu cartógrafo 
(SKELTON, R.A., c1964, p. X).

Quanto à disposição física do mapa (fig. 6), o recto40 contém a Gália divi-
dida em três províncias, de acordo com os Commentarii de César, três cartu-
chos41 e uma margem em torno do mapa ornamentados. Nessa margem, estão 
representados as escalas de latitude e longitude, os pontos cardeais, com as 
designações Septentrio (Setentrião), Meridies (Meridião), Occidens (Ocidente) 
e Oriens (Oriente), e duas listas com as descrições dos povos gauleses.

No verso42 há um texto (fig. 7 e 8), dividido em duas páginas,43 com o 
título Gallia Iulii Caesaris, que trata dos druidas. A paginação do texto está 

40.  Recto: forma cristalizada do ablativo singular do substantivo rectum, ‑i, tomada para significar o lado da 
frente do mapa. 

41.  Cartucho: quadro de dimensões reduzidas, às vezes ilustrado, emoldurado, contendo o título e outras 
informações. Alguns curadores da cartografia histórica o chamam de cartela.

42.  Verso: forma cristalizada do ablativo singular versus, ‑us, tomada para significar o lado detrás do mapa.

43.  Como foi esclarecido acima, o tamanho da folha do mapa que está inserido no atlas é in-fólio, formando 
quatro páginas, isto é, o mapa que ocupa as duas páginas (recto) e no verso os dois textos.
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na margem inferior em algarismos romanos, xiij,44 que indica a sequência do 
mapa (13) na edição do Parergon de 1609. No mesmo local, aparece a palavra 
vidisse, para designar que é o primeiro vocábulo da página seguinte, do texto. 
Essa técnica, conhecida como reclamo, era utilizada nas obras antigas até o 
Período Moderno, e se destinava a facilitar a composição do volume.

2.3.1.1 O texto Gallia Iulii Caesaris de Ortelius

O texto Gallia Iulii Caesaris (fig. 7 e 8) é dedicado aos druidas, mostrados 
no livro VI,13-14 e 18 dos De Bello Gallico commentarii. É um resumo sobre 
esses povos – com as suas diversas denominações apresentadas por diferentes 
autores – em que César narra os seus costumes, desde a origem até a extinção, 
decretada no Império Romano por Cláudio.

Ortelius esclarece que a descrição do mapa está de acordo com os Com‑
mentarii de César. Porém, ele achou melhor acrescentar as narrativas de outros 
autores (em um total de 39) sobre os druidas, tanto da Antiguidade como de 
sua época, de modo a que o leitor tivesse um conhecimento mais amplo sobre 
esse assunto. Ele não citou nenhum escritor medieval, uma característica dos 
estudiosos humanistas. Segue o seu comentário:

Ita hanc tabulam inscribo: est enim pura puta Cæsaris, hoc est, ex huius Commenta‑
riis tantum delineata: neque vllam vocem aut locum ex alio vllo auctore huic addi‑
dimus: neque etiam vllum qui iisdem Commentariis continebatur, praetermissimus. 
Hoc volui Lector, vt scires. Ne frustra, quae apud alios veteres scriptores de Gallia 
legeris, ex hac tabula peti debere, tibi persuadeas. De regionis incolarumque natura, vt 
soleo aliorum, hic nihil quoque addam: quia quiuis hoc potest ex solo Cæsare, qui om‑
nibus praesto & ad manus. Quare enim hoc hic ex aliis, cum ipsa tabula non ex alio? 
Libuit autem huius loco, haec de Druidibus ex omni veteri historia huic attexere.45

Mais adiante, Ortelius parafraseia a descrição dos druidas de acordo com 
o início do texto do livro VI,13,3 dos Commentarii – duo genera hominum in 
Gallia esse, qui in aliquo sunt honore, nobis scriptum, vnum horum Druidum esse 

44.  O nº 1 era representado por “I” ou “i” na época romana. No caso de repetir o “i” – o exemplo número 
2 –, o último “i” tinha a forma de “j” ou “i” caudado. Essa representação foi usada até o Período Moderno. 
(BERWANGER, 2008. P.74).

45.  “E assim, eu considero este mapa como de César, isto é, desenhado tão somente a partir dos seus comen-
tários. Nenhuma palavra foi acrescentada ou passagem foi retirada de outro autor e nem foi omitido nada do 
que estava contido nele. A minha intenção, leitor, foi informar-te que, em vão, colherias, junto aos antigos 
que escreveram sobre a Gália, aquilo que deve ser buscado nele. Também, aqui, nada será acrescentado sobre 
as regiões e a natureza dos seus habitantes porque, qualquer que seja o assunto, só pode ser retirado de César, 
que está à frente de todos e é mais facilmente encontrado. Na verdade, por que buscar em outros escritores 
quando este mapa está baseado somente nele? Aqui, preferi acrescentar os assuntos sobre os druidas retirados 
da história aos antigos. 
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ait alterum equitum.46 Embora não esteja no texto de Ortelius, César descreve 
a classe desprivilegiada, a plebe, que era tida quase como escrava.

Em seguida, o cartógrafo acrescenta outros nomes atribuídos aos druidas 
pelos autores da Antiguidade, como Estrabão, em Geographia, e Lucano, no 
seu poema Pharsalia. Esses autores os designam por três nomes: “bardi” (bar-
dos), “vates” (vates) e “druidae” (druidas). O cartógafo cita os versos de 448 a 
451 do livro I, da Pharsalia no texto.

Laudibus in longum vates dimittitis aeuum:
Plurima securi fudistis carmina Bardi:
Et vos Barbaricos ritus moremque sinistrum,
Sacroru[m] Druidae...47

Com referência aos nomes atribuídos aos druidas, segundo Olivieri (2007, 
p. 54), há referências sobre a existência da classificação das atribuições dos 
druidas: os bardos, equiparados aos menestréis e detentores da genealogia dos 
nobres e dos próprios druidas, e os vates, responsáveis pelos sacrifícios e leitu-
ra dos augúrios, chamados também de eubages e gutuater.

O texto prossegue citando outros escritores da Antiguidade que nomeiam 
os druidas de diversas maneiras. Amiano Marcelino os chama de eubages, 
denominados por Luciano de vates e eubages. Diodoro menciona somente 
bardos e druidas. Plínio geralmente parece endereçá-los ao nome de magos. 
Luciano, em Hercules Ogmios os chama de filósofos e sacerdotes.

Em seguida, o cartógrafo concorda com as declarações de Ateneu e Estra-
bão (livro VII) sobre os rituais dos bardos. Segundo esses escritores, tal classe 
se dedica às músicas e aos hinos compostos para recomendar homens famosos 
e ilustres, em vez de exaltar deuses. Diodoro afirmou que os druidas são poetas 
e músicos que cantam acompanhados de harpa ou outro instrumento para 
rezar e recomendar alguns homens ou para reprovar e desgraçar outros. Sexto 
Pompeu Festo e Amiano Marcelino confirmam também as baladas compostas 
por eles para exaltar os feitos valorosos dos homens.

O Dicionário de Ernesto Faria, traduz “bardus” para o português bardo, 
que significa poeta gaulês, de acordo com o verso 449 do poema de Lucano.

Mais adiante, o cartógrafo concilia, também, com o seu contemporâneo 
Petrus Pithoeus (ou Pierre Pithou), ao dizer que “bardos”, “vates”, “eubages”, 
“semnothei” e “sarônides” são sinônimos de druidas.

46.  “na Gália havia duas classes de homens que são considerados por uma certa honra, Druidas. O outro ele 
diz que são os cavaleiros.”

47.  “Vates, enviaste com louvores a eternidade/ criastes muitos poemas, ó bardos tranquilos/ e vós Druidas, 
[criastes] ritos bárbaros o costume sinistro [...] dos sagrados...”
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Continuando a explanação sobre os druidas e ainda pautado nos Com‑
mentarii, VI,13,11-12: “Disciplina in Britannia reperta atque inde in Galliam 
translata esse existimatur, et nunc qui diligentius eam rem cognoscere uolunt ple‑
rumque illo discendi causa proficiscuntur”,48 o autor acrescenta uma confirma-
ção baseada em um texto de Tácito no livro XIV dos seus Anais. Embora o 
cartógrafo concorde com os autores citados, Olivieri esclarece que, para mui-
tos estudiosos, César se equivocou: “Plínio afirma que, no passado, a Gália 
estaria tomada pela magia (Gallias utique possedit) e que havia atravessado o 
oceano Britânico (atual Canal da Mancha) e atingido a Britânia (Grã-Breta-
nha)” (OLIVIERI, 2005).

Ortelius transcreve o texto do De Bello Gallico, VI,13-14. Nele descreve 
a recusa dos druidas em participar das guerras e outras tarefas, o que levou 
muitos gauleses importantes a se juntarem a eles. Às vezes, os familiares, in-
clusive os pais, incentivavam seus parentes a se aproximarem dos druidas para 
que deles recebessem ensinamentos. Além disso, sempre apoiado em César, 
ele comenta as punições infligidas aos que não concordavam com os seus 
julgamentos, excluindo-os das cerimônias de sacrifícios. Acrescenta também 
a questão do conhecimento oral passado aos aprendizes, com a duração de 
20 anos. Eles utilizavam caracteres gregos e falavam da imortalidade da alma. 
Ensinavam aos jovens sobre os astros e seus movimentos, sobre a grandeza da 
terra, a natureza e o poder dos deuses. O cartógrafo menciona ainda autores 
da Antiguidade favoráveis a esse fato, como Pompônio Mela, Pitágoras, Amia-
no Marcelino, Diógenes Laércio e Estrabão no livro IV da Geographia. Nessa 
obra, o geógrafo comenta que os druidas fazem estudos sobre filosofia natural, 
discutem muitos assuntos sobre virtudes éticas e morais e fazem meditações 
quando estão em campos de batalha. Ele os chama de vates (livro VI), quan-
do se refere aos responsáveis pelos sacrifícios humanos. Ortelius prossegue 
com Diodoro Siculo que os considera como poetas e faz observações sobre 
adivinhações, sacrifícios e atitudes em tempo de guerras. Dio Crysostomus49 
descreve-os como uma espécie de homens entre os celtas que são dados a adi-
vinhação e ao estudo de filosofia.

Ainda usando o texto do livro VI,13,8-10 dos Commentarii, sobre a ques-
tão do comando e autoridade do druida, nosso cartógrafo observa como se dá 
a sucessão após a morte do chefe:

His autem omnibus druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet auctorita‑
tem. Hoc mortuo aut, si qui ex reliquis excellit dignitate, succedit, aut, si sunt plures 

48.  “Acredita-se que a sua doutrina é originária da Britânia e foi levada para a Gália. Atualmente, a maioria 
daqueles que querem fazer um estudo mais aprofundado vai se instruir lá.”

49.  Dio Crysostom: chamado também de Dio Prusaeus, Dio de Prusa, ou Dio Cocceianus. Ortelius usou 
a forma Dion Prusaeus. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: <http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/164193/Dion-Chrysostom>. Acesso em: 13 abr. 2015.



96

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

pares, suffragio druidum, nom numquam etiam armis de principatu contendunt. Hi 
certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, 
considunt in loco consecrato. Huc omnes undique qui controuersias habent conue‑
niunt eorumque decretis iudiciisque parent.50

O cartógrafo “entra” no texto de César acima citado e acrescenta infor-
mações geográficas a respeito do território dos carnutos, que seria localizado 
perto do Rio Ligeris (atual Loire), ancorado em uma suposta autoria (Plauto) 
da comédia Querolus. Quanto ao sacrifício humano, a arte de matar homens, 
segundo Plínio, perdurou até a sua época e só foi cancelado com a proibição 
declarada por Tibério César. Mais tarde, os druidas foram censurados e ex-
tintos pelos romanos no império de Augusto, conforme Suetônio e Sêneca. 
Porém, é lembrada a não extinção completa dos druídas, conforme o livro 
IV das Histórias de Tácito. Nessa obra, o historiador descreve a tentativa dos 
druidas de convencer as pessoas a acreditar que o poder do mundo deveria 
estar do outro lado dos Alpes.

Ortelius faz menção ao testemunho de Plínio sobre o uso, por parte dos 
druidas, do visco retirado do carvalho como árvore sagrada. Descreve a força 
das ervas sabina e selago, destinadas a proteger dos perigos e dos perniciosos 
acidentes, comum aos homens mortais.

Mais adiante, o cartógrafo retoma a questão da etimologia do termo drui-
da, citando estudiosos do seu período e da Antiguidade. Aristóteles e Dióge-
nes Laércio chamam os druidas de “semnotheos”, homens religiosos e sagra-
dos devotados à adoração e ao serviço de deus. Pompônio Mela os chama de 
“magistros sapientiae” (mestres da sabedoria). Goropio, em sua obra Gallica, 
diz provir de uma palavra holandesa, significando professor da verdade ou ho-
mem sábio. Seu amigo, Willem Canden, em sua obra Britannia, diz haver um 
certo “Albricus”, informando que os saxônios chamavam um mago de “druij”, 
um ser divino ou filósofo. Plínio nomeia aos druidas “Magi”, homens sábios, 
tal como a palavra é usada e explicada pelo intérprete do segundo capítulo do 
Evangelho de São Mateus.

O autor termina apresentando descrições de alguns estudiosos sobre a in-
dumentária dos druidas. Segundo ele, Conrad Celtis conta que os druidas 
tinham um semblante triste, que usavam longas barbas e capas com capuz, 
e levavam consigo uma vara e um livro. Plínio e Estrabão narram o uso de 
túnicas brancas de linho.

Ortelius finaliza o seu texto (fig. 8) apresentando os dois lados de uma mo-
eda com a seguinte descrição em cursiva: “Hunc nummum meum argenteum 

50.  “Por outro lado, um dentre todos os druidas se distingue e tem grande autoridade entre eles. Quando ele 
morre, se um deles se distingue pela sua dignidade, o sucede; ou, se muitos são iguais, pelo sufrágio dos druidas 
e algumas vezes pelas armas, eles decidem quem vai tomar o poder. Em uma determinada época do ano, eles se 
reúnem em um lugar consagrado, nas fronteiras dos carnutos, região considerada como centro de toda a Gália.” 



Fig. 1.   Abraham Ortelius (1527-1598), cartógrafo e editor, natural de Antuérpia, 
Bélgica (então território do Império espanhol): produziu a obra Theatrum orbis 

terrarum (1570), considerado o primeiro atlas publicado.



Fig. 2.   Página de rosto da edição de 1579 do Theatrum orbis terrarum (impressão de 
Christophe Plantin), a primeira a conter o Parergon e o vocabulário de nomes de locais 

da Antiguidade Nomenclator Ptolomaicus.



Fig. 3. Primeira página de rosto do Parergon, suplemento de mapas da Antiguidade 
acrescentado em 1579 ao Theatrum orbis terrarum.



Fig. 4.   Página de rosto da edição de 1609 do Parergon: em estilo renascentista, traz as 
imagens de um homem e de uma mulher segurando, respectivamente, os globos celeste 
e terrestre, e entre eles uma dedicatória ao leitor. No alto, alegorias que representam 

água, terra, nuvens e ventos ladeiam uma cobra em meio a livros, símbolo da 
sabedoria. Há, ainda, inscrições em grego e latim.



Fig. 5.   Dedicatória de Abraham Ortelius a Felipe II, da Espanha, na edição de 1612 
do Theatrum orbis terrarum (publicação da Officina Plantiniana). No exemplar da 

Biblioteca Nacional, aparece o carimbo da Real Biblioteca.





Fig. 6.   Mapa Gallia 
Vetus, indicando as três 
províncias da época de 
César: Aquitania, Celtae 
sive Galliae e Belgae 
(Aquitânia, Céltica ou 
Gália e Bélgica), que 
correspondem hoje aos 
territórios da França, 
Suíça, Luxemburgo e 
Países Baixos. Além da 
Gália, o mapa abrange 
a parte ocidental da 
Germaniae (Alemanha) 
e o sul da Britanniae 
(Grã-Bretanha).



Fig. 7 e 8.   Páginas do verso do mapa (in folio), intitulado “Gallia Iulii Caesaris” (“A 
Gália de Júlio César”): trata de conceitos e costumes dos druidas, conforme comentados 

por César e vários autores da Antiguidade e do Renascimento.





Fig. 9 e 10.   Detalhes das margens esquerda e direita do mapa Gallia Vetus: listas com os nomes de 
povos e militares que se destacaram em cada uma das províncias - Gália Céltica, Bélgica e  

Aquitânia - durante as Guerras Gálicas, segundo a descrição feita por César.





Fig. 11.   Gália Céltica: do Golfo de Biscaia, a oeste, até os Alpes, a leste.





Fig. 13.   Gália 
Céltica: detalhe do mapa 
em que aparecem o território dos 
Carnutes, onde os druidas se reuniam; a 
cidade druida de  Genabum (Orleans); a ponte 
que ligava esta cidade ao outro lado do rio Liger (Loire); 
a cidade de Lutetia (Paris); e Gergovia, principal cidadela 
de Vercigentorige, o maior rival de César.

Fig. 12.   Gália Céltica: parte leste, em 
que se pode ver a cidade de Vesôncio, atual 

Bensaçon, protegida pelo Rio Alduabis 
(atual Doubs). O mapa também mostra a 
ponte de Genebra, a muralha construída 

por César, a região assentada por Ariovisto 
(Ager Sequanus totius Galliae primus) e a 

cidade de Alexia (Alésia), onde César venceu 
Vercingetorige.



Fig. 14.   Aremórica, região  
da costa noroeste da Gália, entre os  

rios Liger (Loire) e Sequana (Sena), atual 
Bretanha e Normandia. Ortelius definiu os povos 

dessa região como Armoricae siue Maritimae 
ciuitates (povos armóricos ou marítimos). Também 

são mostradas outras divisões do povo aulerco, 
como os diablintes e os cenomanos.

Fig. 15.   Gália Bélgica: limitava-se a oeste 
e sul com a Gália Céltica, e ao norte com o 
Canal da Mancha e o Mar do Norte. O mapa 
registra a Floresta das Ardenas, o Rio Mosa 
(Meuse) e a presença de povos e cidades.



Fig. 16.   Aquitânia: fronteira a sudoeste com a Hispânia (Espanha) através dos Montes Pireneus.
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subijcere placuit, ob memoriam Ser. Sulpitii Galbae, Caesaris in Gallia legatti 
et Galliae regionis, ex Caesaris traditione, in tres partes diuisionem; quae postea, 
sub Augusto Imp. nempe, in quartuo prouincias fuit.”51 À esquerda de um dos 
lados da moeda, está representada a figura de Servílio Galba, montado em um 
cavalo; do lado oposto, há três cabeças de mulheres olhando para a direita, 
com a inscrição Tres Galliae. Na Antiguidade romana, era comum retratarem 
efígies nas moedas com a intenção de se promover o culto à personalidade. 
Essa numismática era comum entre as “famílias consulares” (Galba, Messala 
etc.), no período da República (ca. 185). Em Roma, esse hábito iniciou-se 
com César, e teve continuidade com imperadores mais vaidosos, sob o pretex-
to de que a efígie real representava a garantia do peso e da qualidade do metal. 
Em oposição a essa consagração (consecratio), existia a danação da memória 
(damnatio memoriae), pena estabelecida pelo Senado, que consistia em des-
truir toda referência à memória da pessoa atingida pelo ato, inclusive a reti-
rada de circulação das moedas para que seu nome e sua figura não entrassem 
para a história. Um dos exemplos da danação da memória foi Calígula. Após 
sua morte, todas as moedas cunhadas durante seu período de governo foram 
destruídas. Ortelius se orgulhava de possuí-las.

2.3.1.2 Cartuchos

Os três cartuchos representados no mapa (fig. 6), em molduras ornamen-
tadas, assim se distinguem:

a) o primeiro, também chamado cartucho de título, localiza-se na parte 
superior à esquerda do mapa, onde se lê “Gallia Vetus ad Iulii Caesaris Com‑
mentaria [i.e. Commentarii] ex conatibus Geographicis Abrah. Ortelij. 1590”. 
(“A Gália Antiga, de acordo com os Comentários de Júlio César, a partir da 
pesquisa do geógrafo Abraham Ortelius. 1590”). Devemos ressaltar que o 
termo “Commentarii” (“Commentarius, -i= s.m.”) que nomeia a obra de Cé-
sar pode apresentar uma variante “Commentarium, -i ”. Ortelius optou pela 
forma do neutro (“Commentaria”) para nomear o seu mapa;

b) no segundo, à direita, no alto do mapa, pode-se ler: “Cum Imp Reg et 
Cancellariæ/ Brabantii privilegio decennali” (“Com o privilégio do Real Im-
perador e da Chancelaria de Brabante [Bélgica] durante dez anos”). Os car-
tuchos traziam escrito “cum privilegio”, no sentido de direito exclusivo do 
autor, sendo equiparado, nos tempos atuais, a “copyright” (MANASEK, 1998, 
p. 275);

c) no terceiro, Ortelius dedica o mapa a uma autoridade católica, o bispo 
da Antuérpia Levino Torrencio. A dedicatória era uma forma de homenagem 

51.  “Eu tenho prazer em apresentar esta minha moeda de prata, em memória de Servílio Sulpício Galba, 
embaixador de César na Gália e embaixador da Região da Gália; a partir de uma tradição de César, uma 
divisão em três partes, a qual, posteriormente, sob o Imperador Augusto, foi dividida em quatro províncias.”
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daquela época. Está situada no canto esquerdo, da parte inferior do mapa, 
onde se lê: “REVERENDISSIMO IN CHRISTO PATRI, DOMINO D. 
LÆVINO TORRENTIO, EPISCOPO ANTVERPIENSI, APVD AMBIVARI‑
TOS, EIVS VIRTVTIS CVLTOR ABRAH. ORTELIVS REG. MAIEST. GE‑
OGRAPHVS DEVOTISSIME DEDICAB” (“Abraham Ortelius, Geógrafo da 
Real Majestade, cultor da sua virtude, dedica devotamente, ao Reverendíssi-
mo em Cristo Pai, Dom Levino Torrencio, Bispo de Antuérpia, junto ao povo 
de Ambivarito”) [Gália Belga]. De acordo com Peter van de Krogt, há duas 
variantes nas três primeiras linhas da dedicatória do mapa e esta é a chamada 
“variante a”, onde se lê “REVERENDIS‑/ SIMO IN CHRI‑/ STO PATRI, DO 
-/” (KOEMAN, 2003, v. 3B, p. 798).

2.3.1.3 Margens laterais do mapa: listas das descrições dos povos gauleses

As margens laterais apresentam duas listas, uma à esquerda, outra à direita, 
e ambas se referem aos representantes dos povos gauleses e suas características. 
Nessas listas, Ortelius emprega as letras ramistas denotando preocupação com 
a questão linguística.

A lista da margem esquerda (fig. 9), intitulada Galli apud Cæsarem nomi‑
tati et descripti (“Gauleses nomeados e descritos de acordo com César”), está 
ordenada de acordo com as três províncias citadas por César – Bélgica, Céltica 
e Aquitânia –, seguidas pelos nomes dos seus povos, chefes e pessoas que se 
destacaram durante o Bellum Gallicum.

Temos como exemplo “Ambiorix” (Ambiorige) e “Catuvolcus” (Catuvol-
co), chefes dos eburões, na Bélgica. Eles são mencionados nos livros V e VI 
dos Commentarii. No livro V,24,4, “Vnam legionem, quam proxime trans Pa‑
dum conscripserat, et cohortes quinque in Eburones, quorum pars maxima est in‑
ter Mosam ac Rhenum, qui sub imperio Ambiorigis et Catuuolci erant, misit”.52

Ambiorige foi um dos grandes adversários de César. Conseguiu, porém, 
escapar das perseguições persistentes e malogradas do exército de César, de 
acordo com o livro:

Ac saepe in eum locum uentum est tanto in omnis partis diuiso equitatu, ut [non] 
modo uisum ab se Ambiorigem in fuga circumspicerent captiui nec plane etiam abisse 
ex conspectu contenderent, ut spe consequendi inlata atque infinito labore suscepto 
qui se summam ab Caesare gratiam inituros putarent paene naturam studio uince‑
rent, semperque paulum ad summam felicitatem defuisse uideretur atque ille latebris 
aut saltibus se eriperet et noctu occultatus alias regiones partesque peteret non maiore 

52.  “Enviou uma legião que se alistara próximo do Além Pó, e cinco coortes até os eburões, cuja grande parte 
habita entre o Mosa (Meuse) e o Reno, sob o império de Ambiorige e de Catuvolco.”
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equitum praesidio quam quattuor, quibus solis uitam suam committere audebat.53 
(Cés. B. Gal., VI,43,4-6)

Catuvolco, idoso e cansado de lutar e fugir, se suicida:

Catuuolcus, rex dimidiae partis Eburonum, qui una cum Ambiorige consilium inie‑
rat, aetate iam confectus cum laborem belli aut fugae ferre non posset, omnibus preci‑
bus detestatu Ambiorigem, qui eius consilii auctor fuisset, taxo, cuius magna in Gallia 
Germaniaque copia est, se examinauit.54 (Cés. B. Gal., VI,31,5)

Ortelius usa a forma “Cattivulcus”. Constans indica as variantes nos docu-
mentos de Gudius, como “Catuuolcus”, nos códices citados no livro V,24,4, 
e “Catuolci” no livro VI,31,5, Códice Bongarsianus ou Amstelodamensis 73 
(Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Amsterdam) e Códice Moysiacensis, Ms. 
lat. 5056 (Biblioteca Nacional da França); “cata-” no Códice Parisinus. Lat. 
5763 (Biblioteca Nacional da França); Códice Romanus Vaticanus 3864 
(Biblioteca Apostólica Vaticana); e Códice Ashburnhamiamus, MS R. 33 
(Biblioteca Mediceo Laurenziana, Florença); “cato-” em Códice Louanien-
sis ou Lovaniensis, MS.10084 (British Library) e Códice Neapolitanus. IV 
(Biblioteca Nacional de Nápoles), que são todos da classe . Arend menciona 
“Cattivulcus” (AREND, 1840, p. 69).

Outros chefes mencionados por Ortelius são: “Boduognatus” (Boduog-
nato), chefe dos nérvios, e Vértico, de família nobre da tribo dos nérvios, 
fugiu do cerco dos nérvios para o acampamento de Cícero, a quem prometeu 
fidelidade. Vértico persuadiu um gaulês, seu escravo, prometendo liberdade e 
recompensas a levar a carta de Cícero a César. O escravo, por ser gaulês, iria 
passar despercebido com a correspondência a César perante os inimigos gau-
leses (Cés. B. Gal., V,45,2-4). Os outros mensageiros romanos haviam sido 
pegos e mortos pelos gauleses.

“Indutiomarus” (Induciômaro), chefe dos tréviros, era considerado por 
César um forte inimigo. De acordo com os Commentarii, livro V,3,4, ao con-
trário do outro comandante, Cingetorige,55 preparava a cavalaria e a infanta-
ria para a guerra: “At Indutiomarus equitatum peditumque cogere[...] bellum 

53.  “E muitas vezes com uma numerosa cavalaria espalhada por todas as partes, foram feitos prisioneiros que 
sustentavam ter visto Ambiorige em fuga e pretendiam que não estava longe da sua vista, de forma que havia 
esperança de alcançá-lo, e depois de fazer um imenso esforço, eles julgavam cair na graça de César, e quase 
ultrapassavam o esforço humano, e sempre parecia pouco para alcançar a suprema felicidade. Entretanto, 
Ambiorige encontrava esconderijos e bosques onde se esconder; ocultado pela noite, ele buscava outras regiões 
em nova direção com apenas quatro cavaleiros somente aos quais ele ousava confiar sua vida.”

54.  “Catuvolco, que se tinha associado a Ambiorige, abatido pela idade, não podendo suportar os cansaços 
da guerra e da fuga, detestando todas as maldições a Ambiorige, autor do conselho, se envenena com teixo, 
árvore comum na Gália e na Germania.”

55.  Cingetorige tinha se aliado a César.
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parare instituit.”56 Ele instigou Ambiorige e Catuvolco a se rebelarem contra 
as tropas romanas, que, com ajuda dos lenhadores, atacaram uma legião, mas 
fracassaram. (Cés. B. Gal., V,26). Induciômaro foi morto, apud livro V,58,6: 
“Conprobat hominis consilium Fortuna et, cum unum omnes peterent, in ipso flu‑
minis uado deprehensus Indutiomarus interficitur caputque eius refetur in castra; 
reudentes equites quos possunt consectantur atque occidunt.”57

Há uma variante para “Indutiomarus” nos manuscritos da classe , Códice 
Riccardianus 541 (Biblioteca Mediceo Laurenziana), grafada “Induciomarus” 
em dois ou vários manuscritos. O cartógrafo gravou a segunda forma. Tal 
variante se dá em virtude da questão da pronúncia. Na época de Ortelius 
o grupo “-ti” já era pronunicado como “-ci”. O dicionário de Ernesto Faria 
registra a forma “Induciomarus”.

Outro dirigente que merece destaque é “Vercingetorix” (Vercingetorige), 
grande comandante dos arvernos da Gália Céltica e um dos maiores rivais de 
César. Ele foi o mais mencionado e narrado em todo o livro VII do De Bello 
Gallico. César aponta o poder de Vercingetorige, a sua conquista com outros 
povos gauleses e a sua temeridade, para que, valorizando o inimigo, a sua 
vitória seja maior. Apresentamos algumas passagens do capítulo 4, que consi-
deramos marcantes, uma vez que os nomes destas estão relacionados na lista 
da margem esquerda, seguindo a mesma disposição apresentada por César.

O capítulo IV,2-4 narra a expulsão de Vercingetorige por seu tio Gobani-
cião e pelos chefes da Gergóvia:

Cognito eius consilio ad arma concurritu. Prohibetur ab Gobannitione, patruo suo, 
reliquisque principibus, qui hanc temptandam fortunam non existimabant; expellitur 
ex oppido Gergouia; non desistit tamen atque in agris habet delectum engentium ac 
perdiorum. Hac coacta manu quoscumque adit ex ciuitate ad suam sententiam per‑
ducit, hortatur ut communis libertatis causa arma capiant, magnisque coactis copiis 
aduersarios suos, a quibus paulo ante erat eiectus, expellit ex ciuitate. Rex ab suis 
appelatur.58

O cartógrafo gravou a palavra “Averni” nessa lista sem acrescentar a le-
tra r, como aparece nos textos, e estampou “Aruerni” no mapa, próximo às 

56.  “Mas Induciômaro resolveu levar a Cavalaria e a infantaria... e preparar a guerra.”

57.  “A fortuna comprova a inteligência do homem e, como todos perseguissem apenas um, Induciômaro foi 
surpreendido e morto no vau do rio. Sua cabeça foi levada até o acampamento. Os cavaleiros, que voltavam, 
perseguem e matam aqueles que podem.”

58.  “Conhecida a sua resolução correram as armas. [Vercingetorige] foi proibido por Gobanicião, seu tio, e 
pelos outros chefes que não julgavam que ele devia tentar essa empresa; ele foi expulso da Gergóvia; entretanto 
não desistiu e recrutou nos campos homens pobres e perdidos. Após ter reunido essa tropa atrai para a sua 
causa aqueles da cidade que ele encontra; exorta-os a tomar as armas em favor da liberda comum [da Gália]. 
Reunidas grandes forças, expulsa da cidade os adversários pelos quais pouco antes fora expulso. É proclamado 
rei pelos seus.” 
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“Gebena Mons” (Montanhas Cevenas). Não encontramos essa variante nas 
fontes a que tivemos acesso. Portanto, não podemos afirmar que essa forma 
foi grafada erradadamente ou se o cartógrafo copiou de algum manuscrito.

Outra passagem importante, no mesmo capítulo, é aquela que relata a 
adesão dos povos: “Celeriter sibi Senones, Parisios, Pictones, Cadurcos, Turonos, 
Aulercos, Lemouices, Andos reliquosque omnes qui Oceanum adtingunt adiungit; 
omnium consensu ad eum deferentur imperiu” (“imediatamente junta a si os 
sênones, parísios, píctones, cadurcos, turonos, aulercos, lemovices, andes e 
todos os restantes que confinam com o oceano”).

Ainda na Gália Céltica, um comandante que merece ser citado é Diviciaco, 
nobre da tribo dos éduos e amigo de César. Segundo Olivieri, Divicíaco era 
um druida e o único que figura nas fontes clássicas. Nos Commentarii, César 
refere-se a ele como embaixador ou porta-voz dos assuntos gauleses. Confor-
me Olivieri, a função de embaixador não deixava de ser uma das atribuições 
druídicas. Tanto César como Cícero, no De Divinatione, atribuíram-lhe papel 
preponderante (OLIVIERI, 2005 p. 74).

A respeito da grafia do nome, na lista de Ortelius está grafado “Divitia-
tus”, já em Constans e no verbete do Dicionário de Ernesto Faria está grafado 
“Diuiciacus”. Esse fato denota a questão da divergência de pronúnicas “–ti/ 
–ci” no período renascentinta. Nenhum dos dois estudiosos comenta sobre as 
variantes que possam existir nas cópias dos manuscritos. A forma “Divitiatus” 
aparece na obra de Johann Franz Wagner (WAGNER, 1779, p. 48) e pode ser 
considerada uma variante.

Outro líder da Gália Céltica é Orgetorige, o mais poderoso dos helvécios, 
por sua linhagem e fortuna (Cés. B. Gal., I,2,1): “Apud Helvetios longe nobi‑
lissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, et M. Pisone consulibus regni 
cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de fini‑
bus suis cum omnibus copiis exirent.”59

Pisão da Aquitânia é um cavaleiro representante da Gália, também apresenta-
do nos Commentarii, IV,12, 4-6: “Piso, Aquitanus, amplíssimo genere natus, cuius 
auus in ciuitate sua regnum obtinuerat amicus ab senatu nostro appellatus” (“Pisão, 
o aquitano, nascido de ascendência nobre, cujo avô fora rei na sua cidade foi 
chamado amigo pelo nosso senado”). Foi morto em combate contra os germanos.

A lista da margem direita (fig. 10), sob o título “Gallorum aliquot popu‑
lorum elogia sive descriptiones apud Caesarem” (“Elogios de alguns dos povos 
gauleses ou descrições de acordo com César”) está disposta também pelas pro-
víncias Céltica, Bélgica e Aquitânia. Ortelius utiliza extratos dos Commentarii 
para descrever os povos abaixo.

59.  “Entre os helvécios estava Orgetorige, muito nobre e rico. Sob o consulado de M. Messala e M. Pisão, 
levado pelo desejo de ser rei, fez uma conspiração da nobreza e persuadiu a cidade a sair de suas fronteiras 
com toda a tropa.”
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O cartógrafo inicia a lista da seguinte forma “GALLI, sive CELTAE in his 
Aedui fratres consaguineiqz [consaguineosque] Romanorum. dicti (Cés. B. Gal., 
I,33,2), ob veterem ac perpetuam erga P. R, fidem his in omnia Gallia summa 
auctoritas”.60

“Helvetij reliquos Gallos virtute superant.” (“Os helvécios, superam os de-
mais gauleses pela coragem.”) Essa frase foi retirada do texto (Cés. B. Gal., 
I,2,2), quando Orgetorige persuade o povo a conquistar toda a Gália.

“Sequani per se minus valebant.” (“Os séquanos por si mesmos eram menos 
fortes.”) De acordo com os Commentarii, no trecho (Cés. B. Gal., VI,12,2) 
em que esclarece a autoridade maior do partido dos éduos sobre o dos séqua-
nos, na ida de César à Gália. Como os séquanos eram mais fracos, se aliaram 
aos germânicos, em troca de sacrifícios e promessas. Após a vitória, domina-
ram os éduos, tomando como refém os filhos dos principais representantes, 
ocupando à força os seus territórios e obtendo a supremacia da Gália.

“Veneti his longe amplissima auctoritas omnis ore maritimae scientiae et usu 
rerum nauticarum ceteros antecedunt.” (“Entre estes estão os vênetos, maior 
autoridade de toda a costa marítima, eles antecedem os outros pelo uso da 
ciência e das coisas náuticas.”) (Cés. B. Gal., III,8,1).

“Boii egregia virtute cognit.” (“Os boios, são conhecidos pelo notável va-
lor.”) Após serem vencidos por César, receberam a permissão dos éduos, a 
pedido deles, para continuarem em suas terras (Cés. B. Gal., I,28,5).

“Ambarri necessarii et consanguinei Aeduorum.” (“Os ambarros, amigos e con-
saguíneos dos éduos.”). Também de acordo com os Commentarii, livro I,11,4.

“BELGAE his maxima virtus et omnium Gallorum fortissimi. Horum.” (“Os 
belgas, possuem estes uma grande força e são os mais fortes de todos os gau-
leses.”) (Cés. B. Gal., I,1,3).

 “Nervii, maxime feri et magnaei virtutis: pesdestribus valebant copiis.” (“Os 
nérvios, muito rudes e de grande valor guerreiro, valiam pela infantaria.”) 
(Cés. B. Gal., II,4,8).

“Eburones civitas ignobilis et humilis.” (“Os eburões, cidadãos ignóbeis e 
humildes.”)

E por fim, “AQVITANI hominum multitudo his optima gens ad bellum ge‑
rendum.” (“Entre estes os aquitanos multidão de homens, a melhor raça para 
fazer a guerra.”) Nessa região encontram-se os povos sonciates: “Sontiates hi 
equitatu plurimum valente.” (Cés. B. Gal., III,20,3) (“Os sonciates que valem 
pela sua cavalaria muito forte.”)

Nessa mesma lista, do lado direito, encontramos formas variantes de al-
guns vocábulos.

60.  “Os gauleses ou celtas, entre eles os éduos chamados irmãos e consaguineos dos romanos, por causa da 
antiga e perpétua fidelidade a eles possuem a maior autoridade em toda a Gália.”



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

119

A primeira é “aedui” ou “haedui”, não registrado por Constans, que o grafa 
somente com “h”, “haedui”. O dicionário de Ernesto Faria inicia o verbete 
pela vogal, mas mostra a variante com h. Na lista da margem direita do mapa, 
a palavra apresenta-se somente com a vogal – “aedui”. Saraiva (1993) registra 
as variantes “aedui” e “aedues”, citadas em César e Cícero. A ausência do “h” 
inicial remonta às questões antigas de fonética histórica do latim.

Quanto ao termo “heluetii”, encontrado na lista, aparece nos manuscri-
tos Bongarsianus ou Amstelodamensis 73 (Bibliotheek der Rijksuniversiteit); 
como as variantes “itii” e “icii”, no manuscrito do Códice Moysiacensis. Ms. 
lat. 5056 (Biblioteca Nacional da França), ambos da classe , conforme Cons-
tans. Novamente, tal variante aponta para a questão da pronúncia renascentis-
ta. O cartógrafo faz uso dessa palavra no manuscrito do Códice Bongarsianus 
ou Amstelodamensis 73 (Bibliotheek der Rijksuniversiteit), da classe .

O último vocábulo, “sontiates”, utilizado na relação de Ortelius, aparece 
nos manuscritos classe , e a variante “sotiates” nos da classe . Constans 
menciona Plínio, Orósio e a obra Traité des monnaies galoises, de A Blanchet, 
que conduzem para os documentos da classe . E. Faria menciona somente a 
forma “sontiates”.

Ortelius inclui os úbios na lista de povos da Gália Bélgica: “ubii ceteris 
humianioris horum civitas florens et ampla” (“os úbios mais humanos destes 
possuem cidade florescente e ampla”). No entanto, constatamos, no texto dos 
Commentarii, que César sempre os tratou como povos germânicos.

Ad alteram partem succedunt Ubii, quorum fuit civitas ampla atque florens, ut est cap‑
tus Germanorum; ii paulo, quamquam sunt eiusdem generis, sunt ceteris humaniores, 
propterea quod Rhenum attingunt multum ad eos mercatores ventitant et ipsi propter 
propinquitatem [quod] Gallicis sunt moribus adsuefacti.61 (Cés. B. Gal., IV,3,3).

2.3.2 Análise intrínseca do mapa Gallia Vetus

A análise intrínseca consiste no exame do conteúdo da representação car-
tográfica, que consta da indicação de nomes dos povos, topônimos e por-
menores naturais e artificiais. Os topônimos e os detalhes específicos vêm 
representados por uma simbologia, figurada nos mapas modernos, e especifi-
cada em um quadro explicativo denominado legenda, que tem como objetivo 
facilitar a leitura do documento cartográfico. No Renascimento, a simbologia 
é representada de forma pictórica, sem legenda. Exemplos desses sinais são: 
a vegetação, que se apresenta desenhada com figuras de árvores; o relevo, em 

61.  “Do outro lado sucedem os úbios, cuja cidade foi considerávelmente florescente, tanto quanto o estado 
dos germanos pode sê-lo, e são pouco mais civilizados que os outros da mesma raça, porque eles chegam até 
o Reno e muitos mercadores vêm até eles, e também por causa da proximidade com os gauleses eles se habi-
tuaram aos seus costumes.”
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forma de montanhas; as cidades são configuradas em forma de casas ou, no 
caso daquelas fortificadas, em fortalezas, enquanto algumas particularidades 
consideradas relevantes tomam formas concretas (pontes, muros etc).

Um dado linguístico importante a ser observado é que Ortelius mante-
ve as letras ramistas ao indicar os nomes das províncias da Gália, embora 
os nomes estivessem em caixa alta, por exemplo, “CELTAE SIVE GALLI”, 
“AQVITANIA”. No entanto, não fez distinção entre vogais e consoantes em 
alguns nomes de povos, como “Heluetii” e “Eburouices”, e manteve a letra 
“j” sem distinção da vogal “i” e da consoante “j”. Quanto aos topônimos ele 
ora utilizava as letras ramistas, ora as ignorava, por exemplo, “Iura mons”,  
“ARDVENNA SILVA”, “Vienna”, “Ligieris fluvius”, “Rhenus fluvius”.

O mapa mostra a Gália dividida em três partes (fig. 6), de acordo com a 
geografia dos Commentarii (Cés. B. Gal., I,1,1): “Belgae” (belgas), “Aquitani” 
(aquitanos) e “Celtae sive Galli” (celtas ou gauleses): “Gallia est omnis diuisa in 
partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum 
lingua Celtae, nostra Galli appelantur”.62

A abrangência geográfica do mapa corresponde, atualmente, aos Países 
Baixos, França, Luxemburgo, Suíça, parte ocidental da Alemanha e sul da 
Inglaterra.

Além da representação desses territórios, o mapa apresenta a parte sul da 
França, tomada pelos romanos, chamada de Província Romana, mais tarde 
denominada Gália Narbonense, hoje Languedoc e Provença, e o Norte, a 
Britânia (fig. 6), nome dado pelos romanos à província que ocupava a região 
austral da Grã-Bretanha.

A chamada Gallia Ulterior ou Transalpina era a Gália propriamente dita, 
ou seja, o lado ocidental de toda a Gália. Fazia limite ao norte com a Britânia 
(Grã-Bretanha) e o oceano Britânico (Canal da Mancha), ao sudoeste com a 
Aquitânia, a oeste com o oceano Aquitânico (Golfo de Biscaia) e a leste com 
a Gallia Citerior (Gália Citerior)63 ou Cisalpina. A Gália Citerior, também 
conhecida como Alta Gália, nome dado pelos romanos, compreendia a região 
entre os Alpes e os Apeninos setentrionais, no noroeste da Itália (fig. 6). O 
mapa mostra parte dessa região onde se lê: Gallia Citerioris (qvae et Italiae) 
pars (“Parte da Gália Citerior que é uma parte da Itália.”)

No que tange à Britânia (Grã-Bretanha), não nos estendemos muito, pois 
Ortelius menciona apenas alguns topônimos. Registre-se ainda que, nos Com‑
mentarii, há erros, já mencionados, sobre os nomes dos acidentes geográficos 
dessa região, conforme observações de Constans. Canfora comenta não existir 

62.  “A Gália está toda dividida em três partes: uma delas, os belgas habitam, a outra os aquitanos, e a terceira 
aqueles que na sua língua chamam de celtas e na nossa de gauleses.”

63.  Citerior: que está do lado de cá. (FARIA, E.); que está aquém de, que se situa do lado de cá (Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa).
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justificativa de César para invadir esse território. O imperador romano tinha 
o desejo intenso de conquistar a ilha desconhecida e impressionar os seus 
contemporâneos, mais do que os grandes resultados que conseguira no conti-
nente (CANFORA, 2002, p. 142). A Britânia, na parte sul da Grã-Bretanha, 
região da conquista do imperador romano, é banhada pelo Oceano Britânico 
(hoje Canal da Mancha) e Mar Germânico (parte do atual Mar do Norte). Os 
topônimos assinalados são: “Britanniae pars” (parte da Britânia), “Londinum” 
(Londínio, atual cidade de Londres), “Cantium” (Cântio, hoje condado de 
Kent), e “Tamisis flu[vius]” (Rio Tâmisa). César faz duas expedições à Bri-
tânia: a primeira é narrada no livro IV,23-36, quando o imperador consegue 
dominar os britanos, após enfrentar duas tentativas de ataques destes últimos; 
a segunda está no livro V,8-23, época em que os britanos estavam divididos, 
facilitando a vitória de César sobre os inimigos, liderados por Cassivelauno. 
O sucesso desse domínio se deve à ajuda de Mandubrácio, cujo pai era rei 
dos trinobantes e foi morto por Cassivelauno. Assim, Mandubrácio se jun-
tou a César (Cés. B. Gal., V,20,1). Embora esse empenho militar tenha sido 
pouco rendoso, favoreceu a imagem do imperador romano, cujos relatórios 
do De Bello Gallico eram divulgados. Um exemplo é o Carmina, XI, 10-12, 
de Catulo, dirigido a Fúrio e Aurélio onde menciona a campanha de César: 
“Caesaris uisens monimenta magni, /Gallicum Rhenum horribilesque ulti /mos‑
que Britannos.”64

Segundo Oliva Neto, esse povo, habitante da Britânia, era chamado de 
horrendo, provavelmente pelo hábito de, nas guerras, pintar ou tatuar o corpo 
de azul para assustar os adversários (CATULO, 1996, p. 76).

Com referência às outras fronteiras da Gália, o lado ocidental é demarcado 
pela Hispânia (Espanha), por meio dos Montes Pireneus, representados pela 
simbologia pictórica. Nessa região está assinalada a tribo dos cântabros, aliada 
dos aquitanos, que foi combatida por Públio Crasso, como é relatado nos 
Commentarii (Cés. B. Gal., III,26,6): “Quos equitatus apertissimis campis con‑
sectatus ex milium L [quinquaginta] numero quae ex Aquitania Cantabrisque 
conuenisse constabat”.65 Na parte oriental, faz limite com a Germânia, separada 
pelo Rio Reno, onde estão indicados os povos sicambros, ao norte, úbios, 
tribocos e os harudes, na região meridional.

O vocábulo “sicambri”, utilizado por Ortelius, foi observado com as se-
guintes variantes: “sicambers”, “sicambres”, “sigambrer”, “sugumbrer” ou 
“sugambri”. Constans emprega a palavra “sugambri”, mostrando somente as 
variantes “sugambrorum” classe , segundo grupo – Códices de Louaniensis 
ou Lovaniensis, Add. MS.10084 (British Library) e Neapolitanus. IV, c. 11 

64.  “Avistando os monumentos do Grande César, o Reno Gálico e os horrendos e mais afastados britanos.”

65.  “A cavalaria perseguia-os em campos muito planos que constava em um número de 50 mil aquitanos e 
cântabros”.
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(Biblioteca Nacional de Nápoles); com final “iis” em Códice Bongarsianus 
ou Amstelodamensis 73 (Bibliotheek der Rijksuniversiteit); Códice Parisi-
nus Lat. 5763 (Biblioteca Nacional da França); Códice Romanus Vaticanus 
3864 (Biblioteca Apostólica Vaticana); Códice Louaniensis ou Lovaniensis, 
Add. MS.10084 (British Library); e Códice Neapolitanus (Biblioteca Na-
cional de Nápoles), classe , “hiis” em Códice Moysiacensis. Ms. lat. 5056 
(Biblioteca Nacional da França), classe , e em Códice Thuaneus. MS 
lat. 5764, classe  ambos os manuscritos pertencem à Biblioteca Nacio-
nal da França; “his” em Códice Ashburnhamianus, MS R. 33S (Biblioteca 
Mediceo Laurenziana), classe , Códice Ursinianus ou Vaticanus 3324v 
(Biblioteca Apostolica Vaticana); e Códice Riccardianus 541 (Biblioteca 
Mediceo Laurenziana), ambos da classe . Ernesto Faria usa “Sicambri” e 
a tradução é sicambros, povo da Germânia, habitantes do Rio Reno e “Su-
gamber” dos Sicambros.

Os sicambros habitavam as terras ao norte dos úbios, na região do Rio 
Ruhr (CÉSAR, 1962, t. 2, p. 200), na atual Alemanha. Estes acolheram os 
usípetes e tencteros, povos também germânicos, que foram atacados vio-
lentamente e expulsos da Gália por César na região do Rio Mosa (Meuse): 
“illa pars equitatus Vsipetum et Tenctherorum, quam supra commemoraui 
praedandi frumentandique causa Mosam transisse neque proelio interfuis‑
se, post fugam suorum se trans Rhenum in fines Sugambrorum receperat”. 
(Cés. B. Gal., IV,16,2)66

Os úbios localizavam-se nas margens do Rio Reno, ao sul dos sicam-
bros. Eram considerados por César os povos mais civilizados da Germânia 
(Cés. B. Gal., IV,3,3):

Ad alteram partem succedunt Vbii, quorum fuit ciuitas ampla atque florens, ut est 
captus Germanorum, et paulo [quam] sunt eiusdem generis [et] ceteris humaniores, 
propterea quod Rhenum attingunt, multumque ad eos mercadores uentitant, et ipsi 
propter propinquitatem [quod] Gallicis sunt moribus assuefacti.67

Os harudes estão assinalados nos dois territórios, Germânia e Gália. Outros 
povos germânicos também localizados na Gália são os tribocos, que viviam 
nas margens do Reno. Comandados por Ariovisto, estes últimos atravessaram 
o Rio Reno e invadiram a Gália. Os harudes dominaram a terra dos éduos, de 

66.  “aquela parte da cavalaria dos usípetes e dos tencteros, recordado acima, que tinha atravessado o Mosa 
(Meuse), por causa de roubar e adquirir trigo, e que não tinham assistido o combate, depois da fuga dos seus, 
retirara-se para o território dos sicambros, além do Reno”.

67.  “Os úbios sucedem para outra parte [dos suevos], a cidade dos quais foi ampla e próspera, segundo os 
germanos, e são pouco mais civilizados do que o restante da mesma raça, visto que tocam junto do Reno, e 
os mercadores vêm ter com eles, frequentemente, e por causa da aproximidade, acostumaram-se aos hábitos 
dos gauleses.”
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acordo com os Commentarii, I,31,10 e 37,2. Mais tarde, os germânicos foram 
derrotados por César e expulsos (conforme relatos Cés. B. Gal., I,51-54). A 
presença desses povos da Germânia na região gaulesa nos leva a pensar sobre a 
intenção do cartógrafo em mostrar os domínios dos germanos do outro lado 
do Reno, a Gália, e que acabaram sendo expulsos por César.

O Reno, um dos rios mais importantes do mundo, é o maior rio navegá-
vel da Europa Central e Ocidental, banhando seis países. Nasce nos Alpes, 
percorre os atuais países da Suíça, Áustria, Liechenstein, Alemanha, França, 
Países Baixos e desagua no Mar do Norte. No período romano, tinha um 
papel preponderante pela própria divisão das áreas geográficas entre a Gália e 
a Germânia. Ortelius aponta a descrição deste rio de acordo com os Commen‑
tarii, livro IV,10,3-5:

Rhenus autem oritur ex Lepontiis, qui Alpes incolunt, et longo spatio, per fines Nan‑
tuatium, Heluetiorum, Sequanorum, Medimatricorum, Triboccorum, Treuerorum 
citatus fertur et ubi Oceano appropinquauit, in plures diffluit partes multis ingenti‑
busque insulis effectis, quarum pars magna a feris barbarisque nationibus incolitur, ex 
quibus sunt, qui piscibus atque ouis auium uiuere existimantur, multisque capitibus 
in Oceanum influit.68

A divisão adiministrativa da Gália estabelecida por César consistia em 
províncias que se subdividiam em ciuitates (cidades), oppidum (cidadela, 
cidade fortificada) e pagus (tribo). Segundo Olivieri, César nomeia ciuitates 
(cidades) a uma confederação tribal ou a um Estado (OLIVIERI, 2007, 
p. 133). Este, por sua vez, era dividido em “subtribos”, os pagi (tribo), e é 
possível que as cidades e cidadelas fossem formadas por quatro subtribos ou 
pagi (tribo). Para esse autor, César passa a utilizar a palavra urbs (cidade) ao 
lado de oppidum (cidadela), no ano da sublevação de Vercingetorige, 52 a.C. 
(OLIVIERI, 2007, p. 169). Ernesto Faria considera pagus um território ru-
ral limitado por marcos; distrito na Gália e na Germânia e cita Cés. B. Gal., 
1,12,4. Constans traduz como cantão. Preferimos adotar a tradução de Er-
nesto Faria, distrito.

Os limites entre as províncias gaulesas estão tracejados no mapa, e, em algu-
mas partes, estão interpostos por acidentes geográficos, como montanhas e rios.

Assim, os territórios das províncias estão configurados de acordo com o 
primeiro capítulo do livro I do texto dos Commentarii, transcrito abaixo:

68.  “O Reno tem sua origem entre os lepôncios, habitantes dos Alpes, e corre largo espaço arrebatado pelas 
fronteiras dos nantuates, helvécios, séquanos, mediomatricos, tribocos, tréviros. Quando se aproxima ao oce-
ano, divide-se em multiplicados canais, formando muitas e grandes ilhas e vai ter ao oceano por muitas bocas. 
A maior parte dessas ilhas é habitada por povos ferozes e desconversáveis, a cujo número pertencem os que 
vivem exclusivamente, segundo se crê, de pescado e ovos de pássaros.”
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Gallia Celtae
Eorum una pars, quam Gallos optinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, 
continetur Garunna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis 
et Heluetiis flumen Rhenum, uergit ad septentriones (Cés. B. Gal., I,1,5).69

Gallia Belgae
Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis 
Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem (Cés. B. Gal., I,1,6).70

Aquitania
Aquitania a Garumma flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae 
est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones (Cés. B. Gal., 
I,1,7).71

Nessas citações há variantes para duas palavras. Uma é “septentriones”, que 
aparece na transcrição de Bacher, e “septentrionem”, na transcrição de Aldus. 
A outra é “Oceano”, que ocorre na cópia de Aldus, e “Oceanum”, nos códices.

Algumas peculiaridades das províncias estão destacadas em partes para me-
lhor compreensão do mapa Gallia Vetus.

2.3.2.1 Gallia Celtae

De acordo com o texto a Gália Céltica (fig. 11 a 14) ocupada pelos gaule-
ses: “Gallos ab Aquitanis Garunna flumen, a Belgis Matrona et Sequana diuidit” 
(Cés. B. Gal., I,1,2). (“O Rio Garona divide os gauleses dos aquitanos, os rios 
‘Matrona’ [Marne] e ‘Sequana’ [Sena] dividem os gauleses dos belgas e séqua-
nos.”) Essa província se inicia com o “Rhodanus Fluuius” (Rio Ródano),72 que 
se estende até o Rio Reno, terra dos séquanos e helvécios, onde faz fronteira 
com a Germânia. Tem ao noroeste o Oceano Aquitânico (Golfo de Biscaia)73 
e o Oceano Britânico (Canal da Mancha).74 Ao sul faz limite com a Província 

69.  “A parte da Gália, ocupada pelos gauleses, começa no Rio Ródano, limitada pelo Rio Garona, ela toca 
também o Rio Reno, da parte dos séquanos e helvécios, ela está orientada para o Norte.”

70.  “A Bélgica começa onde termina a Gália, ela se estende até a parte inferior do Rio Reno, ela está voltada 
para o Norte e para o Leste.”

71.  “A Aquitânia se estende do Rio Garona aos Montes Pirineus e, à parte do oceano que banha a Espanha; 
ela está voltada para o Noroeste.”

72.  Rio Ródano (Rhône em francês): tem sua nascente no cantão de Valais, nos Alpes Suíços; entra no Lago 
Lemano, depois percorre a França e desagua no Mar Mediterrâneo (Gallia Vetus, fig. 8).

73.  Golfo de Biscaia: forma o Mar Cantábrico no litoral basco, estendendo-se da Ilha da Bretanha (noroeste 
da França) até o noroeste da Espanha. Essa reentrância do Oceano Atlântico é chamada pelos franceses de 
Golfo da Gasconha e pelos ingleses de Baía da Biscaia.

74.  Canal da Mancha: braço de mar, parte do Oceano Atlântico, que separa a Grã-Bretanha do norte da 
França e une o Mar do Norte ao Atlântico.
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Romana, através das Montanhas Cevenas75 e o Rio Ródano. As Cevenas se-
param os povos helvécios, da Gália Romana, dos arvernos, da Gália Céltica.

Constans mostra variante do termo “Garumna” ou “Garunna” nas classes 
dos manuscritos analisados. Ortelius utilizou o termo “Garumna” no mapa, 
usado para alguns documentos da classe  e  dos manuscritos dos Commen‑
tarii. Ernesto Faria registra “Garumna, -ae”.

O sintagma apresentado por Ortelius, “Gebenna Mons”, tem como va-
riante “Cebenna” ou “Ceuenna”, em Constans. O vocábulo “Mons” altera 
para “Mom” nos manuscritos da classe  dos Commentarii. Ernesto Faria cita 
somente “Cebenna, -orum”. William Smith (1851, p. 187) inclui as variantes 
das palavras “Cebenna Mons” ou “Gebenna”. Saraiva (1927, p. 519) remete 
os vocábulos “Cebenna” ou “Cebennae” para “Gebennae, -arum”, menciona-
dos na obra do poeta Ausônio.

Após a configuração da Gália Céltica, César descreve os helvécios76 (fig. 11 
e 12, Cés. B. Gal., I,1,4): “Qua de causa Heluetii quoque reliquos Gallos uirtute 
praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis 
finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.” (“Por essa razão, 
os helvécios também são superiores aos demais gauleses, porque lutam com 
os germanos em batalhas, quase quotidianamente, quando eles os proíbem de 
entrar em suas fronteiras ou eles mesmos fazem guerra nas fronteiras daque-
les.”) Ainda no livro I,2,3, César situa o espaço geográfico do território dos 
helvécios – de um lado o Reno, que os separa dos germanos, do outro lado o 
Monte Jura,77 que os separa dos séquanos, e ainda o Lago Lemano,78 que os 
divide dos povos da Província Romana.

Depois da morte de Orgetorige, os helvécios mantiveram a ideia de emi-
grar. No momento em que se julgavam preparados, puseram fogo em todas as 
suas cidades e aldeias, e convenceram outros povos vizinhos – os latobrigos, 
rauracos e tulingos – a fazerem o mesmo e emigrarem junto com eles. Os 
boios também se aliaram aos helvécios (Cés. B. Gal., I,5.4).

Segundo Constans, os rauracos eram habitantes da região da Basiléia (noroeste 
da Suíça), que limitavam com os helvécios. Seu território teve o nome de “Augus-
ta Rauracorum”, no período de Augusto. Já a localização dos povos latobrigos e 
tulingos é desconhecida (CÉSAR, 1937, t. 1, p. 5). No entanto, Ortelius situa os 
latobrigos vizinhos aos helvécios (fig. 12), e os tulingos na Gália Bélgica (fig. 15).

75.  Montanhas Cevenas (em francês, Cévennes): cadeia situada ao sul da França. As montanhas fazem parte 
do maciço central, abrangendo desde a Montanha do Loire, no sudoeste, aos Montes de Vivarais, no nordeste.

76.  Povos helvécios: habitantes da região do atual país da Suíça. Quanto à variante, foi explanada no capítulo 
2.3.1.3.

77.  Jura, Monte: nos Commentarii é chamado de Monte Jura; o Maciço Jura situa-se principalmente ao longo 
da fronteira franco-suiça, onde se encontra na parte sul o Lago Lemano.

78.  Lago Lemano: chamado também de Lago Léman ou de Genebra, localizado entre o sudoeste da Suíça e 
a Alta Saboia, na França.
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O filólogo aponta uma variante no vocábulo “Latobicis” no Códice Parisi-
nus. Lat. 5763 (Biblioteca Nacional da França); “-cibis”, em Romanus Vaticanus 
3864 (Biblioteca Apostólica Vaticana); “-uicis” no manuscrito Bongarsianus ou 
Amstelodamensis 73 (Bibliotheek der Rijksuniversiteit) e no Moysiacensis, Ms. 
lat. 5056 (Biblioteca Nacional da França), classe ; “-cucis” nos manuscritos da 
classe ; “-brigis”, na edição de Michel Vascosan (impressor e livreiro do século 
XVI) (MEUSEL, 1893). Ortelius usou “latobrigi”, edição de Michel Vascosan. 
Ernesto Faria (1988) registra “latobrigi –orum”, como uma correção dos ma-
nuscritos onde se pode ler também: “latobici”, “latocibi”, “latouci”.

Com referência aos boios, povos celtas acantonados no Rio Danúbio, fo-
ram forçados pelos dacos79 a voltar para Nórica.80 Essa região não aparece 
no mapa. Esse povo está assinalado na Gália Céltica (fig. 11), próximo aos 
ambarros e éduos. Acreditamos que o cartógrafo tenha procedido dessa ma-
neira, seguindo os Commentarii, livro I,28,5, quando César atende ao pedido 
dos éduos para estabelecer os boios em seus territórios, depois que estes fo-
ram vencidos juntamente com os helvécios e seus aliados do exército romano: 
“Boios petentibus Haeduis, quod egregia uirtute erant cogniti, ut in finibus suis 
conlocarent concessit; quibus illi agros dederunt quosque postea in parem iuris 
libertatisque condicionem atque ipsi erant, receperunt.”81

Um aspecto interessante na representação do mapa de Ortelius é o uso da 
simbologia pictórica para ilustrar o texto de César. Livro I,6-8 (fig. 12), na 
região dos povos helvécios, séquanos e alóbrogos. Exemplos:

a) César aponta para os helvécios saírem da sua pátria: um deles através 
do território dos séquanos, atravessando o Monte Jura. O cartógrafo ressalta 
no mapa, como podemos observar pela representação das montanhas, que o 
caminho era de difícil acesso. O outro itinerário atravessava a Província Ro-
mana, cuja passagem era muito mais fácil, uma vez que o Rio Ródano corre 
nas terras dos helvécios e dos alóbrogos, conforme o livro I,6,1-2,

Erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent: unum per Sequanos, 
angustum et difficile, inter montem Iuram et flumen Rhodanum, uix qua singuli carri 
ducerentur; mons autem altissimus impendebat, ut facile perpauci prohibere possent; 
alterum per Prouinciam nostram, multo facilius atque expeditius, propterea quod 

79.  Dacus,i: dacos ou dascos, habitantes da Dácia, o que corresponde atualmente à Romênia e à Moldávia. 

80.  Nórica: antiga provincia romana, que corresponde à maior parte dos estados da Áustria e parte da Ale-
manha (Baviera).

81.  “Quanto aos boios, os éduos pediam licença para que permanecessem em suas terras, porque eram co-
nhecidos pelo seu notável valor; aos quais os éduos deram campos e a seguir admitiram recebê-los, em igual 
condição de direito e liberdade naquela condição em que eles próprios estavam.”
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inter fines Heluetiorum et Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus fluit isque 
nonnullis locis uado transitur.82

b) o segundo exibe a ponte de Genebra, que ligava as fronteiras dos helvécios 
à cidadela Genebra, pertencente aos alóbrogos, conforme os Commentarii, livro 
I,6,3: “Extremum oppidum Allobrogum est proximumque Heluetiorum finibus Ge‑
nua. Ex eo oppido pons ad Heluetios pertinet.” (“A última cidade dos alóbrogos e 
vizinha às fronteiras dos helvécios é Genebra, uma ponte liga a estes.”)

c) o outro texto de César se refere à muralha de 19 mil passos construída 
pelos soldados de toda a província da Gália Transalpina, sob as ordens de 
César. Esse muro se estendia desde o Lago Lemano até o Monte Jura, para 
impedir a passagem dos helvécios ao país dos alóbrogos. O muro está dese-
nhado no mapa de Ortelius e nele se lê: “Murus a Caesare factus” (“Muro feito 
por César”, (fig. 12), de acordo com a descrição dos Commentarii, livro I,8,1:

Interea ea legione quam secum habebat militibusque qui ex prouincia conuenerant 
a lacu Lemanno, qui in flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Se‑
quanorum ab Heluetiis diuidit, milia passuum decem nouem murum in altitudinem 
pedum sedecim, fossamque perducit.83

Porém, os helvécios atravessaram o Monte Jura, fazendo caminho pelo cam-
po dos séquanos, que haviam permitido. Eles conseguiram autorização dos sé-
quanos por intermédio do éduo Dumnorige, irmão de Diviciaco, que havia se 
casado com a filha do falecido chefe, Orgetorige (Cés. B. Gal., I,10). Assim esses 
povos chegaram ao território dos éduos e devastaram os seus campos.

Os éduos, povo da Gália Central bem relacionado com os romanos, não 
podendo se defender dos helvécios, pediram socorro a César. Os ambarros, 
amigos e consaguíneos dos éduos, informam também sobre a dificuldade de 
repelir as forças inimigas. Os alóbrogos, que tinham suas aldeias e possessões 
além do Rio Ródano tomadas pelos adversários, fizeram o mesmo pedido a 
César. Todo esse episódio é narrado nos Commentarii, I,11,2. E todos esses 
povos estão indicados no mapa (fig. 11 e 13).

82.  “Havia os dois caminhos pelos quais [os helvécios] podiam sair da pátria. Um era através dos séquanos, 
estreito entre o Monte Jura e o Rio Ródano, por onde os carros, com dificuldade, seriam conduzidos um a um; 
um monte, porém, altíssimo, se erguia de tal maneira, que muitos poucos podiam proibir a passagem. Outro 
seria através da nossa província, muito mais fácil e desembaraçado, visto que o Rio Ródano corre entre as 
fronteiras dos helvécios e dos alóbrogos, que recentemente tinham sido pacificados, e estes em alguns lugares 
passava-se a vau.”

83.  “Entretanto, com aquela legião, [César] tinha reunido os soldados na província, e constrói uma muralha 
de dezenove mil passos, com a altura de dezesseis pés e abre um fosso do lago Lemano, que corre para o Ró-
dano, até o Monte Jura, e separa os territórios dos séquanos dos helvécios.”
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Segundo Constans (CÉSAR, 1937, t. 1, p. 3), o nome do povo ambarro 
(fig. 11 e 13) parece significar que habitavam dois lados do rio “Arar”84 (atual 
Saône), mas o cartógrafo o indicou na margem direita do Rio Árar, e Smith 
menciona que viviam na margem desse rio. O Árar (fig. 6 e 13), principal 
afluente do Ródano (fig. 13), nasce na Cordilheira Vosges85 e vai se juntar ao 
Ródano. O Ródano, por sua vez, nasce no país dos helvécios, toma a direção 
noroeste, chega ao Lago Lemano nas geleiras dos Alpes e acaba seu curso na 
França, desaguando no Mediterrâneo.

Com referência à supracitada cordilheira, Ortelius gravou “Vogesus”. 
Constans não mencionou nenhuma variante nos textos transcritos; ele usa 
somente o vocábulo “Vosegus”. Ernesto Faria (1991) também cita somente 
a palavra “Vosegus, -i” subs. pr. m. Vosgos, cadeia de montanhas na Gália 
surgida nos Commentarii, livro IV,10,1. Saraiva (1927, p. 1287) mostra a 
variante “Vogesus”, que aparece nos textos de Plínio e Lucrécio; “Vosagus, i-”, 
em César.

Ortelius apontou os “Tigurinus” e “Verbigenus pagus”86 (distrito dos ti-
gurinos e verbigenos) no mapa (fig. 12), que são dois dos quatro distritos 
dos povos helvécios, de acordo com os Commentarii, livro I,12,4: “Is pagus 
appellabatur Tigurinus: nam omnis ciuitas Helvetia in quattuor pagos diuisa 
est.”87 Esse episódio é narrado na ocasião em que César vai ao encontro da 
seção restante dos hevélcios, distrito dos tigurinos, na travessia do Rio Árar, 
sucedendo ao ataque dos romanos ao distrito Tigurino, que matou grande nú-
mero dos seus soldados. Esse rio se dirige ao Ródano pelas fronteiras dos ter-
ritórios dos éduos e séquanos. Segundo Constans (CÉSAR, 1937, t. 1, p. 21, 
nº 1), César nomeia somente esses dois distritos dos helvécios (Cés. B. Gal., 
I,12,4 e 27,4).

O cartógrafo faz referência à passagem dos Commentarii, I,31,10, mos-
trando a região onde Ariovisto, rei dos germanos, se estabelecera, com a le-
genda “Ager Sequanus totius Galliae primus...” (“O campo dos séquanos, o 
melhor de toda a Gália...”) (fig. 12). Segue a descrição: “Ariovistus, rex Ger‑
manorum, in eorum finibus consedisset tertiamque partem agri Sequani, qui esset 
totius Galliae.”88

84.  Arar, Rio (fluuius): Árar ou Áraris, rio importante da Gália Céltica, principal afluente do Rio Ródano, 
atual Rio Saône. Esse rio nasce nas Montanhas Vosges, no departamento do mesmo nome, e desagua no 
Ródano, em Lyon.

85.  Cordilheira Vosges: região motanhosa situada ao noroeste da França. Primitivamente unia-se à Floresta 
Negra.

86.  Pagus: ver seção 2.3.2.

87.  “Este distrito era cahamado de Tigurino. Toda a civilização helvécia, com efeito, está dividida em quatro 
distritos.”

88.  “[...] visto que Ariovisto, rei dos germanos, se estabelecera no território daqueles e tinha ocupado a tercei-
ra parte do distrito dos séquanos, que seria a melhor de toda a Gália.”
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É indicada, também, a maior cidade dos séquanos, Vesôncio (atual Besan-
çon) (fig. 12) fortificada pela natureza, isto é, quase toda circundada: de um 
lado, pelo Rio Dubis,89 de outro, por um monte de 1.600 pés conforme o De 
Bello Gallico, livro I,38,3-6

...idque natura loci sic muniebatur, ut magnam ad ducendum bellum daret facultatem, 
propterea quod flumen [alduas] Dubis ut circino circumductum paene totum oppidum 
cingit, reliquum spatium, quod est non amplius pedum M sexcentorum, qua flumen 
intermittit, mons continet magna altitudine, ita ut radices montis ex utraque parte ripae 
fluminis contingant. Hunc murus circumdatus arcem efficit et cum oppido coniungit.90

Constans menciona o vocábulo “Dubis” de acordo com Henri Valois,91 
embora mencione a existência da variante “Alduasbis” nos códices. Esse termo 
sofreu alterações nas cópias dos manuscritos que sucederam os Commenta‑
rii, onde se encontram as seguintes variantes: “Adduabis”, “Alduabis”, “Al-
duadubis, “Adduadubis”, “Alduadusius”, Alduasdubis” (LEMPRIERE, 1820, 
p. 458). Acrescenta ainda que a forma Dubis é a mais correta, seguindo as 
linhas de Christoph Cellarius92 (Geographia antiqua) e Henri Valois. Ortelius 
gravou “Alduabis fluvius”.

Outro local apontado no mapa – pouco citado no De Bello Gallico, mas 
que foi um marco da derrota dos éduos e consequente domínio de Ariovis-
to – é Magetóbria (fig. 12), onde se travou a batalha entre esses povos, sob 
o comando de Ariovisto. Constans diz que este lugar deve ser procurado na 
Alsácia, mais precisamente na região de Schlestadt, conforme Julian, v. III, 
p. 157, n. 4 (CÉSAR, 1937, t. 1, p. 25, nº 1). O filólogo também informa 
sobre essa batalha, a partir de uma carta de Cícero do ano 60 a.C. e mostra as 
variantes dessa palavra em alguns manuscritos. Ortelius usa apenas a expres-
são “a Magetrobia”.

É importante observar que Ortelius põe em realce a aldeia dos véragros, 
chamada de Octoduro, nas margens do Ródano, conforme Cés. B. Gal., 
III,1,4. Segundo este último, Sérvio Galba, com a 12ª legião, colocou duas 
coortes no território dos nantuates (fig. 6 e 12) e as restantes na aldeia de 

89.  Dubis ou Alduadubis: atual Rio Doubs (em francês) afluente da margem esquerda do Rio Árar (Saône). 
Esse rio nasce no Monte Jura e desagua no Saône, percorrendo as atuais França e Suíça.

90.  “[...] esta cidade se defende pela própria natureza do lugar, que dá grande facilidade para prolongar a 
guerra, pois o Rio Doubs cinge quase toda a cidade, como que levado em volta; um monte de grande altitude 
ocupa o restante do espaço, que não é mais de mil e seiscentos pés, onde o rio deixa de correr, de tal modo que 
as margens de um e de outro lado do rio tocam nas faldas de um monte. Uma muralha rodeando este monte 
faz uma fortaleza e une-o com a cidade.”

91.  Henri Valois: conhecido também nos círculos clássicos como Henricus Valesius, foi filólogo em estudos 
clássicos e eclesiásticos. Nasceu em Paris em 1603 e morreu nessa cidade em 1676.

92.  Cellarius Cristoph ou Cristoph Keller (1638-1707): estudioso clássico alemão.
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Octoduro. Essa aldeia está situada no fundo de um vale estreito e é fechada 
pelos lados por montanhas altíssimas, na Província Romana, fronteira com a 
Gália.

Uma cidade que pertence à Gália Citerior, Ócelo,93 localizada no extremo 
dessa província, nos Alpes (fig. 6), mereceu atenção do cartógrafo. De acordo 
com os Commentarii, I,10,5, César sai da Itália com cinco legiões para a Gá-
lia Ulterior (denominada no mapa de Província Romana), através dos Alpes, 
para defendê-la dos helvécios. Ao atravessar os Alpes, enfrentaram os povos 
ceutrões, graiócelos e caturiges, que tentaram impedir a passagem ao impe-
rador romano e ao exército. Chegam a Ócelo e de lá partem para o território 
dos vocôncios, seguem para o dos alóbrogos e depois para o dos sebusianos.

Mais adiante, observamos o “Ligeris” (Loire) (fig. 11), o maior rio da Fran-
ça. Ele nasce nas Montanhas Cevenas, próximo ao Monte Gerbier de Jonc,94 e 
deságua no Oceano Aquitânico (Golfo de Biscaia), no território dos vênetos, 
atual região da Bretanha. Nesse rio, César mandou construir embarcações 
para combatê-los (Cés. B. Gal., III,9,1): “naues interim longas aedificari in 
flumine Ligere quod influit in Oceanum, remiges ex prouincia institui” (“neste 
interim [ordena] que sejam construídas grandes naves no rio Loire que desá-
gua no oceano, e que tragam remadores da província”).

Os vênetos tinham o predomínio sobre a navegação no Oceano Aquitânico 
(Golfo de Biscaia) e no Oceano Britânico (Canal da Mancha). Desejando se 
livrar da escravidão romana, iniciaram uma guerra, confiantes nos seus conheci-
mentos de náutica e na própria natureza. Os romanos sabiam dos entraves para 
os adversários chegarem a eles: um, terrestre, decorrria dos caminhos estarem 
cortados pelos estuários; a outra dificuldade era a navegação, pois não tinham 
familiaridade com o local e havia poucos portos na costa, conforme é narrado 
nos Commentarii, livro III,9,3-7. Esse capítulo dos Commentarii narra a edifica-
ção de cidadelas por parte dos vênetos e o transporte de trigo dos campos para 
estas, sem enunciar seus nomes, exceto o de uma cidade, “Venetia” (Venécia) 
(fig. 14). Nela se reuniram e dispuseram o maior número de embarcações, pois 
tinham certeza de que seria a primeira cidade a ser invadida pelos romanos. En-
traram como aliados os povos vizinhos da costa da atual Bretanha.

Embora os vênetos prevalecessem com a altura de suas embarcações, foram 
derrotados pelos romanos. Sob o comando de Bruto, os romanos cortaram os 
cabos das velas com as foices amarradas em varas, deixando as embarcações pa-
radas e entregues aos romanos. Segue a descrição no De Bello Gallico III,14,5-7

93.  Ocelum: Ócelo, atualmente cidade de Avigliana, pertence à Itália, provavelmente na província de Turim, 
no Piemonte.

94.  Monte Gerbier de Jonc: localizado no Maciço Central da França.
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Una erat magno usui res praeparata a nostris, falces praeacutae insertae adfixaeque 
longuriis, non absimili forma muralium falcium. His cum funes qui antemnas ad 
malos destinabant, comprehensi adductique erant, navigio remis incitato praerum‑
pebantur. Quibus abscisis antemnae necessario concidebant, ut, cum omnis Gallicis 
navibus spes in velis armamentisque consisteret, his ereptis omnis usus navium uno 
tempore eriperetur.95

Ortelius assinala “Venetia” e as cidades não mencionadas pelo imperador 
com a seguinte legenda: “1,2,3,4 opida venetorum quae Caesar describit at non 
nominat” (“1,2,3,4 cidadelas da Venécia, que César não descreveu pelo nome” 
(fig. 14). Está gravada a palavra “oppidum”, sem duplicar a consoante p, fican-
do “opida”. Esse vocábulo aparece por extenso nas cidadelas dos vênetos e na 
Aquitania. Em outros locais do mapa, o vocábulo está abreviado: op.

Próximo à foz do rio “Ligeris” (Loire), nas regiões das atuais Bretanha e 
Normandia (fig. 14), o cartógrafo assinalou Armoricae siue Maritimae ciuitates 
(“Armóricas ou povos marítimos”). Segundo W. Smith (1851, p. 104), essa 
região, chamada de “Armoricae” ou “Aremorica” é o nome da costa noroeste 
da Gália entre os rios “Ligeris” (atual Loire) e “Sequana” (atual Sena). Esse 
topônimo é derivado da palavra celta “ar” ou “air”, significando “junto a” e 
“muir” ou “môr”, significando “mar”. Constans transcreve “Aremoricae” de 
acordo com Glück (CÉSAR, 1937, t. 1), mas mostra uma variante na forma 
“Armoricae”, copiada nos códices. Ernesto Faria cita “Aremorica, -ae”. Or-
telius optou pela forma “Armorica”. A enumeração dos seus povos está em 
Cés. B. Gal., II,34: vênetos, unelos, osismos, curiosolitas, essúbios, aulercos, 
rédones, todos chamados de maritimae ciuitates (povos marítimos), quando 
foram dominados por Públio Crasso, na época em que César combatia os po-
vos da Gália Bélgica. Estão relacionados também nos Commentarii, VII,75,4: 
“uniuersis ciuitatibus quae Oceanum attingunt quaeque eorum consuetudine 
Aremoricae appellantur, quo sunt in numero Coriosolites, Redones, Ambi-
barii, Caletes (fig. 11 e 14), Osismi, Lemouices, Venelli”,96 na ocasião em que 
Vercingetorige convoca todos os gauleses a lutar com os romanos.

Constans afirma que esses vocábulos sofreram variantes em diversos códi-
ces. Encontram-se: “vnelli” em Ernesto Faria, “vnelli” e “venellos”, em Cons-
tans, citando Glück (CÉSAR, 1937, t. 1).

O vocábulo “osisini” é encontrado no mapa, “Osismos”, em Constans, 
e “Osismi” em Ernesto Faria. Para Constans essa lição tem como variante 

95.  “Uma única coisa preparada pelos nossos era de grande utilidade: foices muito aguçadas, inseridas e 
seguras em varas compridas com forma não diferente das foices murais. Como esses cabos que seguravam as 
antenas junto aos mastros estavam presos e arrastados, impelido o navio pelos remos, os cabos cortavam-se. 
Rompidos estes, as vergas fatalmente caíam, de tal modo que, como toda a esperança consistisse para os navios 
gauleses nas velas e nos aprestos, tirados estes, todo o movimento dos navios em um só tempo parava.”

96.  “[...] e todos os povos que limitam o oceano e se denominam de Armórica: curiosolitas, rédones, ambibá-
rios, caletos, osismos, vênetos, lemovices, unelos.”
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“Osismi” nos códices citados pelo filólogo. Esse termo “Osisini” foi encon-
trado na obra The Law‑French Dictionary, onde se lê “‘osisini’, ‘osismii’ People 
of the France towards the British Sea” (“Povo da França em direção ao Mar 
Britânico”, atual Canal da Mancha). Ernesto Faria esclarece que os “osismi”, 
povo da Gallia, habitavam terras próximas ao oceano.

Com relação à palavra “esuuios”, esta é encontrada no texto transcrito de 
Constans, de acordo com H. White; registra-se também “esubios” nos do-
cumentos da classe  e em Ernesto Faria; “esuuius”, em documentos da classe , 
difere da forma assinalada no mapa, “sesunii”. Assim como aconteceu com 
o vocábulo “averni”,97 também indicado por Ortelius, não encontramos essa 
variante em fontes a que tivemos acesso.

Quanto aos aulercos, povo poderoso da Gália, habitavam, segundo W. 
Smith (1851, p. 130), a região entre os rios “Ligeris” (Loire) e “Sequana” 
(Sena) e se dividam em três partes: eburovices (fig. 13), localizados perto da 
costa, à esquerda do Sena, na atual Normandia; cenomanos, sudoeste da tribo 
anterior, perto do rio “Ligeris” (Loire); e branovices, clientes dos éduos. Os 
diablintes, citados por César, foram também um ramo dos aulercos. Cons-
tans esclarece que diablintes, cenomanos e eburovices eram as três frações dos 
aulercos, habitantes da Normandia. Quanto aos branovices, outra fração dos 
aulercos, não se sabe exatamente o seu local, mesmo sendo clientes dos éduos 
(CÉSAR, 1962, t. 2, p. 266).

Ortelius assinalou “Aulerci, qui Diablintres” (“aulerco, o mesmo que dia-
blintes”), “Aulerci, qui Cenomani” (“aulercos, o mesmo que cenomanos”) 
(fig. 14) e “Aulerci, qui Eburouices” (“aulercos, o mesmo que eburovices”) 
(fig. 13), situados conforme os Commentarii. Quanto aos branovices, o cartó-
grafo não os indicou, talvez por não ter certeza da região que ocupavam.

Seguindo o rio “Ligeris” (Loire), está indicada a terra dos carnutos, con-
forme a localização citada na comédia Querolus, possivelmente do século IV e 
de autor anônimo. É ressaltada no mapa a área – Druidum sedes (fig. 11 e 13) 
– em que os druidas se reuniam em determinada época, em território carnuto, 
situado na parte central da Gália. Essas descrições foram feitas, no verso do 
mapa, por Ortelius a partir dos comentários de César, de outros autores da 
Antiguidade e também de contemporâneos do cartógrafo.98

Há variantes também no vocábulo “druidae”. Ao que tudo indica Ortelius, 
na expressão “Druidum Sedes”, segue a variante “druides” encontrada nos 
manuscritos da classe .

Ao norte do “Ligeris” (Loire), aparece o “Sequana” (Sena) (fig. 11 e 13). 
Esse rio nasce no Plateau de Langres e desemboca no Oceano Britânnico (atual 

97.  Averni: ver seção 2.3.1.3 “Margens laterais do mapa: listas das descrições dos povos gauleses”.

98.  Ver seção 2.3.1.1 “O texto Gallia Iulii Caesaris de Ortelius”.
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Canal da Mancha). Nele estão representadas quatro cidadelas (fig. 13). A pri-
meira é a cidade dos parísios, “Lutetia” (atual Paris), situada na Île de France, 
de acordo com Cés. B. Gal., VII,57,1: “Id est oppidum Parisiorum, quod po‑
situm est in insula fluminis Sequanae.” (“Isto é cidade dos parísios, que está 
situada em uma ilha do Rio Sena.”) As outras três pertencem aos sênones. 
Uma delas está localizada na ilha, abaixo de “Lutetia” (Paris), com o nome 
de Melodunum, conforme os Commentarii, VII, 58, 2 e 3: “Metlosedum [...] 
Id est oppidum Senonum in Insula Sequanae, positum ut paulo ante de Lutecia 
diximus.” (“[...]Meloduno[...] Isto é a cidade dos Sênones, situada na Ilha do 
Sena, como pouco acima dissemos ser Lutécia.”) Meloduno fica no caminho 
de Agedinco para Lutécia, conforme Smith (1851, p. 497). A outra, denomi-
nada Metiosedum, que está próxima da anterior, será apresentada abaixo. E a 
última, Agedinco, considerada a principal dos sênones, foi local de armazém de 
armas e de segurança, onde várias coortes e legiões de César se estabeleceram.

Existem variantes da forma “Lutetia”, como “Lutetita”. Ortelius usa a va-
riante dos manuscritos da classe .

Sobre os topônimos “Metlosedum” e “Melodunum”, que designam a atu-
al comuna francesa de Melun, localizada na Île de France, Constans afirma 
que há muitas outras variantes. De acordo com Goelzer e Constans, muitos 
arqueólogos acreditavam que “Melodunum” e “Metiosedum”, e ainda “Me-
tlosedum”, designavam localidades diferentes, opinião também de Ortelius.

A forma “Agedicum” encontrada nos Commentarii é registrada nos códices 
da classe ; Agendicum utilizada por Ortelius também está registrada nos ma-
nuscritos dessa mesma classe. Ernesto Faria remete “Agendicum” para “Age-
dincum”, em português é Agedinco, capital dos sênones. Smith (1851, p. 31) 
menciona os dois nomes “Agendicum” ou “Agedincum”.

Outros povos também representados nas margens do rio “Sequana” (Sena) 
se destacavam: caletos, veliocassos e meldos. Os meldos (SMITH, 1851, 
p. 495) eram um povo pequeno, que vivia na atual Comuna de Meaux (De-
partamento do Sena e Marne), delimitado com a Gália Belga. Nesse lugar 
César mandou construir embarcações para a expedição na Britânia. Ortelius 
empregou o vocábulo “meldae”, Smith usou “meldae” ou “meldi” e Ernesto 
Faria mencionou somente “meldi, -orum”.

No que se refere aos arvernos, constatamos que esse povo foi grande rival dos 
éduos e se valeu do auxílio dos germanos, para dominá-los. Desse povo surge um 
dos maiores adversários de César, Vercingetorix (Vercingetorige), narrado em todo 
o livro VII dos Commentarii. Sua principal cidadela é a Gergóvia (fig. 11), locali-
zada em um planalto isolado, à margem do rio “Elaver” (atual Alier),99 caracterís-
tica das cidadelas, segundo Olivieri. Vercingetorige foi expulso de Gergóvia e logo 

99.  Rio Alier: pequeno rio da França, afluente do Loire.
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retornou, dominando-a (livro VII,4). Neste mesmo capítulo, Vercingetorige con-
segue um grande número de aliados celtas: sênones, parísios, píctones, cadurcos, 
turonos, aulercos, lemovices, andes, além dos povos da costa da Gália. Mais tarde 
os éduos se juntaram aos arvernos e enfrentaram César.

Vercingetorige inicia a sua conquista com o território dos bitúriges, que se 
juntam aos arvernos. Uma parte das tropas do aclamado rei dos arvernos invade 
a Província Romana, sob o comando de Luctério dos cadurcos. Este concilia com 
os rutenos (fig. 6) e avança até as terras dos nitiobrigos e gábalos. César, sabendo 
desse acontecimento, vai à Província Romana e estabelece acampamentos para as 
tribos dos rutenos, volcas, arecômicos, tolosates, ao redor de Narbona, todas essas 
regiões que confinavam com o território inimigo. A cidadela, em latim, “Narbo” 
(atual Narbonne) está indicada no mapa com o nome de Narbona (Cés. B. Gal., 
VI,7). Não conseguimos encontrar essa variante em nenhuma fonte.

Afastado Luctério, o general romano parte em direção aos hélvios (hel-
vii), atravessa as Montanhas Cevenas100 e chega ao território dos arvernos. 
Ele ordena a uma das tropas vindas da Itália para se estabelecer na região dos 
hélvios, por ela fazer fronteira com os arvernos (Cés. B. Gal., VI,8).

Ortelius registra as cidades da Gália Celta central retomadas por César 
após o domínio de Vercingetorige. Dentre elas destacam-se as que estão loca-
lizadas nas margens do rio “Ligeris” (Loire) (fig. 13), narrado nos Commenta‑
rii, livro VII,11,1-8. A primeira foi “Vellaunodunum” (Velaunoduno), cida-
de dos sênones; depois o imperador parte para Gênabo, cidade dos carnutos 
(atual Orleans). Próxima a Gênabo, está desenhada a representação de uma 
ponte, que ligava essa cidade à outra margem do rio “Ligeris” (Loire), con-
forme Cés. B. Gal., VII,11,6, “oppidum Cenabum pons fluminis Ligeris con‑
tingebat” (“uma ponte do Rio Líger ligava a cidade de Gênabo”). Em seguida 
vai para a região dos bitúriges. Nesse território, César combate a cavalaria de 
Vercingetorige e é derrotado. Após tomar a cidade Noviodunum (Noviodu-
no), o imperador parte para outra cidade dos bitúriges, Avárico (fig. 13) (atual 
Bourges), que era a maior cidade e a mais fortificada, além de possuir o solo 
mais fértil da região. César pensava que, conquistando Avárico, diminuiria o 
poder de Vercingetorige (Cés. B. Gal., VII,13,3). A cidadela Avárico estava 
localizada numa planície e era circundada por um pântano, o que a protegia 
dos adversários (OLIVIERI, 2007, p. 171).

Há variantes nos nomes dessas cidades. “Genabum” encontra-se no livro 
VII dos códices e “Cenabum” no livro VIII,5,2 e 6,1. Ernesto Faria remete 
“Cenabum” para “Genabum”, palavra utilizada pelo cartógrafo.

Com referência a “Nouiodunum” (Novioduno), nome celta (cidade nova 
ou cidade dos nóvios), Constans esclarece que César cita três cidades com o 

100.  César atravessou as Montanhas Cevenas mesmo no inverno sob profunda camada de neve, de acesso 
praticamente impossível, surpreendendo os rebeldes.
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mesmo nome (CÉSAR, 1937, t. 1, p. 56). Uma delas pertence aos bitúri-
ges (Cés. B. Gal., VII,12,2) (fig. 16), outra aos éduos (Cés. B. Gal., VII,55) 
(fig. 13) e a terceira aos suessiões, na Gália Bélgica (Cés. B. Gal., II,12,2) 
(fig. 18). A cidade Novioduno, que pertenceu aos éduos estava localizada na 
margem do rio “Ligeris” (Loire), foi o local em que foi destruída a guarnição 
romana, quando se aliaram a Vercingetorige.

César persegue Vercingetorige e segue para Gergóvia, ao longo do rio “Ela-
ver” (atual Allier). É derrotado, perde um grande número dos soldados e recua 
da região.

Outra cidadela dos éduos importante indicada no mapa é “Bibracte” 
(fig. 13). Ortelius assinalou em torno da cidade: “Aedui sive Aedua civitas” 
(“Os éduos ou a sede dos éduos.”) Essa cidadela tinha alto nível de desenvolvi-
mento e superava as cidadelas acima citadas: Gergóvia e Avárico (OLIVIERI, 
2007 p. 169). Nessa cidade fixou-se uma assembleia, à qual compareceram 
todos os gauleses, com exceção dos remos, dos lingones e dos tréviros, porque 
mantinham amizade com os romanos (Cés. B. Gal., VII,63,5-7).

Re impetrata contendunt ut ipsis summa imperii tradatur, et re in controuersiam 
deducta totius Galliae concilium Bibracte indicitur. Conueniunt undique frequentes. 
[6] Multitudinis suffragiis res permittitur: ad unum omnes Vercingetorigem probant 
imperatorem. [7] Ab hoc concilio Remi, Lingones, Treueri afuerunt...101

Vercingetorige ordena aos éduos e aos sebusianos combater os territórios 
dos alóbrogos e dos gábalos, e os distritos dos arvernos contra os hélvios, os 
rutenos e os cadurcos e também devastarem os territórios dos volcos, arecô-
micos.102 César, no entanto, consegue resistir e vence os gauleses com a assis-
tência da infantaria e cavalaria germânicas.

Outra cidadela da mesma importância de Avárico, Alésia, apontada no 
mapa com o nome de “Alexia” (fig. 12), pertencia aos mandúbios. Essa cida-
dela estava no cume de uma colina muito elevada, que não podia ser tomada 
senão por assédio. As faldas eram banhadas por dois rios e, em frente à cida-
dela, estendia-se uma planície.

Constans cita somente essas duas variantes para “Alesia”. Com relação ao 
termo “Alexia”, usado pelo cartógrafo, aconteceu o mesmo com os outros vo-
cábulos, não foram encontrados em fontes a que pudéssemos ter acesso.

A cidadela Alésia é importante para a história da guerra entre os romanos e 
os gauleses, porque ali Vercingetorige foi vencido por César dando fim à guerra.

101.  “Obtido isso, lutam para que lhes seja concedido o poder supremo e, tendo a situação se transformada 
em conflito, uma assembleia de toda a Gália é convocada em Bibracte [capital dos éduos]. De todos os lados 
muita gente acorre. A decisão é permitida pelo sufrágio da massa popular: unanimente confirmam Vercinge-
torige como comandante supremo. Os remos, os lingones e os tréviros não participaram deda assembleia...”

102.  Os volcos ou volcas, arecômicos que habitavam a Provincia Romana, atual Languedoc, no sul da França.
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2.3.2.2 Gallia Belgae

A representação da Província Bélgica (fig. 15) por Ortelius, conforme o De 
Bello Gallico tem como limite, ao ocidente e ao sul, a Gália Céltica, pelos rios 
“Matrona” (Marne) e “Sequana” (Sena), ao leste a Germânia, separada pelo 
Reno, ao norte o Mar Germânico (atual Mar do Norte) e parte do Mar Bri-
tânico (atual Canal da Mancha). Além disso, a Província Bélgica está também 
demarcada ao sul pelo Vogesus Mons (Cordilheira Vosges).

Ortelius registrou Gallia Belgae e Germaniciis Rhenani (Gália Bélgica, ger-
manos do lado do Reno), conforme os Commentarii, livro II,4,1, onde afirma 
que a maior parte dos belgas é originária dos germanos. Há tempos, os germa-
nos haviam atravessado o Reno e se estabeleceram nessa região por causa da 
fertilidade do solo, expulsando os seus antigos moradores, os gauleses: “pleros‑
que Belgas esse ortos ab Germanis; Rhenumque antiquitus traductos, propter loci 
fertilitatem ibi consedissi, Galosque, qui ea loca incolerent, expulisse.”103

O mapa indica os principais rios da Província Bélgica, que tiveram papel 
importante no De Bello Gallico. Alguns, como mencionado anteriormente, 
na função de fronteiras, como o Reno, o Sena e o “Matrona” (Marne), outros 
serviram para transporte e auxílio na construção de cidadelas destinadas à 
defesa de seus povos.

Dentre os rios da Gália Bélgica, o “Mosa” (Meuse) é o segundo maior. 
O cartógrafo o desenhou de acordo com a descrição dos Commentarii, livro 
IV,10,1. Segundo César, esse rio provém da Cordilheira dos Vosges, atravessa 
a Floresta das Ardenas e desemboca no oceano: “Mosa profluit ex monte Vosego, 
qui est in finibus Lingonum, [et parte quadam ex Rheno recepta, quae appellatur 
Vacalus, insulam quae efficit Batauorum in Oceanum influit]”.104

Constans critica a descrição geográfica feita pelo general romano (CÉSAR, 
1937, t. 1, p. 9-10). Assim, o Mosa, segundo Constans, nasce no Planalto de 
Langres (Bassigny), percorre a Floresta das Ardenas, através de seus mean-
dros, mistura-se com o Reno, até atingir o Mar do Norte. Segundo Constans 
(CÉSAR, t. 1, p. 102-104), as águas do Reno com as do Mosa se juntavam 
ao Forte Santo André, até as obras realizadas em 1856, correspondia a 80 mi-
lhas e fazia a confluência dos rios Mosa e Reno, segundo César (Cés. B. Gal., 
IV,15,2).

O filólogo mostra as variantes do vocábulo “Batauia”, encontrando tam-
bém a forma “Batauorum” nos textos da classe  e “uat-“ nos da classe .

103.  “[...] a maior parte dos belgas eram originários dos germanos. Desde a Antiguidade atravessaram o 
Reno, e por causa da fertilidade do lugar, ali se estabelelceram e expulsaram os gauleses que ocupavam aqueles 
lugares...”

104.  “O Mosa nasce na cordillheira Vosges que fica no território dos língones, e, depois de recebido um braço 
do Reno, que se chama Waal, e formar com ele a ilha dos batavos, se lança em direção do oceano [cerca de 
80 milhas se joga no Reno].”
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Ortelius figurou a Arduenna Silua (Floresta das Ardenas) (fig. 15), consi-
derada a maior floresta da Gália, em forma pictórica, de acordo com os Com‑
mentarii, livro V,3,4: “silvam Arduennam abditis, quae ingenti magnitudine per 
medios fines Treverorum a flumine Rheno ad initium Remorum pertinet”.105 Sua 
extensão era de mais de 500 milhas, conforme os Commentarii, livro VI,29,4. 
A Floresta das Ardenas, atualmente chamada região das Ardenas, abrange a 
maior parte da Bélgica, Luxemburgo e parte da França e é composta de bos-
ques e colinas. Foi local de esconderijo dos homens considerados mais fracos, 
que não podiam usar armas devido à idade, sob o comando de Induciômaro 
(Cés. B. Gal., V,III,4), e a fuga de uma parte do exército dos eburões sob o 
comando de Ambiorige (Cés. B. Gal., VI,31,2): “Quorum pars in Arduennam 
siluam, pars in continentes paludes profugit...”106 e (Cés. B. Gal., VI,33,3) “...
ipse cum reliquis tribus ad flumen Scaldem, quod influit in Mosam, extremasque 
Arduennae partes ire constituit, quo cum paucis equitibus profectum Ambiorigem 
audiebat.”107 Os outros rios de destaque da Gália Bélgica indicados no mapa 
são “Axona”(Aisne), “Scaldis” (Escalda, em português) e o “Sabis” (Sambre). 
O rio “Axona” (Aisne) (fig. 18) é um rio pequeno da França, que se junta com 
Rio Oise, que Ortelius nomeou, também, de “Axona”, sendo afluente do “Se-
quana” (Sena). Mas é o Rio Oise que é afluente do Sena. Ele está situado nos 
extremos territórios dos remos (Cés. B. Gal., II,5,4). O Escalda (fig. 15) nasce 
no norte da França, entra na Bélgica, próximo à Antuérpia, toma a direção 
oeste em direção aos Países Baixos e deságua no mar do Norte. Segundo Cé-
sar, “flumen Scaldem, quod influit in Mosam, extremasque Arduennae partis ire 
constituit” (Cés. B. Gal., VI,33,3) (“o Rio Escalda se lança para o Mosa e para 
as extremidades das Ardenas”). O Sabis (Sambre) (fig. 15) é um rio do norte 
da França e sul da Bélgica e tributário do Mosa. Foi o local onde os roma-
nos lutaram com os nérvios e também serviu de acampamento aos romanos 
(Cés. B. Gal., II,16,1; 18,1): “Loci natura erat haec, quem locum nostri castris 
delegerant. Collis ab summo aequaliter decliuis ab flumen Sabim.”108

Conforme os Commentarii de César, na Província Bélgica habitavam po-
vos mais fortes, vizinhos dos germanos, habitantes do outro lado do Reno, 
com quem estão sempre em guerra. Segue o texto (Cés. B. Gal., I,1,3):

Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate 
prouinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea 

105.  [“...] a Floresta das Ardenas que em uma grande extensão se desenrola no meio dos territórios dos trévi-
ros, desde o Rio Reno até o início do limite dos remos.”

106.  “Uma parte fugiu para a Floresta das Ardenas, outra para imensas lagoas...”

107.  “[...] ele com as tribos restantes resolveu ir até o Rio Escalda, que se lança no Rio Mosa e até as extremi-
dades das Ardenas, onde ouviu dizer que Ambiorige tinha partido com poucos cavaleiros.”

108.  “Era este o local original que os nossos haviam escolhido para acampamento: um outeiro descia inclina-
do igualmente desde o cume até o Rio Sambre.”
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quae ad effeminandos animos pertinent inportant, proximique sunt Germanis, qui 
trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.109

Descreveremos em seguida alguns povos da Gália Bélgica, conforme De 
Bello Gallico e os Commentarii.

Os remos são os povos mais próximos da Gália Céltica e eram aliados 
dos romanos (Cés. B. Gal., V,54,4): “praecipuo semper honore Caesar habuit, 
alteros pro uetere ac perpetua erga populum romanum fide, alteros pro recentibus 
gallici belli officiis, nulla fere ciuitas fuerit non suspecta nobis”.110

As cidadelas dos remos apontadas no mapa são “Bibrax” (Bibracta) (fig. 6 e 
15), atacada violentamente pelos belgas (Cés. B. Gal., II,6), e “Durocortum” 
(Durocórtoro), atual cidade de Reims, citada no texto, local para onde César 
levou o seu exército após ter combatido os eburões (Cés. B. Gal., VI,44,1).

O cartógrafo registrou “Durocortum” e, nas demais fontes a que tivemos 
acesso, encontramos somente “Durocortorum”, sem observações quaisquer 
de variantes.

Os suessiões, vizinhos dos remos, possuíam terras extensas, férteis e doze 
cidadelas. Tiveram Diviciaco como rei mais poderoso de toda a Gália, que 
comandava também a Britânia (Cés. B. Gal., II,4,6-7). Com referências às 
cidadelas, o cartógrafo aponta somente Novioduno, a pequena distância da 
Floresta das Ardenas (Cés. B. Gal., II,12,2). Essa cidadela de Novioduno é 
homônima às outras duas já citadas (uma pertenceu aos bitúriges e a outra aos 
éduos, ambas próximas ao rio “Ligeris” [Loire]).

Segundo Contans, os “bellovaci” (belóvacos) habitavam o território da Gá-
lia Bélgica chamada hoje de Beauvais (norte da França), entre os rios Sena, 
Somme e Oise (Faria, 1991). Nessa região está indicada “Bratuspantium” 
(Bratuspâncio), às margens do Rio Axona (Aisne), sua principal cidadela. 
Conforme E. Faria, foi a primeira cidade desses povos. Goelzer (CÉSAR, 
[19--], p. 456) a localiza nas margens do Aisne (Cés. B. Gal., II,12,2).

Os caletos e os belocassos eram povos da Gália Bélgica. Denominados 
também de germanos, habitavam as margens do rio “Sequana” (Sena). Segun-
do Constans (CÉSAR, 1937, t. 1, p. 51), eram da Normandia e deviam ser 
clientes dos belocassos (Cés. B. Gal., II,4,9).

Quanto à lição “bellocassii” ou “velocasses”, usada por Ortelius, ela diverge 
das variantes descritas por Constans, onde são acrescentadas com a vogal “i” 

109.  “Os mais bravos dos três povos são os belgas, estão muito afastados da província e dos requintes de sua 
civilização, porque os mercadores raríssimas vezes vão até eles, consequentemente não introduzem aquelas 
coisas que servem para enfraquecer os ânimos. Enfim, são vizinhos dos germanos que habitam além do Reno, 
com os quais fazem guerra constantemente.”

110.  “César tratou sempre com particular honra a uns por sua dedicação antiga e constante para com o povo 
romano, a outros pelos seus recentes serviços durante a guerra gaulesa, quase nenhuma cidade deixou de nos 
ser suspeita”.
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após a consoante “l”, “veliocasses”. E. Faria menciona “belliocassi (velliocassi 
ou velliocasses), “-ium,(orum)”. Repete-se a falta de acesso às fontes.

Os nérvios viviam entre os rios “Sabis” (atual Sambre) e “Scaldis” (Escalda), 
e se estendiam ao norte até o leste de Antuérpia (CÉSAR, 1937), região de 
Flandres, Bélgica. Os nérvios, citados na lista do cartógrafo sobre os povos da 
Gália, eram rudes, mas de grande valor. Conforme o texto dos Commentarii:

Nullum aditum esse ad eos mercatoribus; nihil pati uini reliquarumque rerum ad 
luxuriam pertinentium inferri, quod iis rebus relanguescere animos eorum et remitti 
uirtutem existimarent; esse homines feros magnaeque uirtutis, increpitare atque incu‑
sare reliquos Belgas, qui se populo Romano dedidissent patriamque uirtutem proiecis‑
sent; confirmare sese neque legatos missuros neque ullam condicionem pacis accepturos. 
(Cés. B. Gal., II,15,3-6)111

Os ambianos, vizinhos dos nérvios, tinham como principal cidade Sama-
robriva (hoje Amiens). Ortelius registrou no mapa o nome dessa cidade como 
“Samarobrina”, o que difere da transcrição dos Commentarii, analisados por 
Constans. Dentre as variantes, distiguem-se “Samarobriuae” na classe  e “Sa-
maru” na classe . Repete-se a falta de acesso às outras fontes.

Os atrébates, vizinhos dos nérvios, veromânduos, mórinos, ocupavam a 
região chamada Artois, que corresponde às atuais Pas de Calais e Picardia.

Os mórinos habitavam ao longo da costa do Mar do Norte. Segundo 
Constans, eles ocupavam Boulogne até a costa de Bruges. Seu território teve 
um papel importante, por ser um local mais curto para a travessia das tropas 
de César, sob o comando de C. Volusieno, para a Britânia, através do Canal da 
Mancha, de acordo com os Commentarii IV, 21, 3: “Ipse cum omnibus copiis in 
Morinos proficiscitur, quod inde erat breuissimusin Britanniam traiecutus” (“ele 
mesmo parte com todas as suas tropas do país dos mórinos, porque era de lá 
a passagem mais curta para a Britânia.”)

Ainda nessa área, está indicado Porto Ício (fig. 15), na região dos mórinos, 
mencionado por César (livro V,2,3): “Conlaudatis militibus atque iis qui nego‑
tio praefuerant, quid fieri uelit ostendit atque omnes ad Portuim Itium conuenire 
iubet, quo ex portu commodissimum in Britanniam traiectum esse cognouerat, 
circiter milium passuum XXX [transmissum] a continenti”.112

111.  “Nenhum acesso a eles era concedido aos mercadores e nem tinam hábitos de beber vinho e das outras 
coisas restantes, pertinentes à luxuria, porque julgavam que enfraqueciam os seus ânimos com essas coisas e 
lhes tirava a coragem. Eram homens ferozes e de grande virtude guerreira e acusavam os demais belgas que se 
rendiam ao povo romano desprezando a virtude pátria.”

112.  “Ele felicitou os soldados e aqueles que dirigiram o negócio, explicou suas intenções e ordenou que 
todos se concentrassem no Porto Ício, de onde não havia mais que trinta milhas ao redor do continente na 
Grã-Bretanha uma passagem mais cômoda para a Britânia, cerca de 30 mil passos do continente”.
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Está registrada uma variante do termo “Itius”, empregado por Constans 
e E. Faria, e “Iccius” por Ortelius. Constans, E. Faria, Saraiva e Smith não 
mencionaram nenhuma variante, citando somente a palavra “Itius”.

Os eburões, a maior parte deles localizada entre o Reno e o Mosa, estavam 
sob o império de Ambiorige e Catuvolco (Cés. B. Gal., V,24,4): “Vnam legio‑
nem, quam proxime trans Padum conscripserat, et cohortes quinque in Eburones, 
quorum pars maxima est inter Mosam ac Rhenun”.113

Os menápios habitavam a foz dos rios Escalda, Mosa e Reno (CÉSAR, 
1937), região hoje pertencente à região da Bélgica. Junto com os mórinos 
foram os últimos a serem vencidos pelas tropas de César em 56 a.C. (De Bello 
Gallico, III, 28).

Ortelius aponta para dois dos acampamentos (fig. 18) que César mandara 
colocar na Gália. Um com a legenda “Ciceronis castra” (legião de Cícero), con-
fiada a Quinto Cícero, na margem do rio “Scaldis” (Escalda) (Cés. B. Gal., 
V,24,2): “alteram in Neruios Q. Ciceroni”114 (Cés. B. Gal., V,24,2). Na outra 
lê-se “Labieni Castra” (legião de Labieno), sob o comando de Tito Labieno, 
nas margens do Rio Mosa (Meuse), quase na confluência com o rio “Sabis” 
(Sambre) (Cés. B. Gal., V,24,2): “quartam in Remis cum T. Labieno in confinio 
Treuerorum hiemare iussit”.115

Há outro topônimo indicado próximo à legião de Labieno: “Nemetocer-
na”. Encontramos o termo “Nemetocenna” (Nemetocena) para indicar uma 
localidade da Bélgica, de acordo com os Commentarii, livro VIII,46,6: “his 
confectis rebus ad legiones in Belgium se recipit hibernauitque Nemetocennae”.116 
Ortelius indicou esse topônimo na confluência dos rios “Sabis” (Sambre) e 
“Mosa” (Meuse). Constans declara que essa cidade deveria ser identificada 
como Arras (norte da França), e Nemetocenna seria uma duplicidade de “Ne-
metacum”. Smith descreve “Nemetocenna” ou “Nemetacum” como cidade 
dos atrébates, atual Arras. Já Goelzer menciona que essa cidade pertencia aos 
atrébates, mas não se deve confundi-la com Nemetacum, atual Arras. Acres-
centa que Nemetocenna se refere à atual cidade de Nampcel, próxima de 
Ourscamp (Oise). Quanto à variante “Nemetocerna”, acontece o mesmo com 
outros vocábulos não encontrados em fontes a que tivéssemos acesso. Porém, 
acreditamos ser o mesmo local apontado pelo cartógrafo e a transcrição do 
texto da Belles Lettres.

113.  “Enviou uma legião que estava inscrita próxima da Transpadana e cinco coortes até os eburões, a maior 
parte deles está entre o Rio Mosa e o Reno”.

114.  “[César enviou] outro [acampamento que invernasse] nos nérvios com Quinto Cícero.”

115.  “ordenou que o quarto invernasse nos Remos com Tito Labiento, nos confins com os Tréviros”.

116.  “Concluídas essas coisas, retira-se para a Bélgica ao encontro das legiões, e inverna em Nemetocena”.
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2.3.2.3 Aquitânia

A terceira província, Aquitânia, de acordo com a divisão de César, habitada 
pelos aquitanos (fig. 6 e 16), faz fronteira com os hispanos, através dos Mon-
tes Pirineus, e com os celtas, pelo Rio Garona (Cés. B. Gal., I,1).

A guerra dos romanos, sob o comando do adolescente Públio Licínio Cras-
so, na Aquitânia, é narrada nos Commentarii no livro III, entre os capítulos 
20 e 27.

Tempos atrás, o exército romano fora derrotado pelos aquitanos, ocasio-
nando a morte do embaixador Lúcio Valério Preconino, e a perda de material 
bélico. Assim, Crasso, reúne os auxiliares, a cavalaria, uma quantidade de ho-
mens fortes de Tolosa (atual Toulouse) e Narbona (atual Narbone), cidades 
próximas à Gália e vizinhas da Aquitânia, e, em seguida, penetra no território 
dos sonciates. Os sonciates, sabendo do ataque dos romanos e tidos como 
excelentes em equitação, reúnem grandes tropas de infantaria e cavalaria. Re-
sistiram muito ao combate, com o seu exército de cavalaria, seguido de in-
fantaria, mas foram vencidos pelo exército romano (Cés. B. Gal., III, 20-21).

Há variantes do termo “sontiates”, gravado por Ortelius, que aparecem nos 
manuscritos da classe e no Códice Thuaneus. MS lat. 5764 (Biblioteca Nacio-
nal da França) da classe , Sotiates nos códices Ursinianus ou Vaticanus 3324 
(Biblioteca Apostolica Vaticana) e Riccardianus 541 (Biblioteca Mediceo 
Laurenziana) da classe . Constans declara que Plínio, Orósio e A. Blanchet 
conduzem a palavra para “sotiates”. Porém, o cartógrafo a gravou seguindo 
os documentos da classe . Ernesto Faria registra “sontiate” e a traduz como 
“sonciate”.

Após a rendição dos soldados sonciates, Crasso parte para os territórios 
dos tarusates e vocates. Esses povos, sabendo da derrota dos sonciates, forta-
leceram as suas cidadelas e enviaram embaixadores de todas as áreas da pro-
víncia, além de reforçar o exército com as tropas da Hispânia. Os aquitanos 
tentaram impedir os caminhos para os romanos não se abastecerem. Embora 
os aquitanos tenham se articulado, foram também derrotados pelos romanos 
(Cés. B. Gal., III 23-26).

Depois dessa guerra, a maior parte dos povos da Aquitânia se rendeu e enviou 
espontaneamente os seus reféns: tarbelos, bigerriões, precianios, vocates, tarusates, 
elusates, gates, auscos, garumnos, sibutzates, cocosates (Cés. B. Gal., III ,27).

Foram encontradas variantes nos nomes desses povos, como: “tarbelli” / 
“trabelli”; “garumni” / “garunni”; “sibutzates” / “Sibuzates”; “Sibusates”.

Ortelius assinalou os povos garites, diferente da lição Gates transcrita no 
texto editado pela Belles Lettres. Smith (1851) refere-se somente ao primeiro 
vocábulo. Quanto à lição Preciani ou Ptiani, não encontramos em fontes a 
que tivéssemos acesso, mas consideramos serem os mesmos vocábulos trans-
critos de códices diferentes.
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Constans afirma que a terminação em “ates” dos povos da Aquitania revela 
a origem lígure.

Ortelius indicou duas cidadelas da Aquitania, também mencionadas no 
De Bello Gallico, nomeando apenas o povo que as habita: “Tarusatum opidum 
e Sontiatum opidum”117 (“cidadela dos tarusates, cidadela dos sonciates”). Se-
gundo Constans, há muita discussão sobre o local da cidadela dos sonciates. 
O filólogo indica a provável localidade hoje: Sos, comuna francesa do depar-
tamento Lot-et-Garonne, que faz parte da região administrativa da Aquitânia 
(CÉSAR, 1937, t. 1, p. 89). Esta se localiza no sudoeste da França, limitada 
pela Espanha e pelo Oceano Atlântico.

3 Considerações finais

Ortelius, ao elaborar o mapa Gallia Vetus ad Iulii Caesaris Commentaria 
[i.e. Comentarii] (“Gália Antiga, segundo os Comentários de César”), procu-
rou, por meio da representação cartográfica dos oito livros do Caesaris Com‑
mentarii de Bello Gallico, expor os episódios das campanhas de César somente 
na Gália.

Com referência à Germânia, o cartógrafo assinalou alguns povos que in-
vadiram as regiões da Gália ou tiveram importância durante as campanhas. 
Na margem do Reno, fronteira com a Gália, estão indicados os sicambrii (si-
cambros) e os harudes. Os harudes estão localizados também no território dos 
séquanos, na Gália, daí supormos a pretensão de Ortelius em mostrar a região 
tomada por eles e o lugar de onde vieram e retornaram, após serem vencidos 
e expulsos pelos romanos. Quanto à indicação dos sicambros, supomos que o 
cartógrafo os posicionou no mapa por eles terem acolhido em seus territórios 
os povos usípetes e tencteros, também germanos, devido à fuga dos sobrevi-
ventes, após o ataque violento do exército de César, na região gaulesa entre os 
rios Mosa e Reno.

Quanto à indicação dos úbios, povo da Germânia, Ortelius se enganou 
por considerá-los povos da Gália Bélgica, indicados tanto no mapa quanto na 
lista da margem direita do mapa. Os úbios habitavam as regiões da margem 
do Reno, do lado da Germânia, e eram delimitados, por meio desse rio, pela 
Gália Bélgica, cujos povos eram os tréveros.

No que se refere ao cotejo de alguns topônimos, nomes dos povos e seus 
chefes, apontados no mapa da Gália de Ortelius, com os textos dos Com‑
mentarii de César, observamos que, dentre as variantes encontradas no mapa, 
o cartógrafo conduziu-as, de preferência, pelos textos dos documentos da 

117.  Opidum está transcrito como aparece no mapa. Embora essa palavra esteja nos dicionários de Ernesto, 
Saraiva, Smith e outros com duas consoantes (pp). Faria usa pp (oppidum).
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classe . Quando os vocábulos assinalados no mapa se diferenciavam daque-
les do texto e não encontrávamos nenhuma análise por parte de Constans, 
investigávamos outras fontes bibliográficas indicadas na bibliografia, além do 
Dicionário escolar latino‑português de Ernesto Faria. Fizemos uso constante 
do nome. Alguns vocábulos assinalados no mapa não foram encontrados nas 
fontes pesquisadas, o que se deve à falta de acesso às obras de autores eru-
ditos, como Christoph Cellarius, Henri Valois, M. Camille Jullian e outros. 
Recorremos, também, ao Thesauri de Ortelius, mas os topônimos verificados 
estavam coerentes com os do mapa. Como sabemos que Ortelius cometeu 
falhas nas indicações dos topônimos nos mapas de sua época, acreditamos 
que os vocábulos não encontrados nas fontes consultadas tenham resultado 
de erros do cartógrafo ao gravar a matriz, ou do copista de algum códice 
utilizado por ele.

Consideramos, no entanto, que pela contribuição dos seus trabalhos car-
tográficos para o mundo moderno, Ortelius se apresenta como um impor-
tante cartógrafo renascentista. Dentre a sua produção, destaca-se o primeiro 
atlas de cartas geográficas, Theatrum orbis terrarum, que já apresentava uma 
padronização na dimensão das folhas. Outro notável trabalho foi a inclusão 
de índices dos nomes de cartógrafos e nomes geográficos no volume do The‑
atrum. Um terceiro seria o resgate dos estudos da geografia antiga profana 
e religiosa, principalmente sobre a Antiguidade Clássica, com a criação do 
Parergon e índice de nomes geográficos da Antiguidade, o que deu origem aos 
atlas históricos.

Ortelius teve a sensibilidade e a capacidade de dispor de maneira visual a 
obra de César, para uma compreensão mais acessível das campanhas dos Com‑
metarii De Bello Gallico na representação cartográfica.
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Resumo

Este estudo tem por objetivo apresentar os aspectos que evidenciam a interface entre as 
disciplinas Gestão de Documentos e Gestão em Preservação. Discorre-se sobre a forma-
ção de espaços como arquivos, bibliotecas e museus, reconhecidos como unidades de 
informação. Elabora-se um breve histórico sobre a evolução dos suportes de escrita até 
o advento dos suportes digitais, para demonstrar de que forma os avanços tecnológicos 
produziram uma situação paradigmática no contexto de ambas as disciplinas e, conse-
quentemente, promoveram sua integração de maneira que, atualmente, compartilham 
o mesmo objetivo: selecionar para recuperar, preservar e acessar a informação. Men-
ciona-se também a necessidade do desenvolvimento de um trabalho integrado, multi e 
interdisciplinar.

Palavras-chave: Gestão de documentos. Gestão em preservação. Arquivologia.

Abstract

This paper aims to present the aspects that show the interface between the disciplines 
Records Management and Preservation Management. It comments the formation of 
places like archives, libraries and museums, recognized as information units. It elaborates 
a brief history of the evolution of the written media until the advent of digital media, 
to demonstrate how technological advances have produced a paradigmatic situation in 
the context of both disciplines and consequently promoted their integration so that 
currently, they share the same goal: select to recover, preserve and access information. It 
also mentions the need to develop an integrated work, multi and interdisciplinary. 

Keywords: Documents management. Preservation management. Archival Science.



Introdução

Em primeiro lugar, gostaria de expor as razões do meu interesse pelo curso 
de pós-graduação lato sensu em Organização, Planejamento e Direção de Ar-
quivos, oferecido pela Universidade Federal Fluminense e pelo Arquivo Na-
cional no ano de 2007.

Tendo dedicado toda a minha vida profissional à preservação de materiais 
de biblioteca, considerei oportuno o aprofundamento dos conhecimentos so-
bre princípios e práticas arquivísticas, uma vez que o profissional que atua no 
campo da preservação deve estar preparado para lidar com as especificidades 
que caracterizam os objetos que compõem acervos, sejam eles de arquivo, 
biblioteca ou museu. Esses objetos não constituem territórios independentes 
e habitam muitas vezes terrenos alheios.

O quadro formado pelas disciplinas Preservação Documental e Gestão 
de Recursos Informacionais e Documentos Digitais, do curso oferecido por 
aquelas instituições, sem dúvida despertou meu interesse.

Vale mencionar também que as informações recebidas nas disciplinas Me-
todologia da Pesquisa, Pesquisa em Arquivologia I e Pesquisa em Arquivologia 
II foram de grande valia porque forneceram as ferramentas adequadas à elabo-
ração dos trabalhos propostos ao longo do curso, à construção deste estudo e 
a uma possível viagem futura rumo ao mestrado.

O interesse pelo tema “gestão de documentos” surgiu durante a disciplina 
Avaliação e Seleção de Documentos. Após leitura do artigo do norueguês Ole 
Kolsrud sobre tradições arquivísticas em países como Inglaterra, Alemanha e 
Estados Unidos, compreendi a maneira peculiar como cada um desses países 
se ocupou do aumento significativo dos documentos na esfera da administra-
ção pública, muito antes de o conceito da Teoria das Três Idades generalizar-se 
nos Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial.

Os aspectos históricos e as diferentes escolas de avaliação, seleção, eli-
minação e/ou preservação de documentos foram o ponto de partida para 
a busca de um maior entendimento sobre princípios e procedimentos que 
regem um plano de gestão de documentos, cujo fundamento é “selecionar 
para preservar”. Por essa razão, tal temática despertou o meu interesse em 
desenvolver o presente estudo, tendo como base os mecanismos de orga-
nização e controle da produção documental, a partir de questionamentos 
sobre vínculos e interfaces teórico-metodológicos com a atividade de preser-
vação de documentos arquivísticos.

Este estudo pretende promover uma reflexão sobre os conceitos de pre-
servação e a amplitude de suas ações – de que maneira estão presentes, per-
meiam, orientam e se incorporam às práticas que definem a construção da 
memória social a partir dos arquivos permanentes.
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O trabalho também analisa o contexto em que ocorre a integração entre 
a gestão de documentos e a gestão em preservação, relacionando-as com o 
desenvolvimento das tecnologias da informação.

A primeira parte apresenta considerações sobre a origem de espaços como 
arquivos, bibliotecas e museus, tomando-se como base as investigações de 
Giulia Grippa e Marilena Paes.

A segunda parte trata das especificidades e particularidades do objeto ar-
quivístico e dos princípios básicos que norteiam as atividades dos arquivistas. 
Para a elaboração desse capítulo, Teodore R. Schellenberg e Theo Thomassen 
serviram de inspiração.

Em seguida, busco estabelecer um quadro conceitual dos termos gestão de 
documentos e gestão em preservação tomando como base os autores Cristina 
Vieira de Freitas, Marilena Leite Paes, Ingrid Beck, Silvana Bojanoski e Sér-
gio Albite da Silva. Nessa terceira parte, apresento também um panorama da 
evolução e consolidação da atividade de gestão de documentos. Os estudos 
de autores como Ole Kolsrud, Fernanda Ribeiro, Teodore R. Schellenberg, 
Terry Cook, Vivas Moreno, Jean Yves Rousseau e Carol Couture e, no Brasil, 
de Maria Odila Fonseca, José Maria Jardim e Luís Carlos Lopes serviram de 
referencial teórico.

Na quarta parte, apresento a evolução dos suportes de escrita, do ana-
lógico ao digital, objetivando evidenciar os acontecimentos marcantes que 
modificaram teorias e práticas, e estabeleceram novos paradigmas nas disci-
plinas de arquivologia e preservação de acervos. Para as considerações sobre 
o assunto, tomei como referência Svend Dahl, Miguel Ferreira, Ingrid Beck 
e Adriana Hollós. Mencionei, em seguida, o desenvolvimento tecnológico 
como responsável pelo surgimento do profissional com perfil multidisciplinar 
para lidar com o fenômeno do advento da informação. Os autores Malheiro 
da Silva, Marilena Paes, Theo Thomassen, Jambeiro, Terry Cook, Luciana 
Duranti, Adriana Hollós foram essenciais para o desenvolvimento do tema.

Na quinta parte, identifico os aspectos de aproximação das referidas dis-
ciplinas. Pretendo com isso demonstrar a necessidade de a gestão em preser-
vação atuar de forma integrada e sistêmica com a gestão de documentos e 
assim contribuir para o avanço da arquivística contemporânea. Os referenciais 
teóricos foram os estudos de Helen Forde, José Maria Jardim, Marilena Leite 
Paes, Sergio Albite da Silva, Ingrid Beck, Adriana Hollós, Silvana Bojanoski, 
Cynthia Roncaglio, Décio Szvarça e Hilton Japiassu.

Quanto à metodologia, foi adotado o método de pesquisa descritiva e de 
fundo qualitativo. Busquei aprofundar e ampliar o conhecimento atualmente 
disponível sobre o objeto de estudo e as áreas relacionadas. O desenvolvi-
mento teórico baseou-se na pesquisa qualitativa, orientando-se por tema e 
assuntos delimitados.
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Inicialmente fiz um levantamento bibliográfico e uma seleção de fontes 
pertinentes aos temas propostos, considerando publicações mais recentes. 
Uma vez feita a revisão de literatura e selecionadas as fontes principais para 
fundamentar teoricamente a pesquisa, realizei um planejamento para o desen-
volvimento das etapas posteriores.

O objetivo geral deste trabalho é, pois, apresentar os princípios e funda-
mentos teóricos que regem a gestão de documentos e a gestão em preservação, 
a fim de desenvolver uma reflexão sobre a forma como a gestão de documen-
tos se relaciona ou não com a área de preservação.

Como objetivos específicos, este estudo pretende: apresentar quadro con-
ceitual sobre gestão de documentos, preservação e gestão em preservação; 
abordar o papel do desenvolvimento tecnológico no estabelecimento de no-
vos paradigmas nas áreas de conhecimento de arquivologia e preservação, e 
na mudança do perfil dos profissionais que atuam nessa área; e refletir sobre a 
inter-relação entre a gestão de documentos e a gestão em preservação.

A realização do curso representou, para mim, o ingresso no universo dos 
arquivos, além de ter ele oferecido subsídios para futuros projetos que pode-
rão aprofundar essa questão sobre gestão de documentos integrada a progra-
mas de gestão em preservação em um sentido mais amplo.

1 Construindo a memória

Inicialmente, gostaria de refletir sobre a formação de espaços de memória 
e de informação como são os arquivos, as bibliotecas e os museus, tomando 
como base um texto sobre a arte de colecionar. Cabe lembrar que “muito 
embora os três tenham a função de guardar, seus objetivos são diferentes”. As 
bibliotecas e museus têm uma finalidade “essencialmente cultural, enquanto 
a dos arquivos é primordialmente funcional, muito embora o valor cultural 
exista, uma vez que constituem a base fundamental para o conhecimento da 
história” (PAES, 2004, p. 16).

É da natureza humana colecionar objetos, documentos, papéis, fotos etc. 
Cada um desses materiais traz à memória acontecimentos significativos de 
uma vida. No processo de juntar, arquivar e colecionar é natural que faça-
mos escolhas. Conservamos os objetos que consideramos determinantes para 
a construção de nossa história pessoal e de nossos ancestrais, e nos esforçamos 
para que esses testemunhos, indícios ou vestígios sobrevivam à passagem do 
tempo e alcancem nossos descendentes. Cada um de nós, de algum modo, de-
sempenha esse papel de selecionador/colecionador/arquivista e pode gerar um 
pequeno acervo individual, seja um conjunto de correspondência, um lote de 
fotografias, um punhado de livros que transformaram nossas vidas ou CDs 
com músicas que serviram de inspiração às nossas relações afetivas.
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A ideia de coleção não é uma invenção recente. O que os objetos de uma 
coleção têm em comum, independentemente do tempo e lugar onde foram 
gerados? Qual a diferença entre uma coleção no período medieval e uma co-
leção nos dias atuais?

As peças de coleções, quando perdem sua utilidade original, passam a ter 
uma única finalidade: destinam-se ao olhar. Mas antes são separadas do am-
biente do uso diário, conservadas em um lugar especial e adquirem outro 
valor que não é mais o de uso, e sim o valor de troca, principalmente nas 
sociedades modernas (GRIPPA, 2005, p. 32).

Sabe-se também que uma coleção adquire significados diversos dependen-
do do período histórico em que se situa. Nos primórdios da humanidade, 
objetos eram depositados nas câmaras mortuárias. Esses utensílios, despojados 
do seu valor de uso, representavam e acompanhavam o morto para a vida no 
além. Na Antiguidade, uma coleção ocupava espaço nos templos romanos ou 
gregos. Esses objetos possuíam um sentido sagrado porque eram depositados 
ali em doação aos deuses. Na Idade Média, colecionavam-se relíquias, e os 
objetos serviam como interlocutores entre os mundos invisível e humano.

Considerando os contextos mencionados acima, pergunto: aos olhos de 
quem se apresentam as peças dessas coleções, senão aos olhos dos deuses e dos 
mortos para serem admiradas pela eternidade?

No período do Renascimento, no entanto, esse olhar desloca-se para o 
plano terreno e assiste-se ao surgimento de uma nova categoria de objetos 
de coleção e também de um novo grupo social: os humanistas se encarregam 
de separar a fé da ciência e inauguram uma nova tendência na natureza das 
coleções. O interesse dos colecionadores passa a ser direcionado a objetos pro-
duzidos pelo conhecimento científico como, por exemplo, livros impressos, 
manuscritos e obras de arte.

Ao longo dos séculos XVI e XVII, os objetos de coleção passam a ser aque-
les “trazidos dos lugares alcançados com as grandes navegações, como África, 
Ásia e Américas, e levados para a Europa, onde perdem seu valor de uso, 
transformando-se em intermediários com o invisível distante de países exóti-
cos e de sociedades desconhecidas” (GRIPPA, 2005, p. 40).

Com o desenvolvimento industrial se estabelece uma burguesia que reivin-
dica acesso ao conhecimento, ao estudo e à construção de espaços públicos 
para que as coleções possam ser usufruídas democraticamente.

O que as coleções têm em comum independentemente do período da his-
tória em que foram geradas? As coleções emanam claramente uma caracte-
rística comum: foram designadas aos olhares divinos e humanos e têm como 
função a intermediação entre dois mundos. Essa função é assim definida por 
Grippa (2005, p. 38):
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“representam” a importância dos deuses, reconhecida até nos lugares longínquos, 
que enviam as ofertas, mas também a memória dos que doaram os objetos no pas-
sado; muitas peças possuíam qualidades estéticas, revelando as habilidades dos ar-
tesãos para a glória dos deuses e para o prazer humano. As ofertas mais notáveis 
adquiriram destaque e despertavam a curiosidade e a imaginação, levando à criação 
de histórias, lendas e anedotas, registradas e legadas pelos autores do tempo. Fun-
damentalmente, as coleções são representações simbólicas do longínquo, do não 
revelado, da ausência de lugares e pessoas, em uma palavra: memória. [grifo nosso].

É a partir da estruturação dos Estados Modernos que se evidencia o valor 
de troca dos objetos de coleção. A esse respeito Grippa (2005, p. 34) declara:

De onde se origina esse valor de troca? Em outras palavras: o que torna os objetos 
de uma coleção preciosos?... Na formação das coleções existe um “instinto” de 
propriedade, uma aspiração à acumulação, um prazer estético ligado ao ato e à 
recompensa do prestígio. Seriam essas as bases geradoras de uma demanda que 
atribui valor, criando um mercado. Ao mesmo tempo, observa-se uma pressão 
crescente sobre o Estado, para que ele permita o acesso “democrático” aos objetos, 
que ganham valor, também àqueles que não possuem meios financeiros, demanda 
que se transformem na constituição de museus, arquivos e bibliotecas públicas, 
diretamente controladas pelas instituições do Estado.

No século XX, uma sociedade industrial produz uma massa de objetos 
descartáveis e gera uma sociedade de consumo que passa a colecionar toda a 
sorte de objetos produzidos em escala global e, finalmente, no mundo atu-
al, questiona-se qual o destino das coleções, quando os limites e as crenças 
são estabelecidos por um contexto social e economia globalizados. Segundo  
Grippa (2005, p. 46),

os problemas que a ideia de coleção apresenta se tornaram extremamente comple-
xos: a desmaterialização permitida pelas novas tecnologias, instrumento que per-
mite o acesso virtual a museus e coleções, impõe discutir o novo papel da própria 
essência das antigas coleções em seu suporte digital, espaço sem espaço, onde a 
materialidade se torna ausente.

O que faz com que uma coleção se diferencie de um amontoado de obje-
tos? Em uma coleção, as peças são selecionadas e organizadas, constituindo 
assim um conjunto informacional, e os museus, bibliotecas e arquivos corres-
pondem a essa definição. Sobre as especificidades dos arquivos, Grippa (2005, 
p. 33) acrescenta:

Um arquivo: uma instituição complexa chamada para selecionar, guardar, reco-
lher, classificar, conservar, tornar acessíveis documentos que perderam sua função 
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cotidiana de uso, considerados, portanto, supérfluos nos escritórios ou nos depó-
sitos, mas que merecem, mesmo assim, ser preservados.

Os arquivos, diferentes dos museus e bibliotecas, possuem essa caracterís-
tica de funcionalidade, são o resultado da acumulação de documentos, seja 
por uma instituição ou pessoa no curso de uma atividade, porém, quando as-
sumem a categoria de acervo histórico, podem fornecer informações que não 
foram previstas no momento em que foram gerados e, a partir daí, tornam-se 
objetos de construção da memória social, cultural ou histórica.

2 Arquivo, arquivologia e seus fundamentos

O objeto arquivístico é, positivamente, diferente dos objetos da biblioteco-
nomia e da museologia. Os documentos de arquivo têm um caráter orgânico. 
Eles não podem ser tratados individualmente, ou seja, estão relacionados uns 
aos outros, e o entendimento sobre o contexto onde foram produzidos é es-
sencial para o desenvolvimento de estudos e análises.

Thomassen (2006, p. 5) declara que o conceito central da arquivologia é o 
conceito de arquivo:

A maioria das pessoas tem conhecimento sobre documentos: quase todo o mun-
do mantém documentos em casa, e a vida cotidiana é documentada em arquivos 
mantidos por um empregador, uma empresa de habitação, um cartório ou uma 
empresa de eletricidade. Muitas pessoas também têm alguma noção do que é um 
arquivo: seja ele grande ou pequeno, privado ou público, pertencente a uma em-
presa ou a uma instituição governamental, elas o reconhecem como uma coleção 
de documentos acumulados por pessoas, famílias ou outros grupos sociais com o 
intuito de dar suporte às suas memórias.

Os documentos surgem como resultado de uma atividade administrativa. 
São gerados durante o processo de trabalho, organizados e armazenados para 
que as informações neles contidas registrem todas as ações executadas, deci-
sões tomadas e compromissos assumidos por uma administração durante o 
período de sua gestão, e são conservados para atestar a história de um indiví-
duo ou organização.

Os arquivos, ao serem criados, têm inicialmente uma função primária, 
ou seja, um papel ativo. Os documentos que os compõem são gerados para 
organizar e registrar uma atividade que está acontecendo e, paralelamente, são 
objetos de consulta. O arquivo passa a exercer uma função secundária quando 
perde esse caráter ativo e passa a ser identificado como um registro de ações 
passadas e como parte da herança e memória daquela instituição.
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Schellenberg (2006, p. 41), teórico, historiador e arquivista norte-ameri-
cano, considerado referência mundial no campo da arquivologia, elaborou a 
seguinte definição para o termo “documentos de arquivos”:

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, in-
dependentemente de sua apresentação física ou características, expedidos ou re-
cebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos 
legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para preser-
vação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas 
funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 
virtude do valor informativo dos dados neles contidos.

O princípio da ordem original deve ser respeitado, ou seja, a ordem dos 
documentos num arquivo deve ser a mesma ordem estabelecida durante o 
processo de produção destes no desenvolvimento de uma atividade. O prin-
cípio da proveniência ou princípio de respeito aos fundos deve ser observado, 
isto é, o arquivo produzido por uma instituição, pessoa ou família não deve 
ser misturado ao de outras entidades produtoras.

Um arquivo é um conjunto de documentos relacionados entre si, porque 
foram gerados ao longo de uma atividade administrativa dentro de uma ins-
tituição. Os documentos são compreendidos se estão juntos e, se separados, 
perdem seu sentido. Segundo Thomassen (2006, p. 14), “respeitar forma, es-
trutura e contexto de criação significa manter relação entre os dados, as rela-
ções entre os documentos e o contexto de sua criação”.

O arquivista, para desempenhar bem suas funções, deve respeitar os princí-
pios básicos da ciência arquivística. Deve conhecer a natureza dos documentos 
e dos conjuntos com os quais está lidando, e como se diferenciam de outros 
documentos e conjuntos e suas funções. Deve dominar os sistemas de guarda 
desses documentos, conhecer suas particularidades, estabelecer relações entre 
eles, determinar seu valor e se encarregar da sua salvaguarda. O arquivista, 
quando faz sua pesquisa, se vale de conhecimentos de outras áreas científicas 
para realizar uma melhor análise do contexto social, econômico e cultural em 
que os documentos foram criados. Esses são ingredientes necessários para que 
o arquivista seja capaz de salvaguardar, examinar e divulgar seus conteúdos.

3 Gestão de documentos e gestão em preservação

A gestão de documentos e a gestão em preservação são disciplinas relati-
vamente novas, cujas bases teóricas, fundamentadas em princípios e procedi-
mentos, foram lançadas em meados da década de 1940.
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O surgimento das duas disciplinas é atribuído ao desenvolvimento tecnoló-
gico que estava em curso nos Estados Unidos, país que vinha detendo a hege-
monia das tecnologias da informação desde o início do século passado, e tam-
bém à consequente constatação da necessidade de preservação e controle do 
ciclo de vida dos documentos, isto é, desde a produção até sua destinação final.

Schellenberg criou um modelo de gestão, cuja implantação foi bem suce-
dida nos Estados Unidos. Segundo Freitas (2004, p. 5),1

as novas bases teóricas, configuradas a partir do modelo de gestão e preservação 
documental, daí advindos, alcançaram o continente europeu e a América Latina 
nos últimos 50 anos. Desde então, muito se tem proposto e defendido, nestes 
campos, para atingir metas e padrões mundialmente aceitáveis. Porém, há uma 
questão que deve ser levada em conta. Os modelos de gestão, apresentados na lite-
ratura de ponta, em muito se encaixam a realidades bastante peculiares. E mesmo 
a contextos bem distintos daqueles vividos, sobretudo pelos países periféricos. As-
sim é razoável supor que tentativas de transplantes de projetos e ideias não logrem, 
nestes locais, o êxito esperado, porque se encontram em terras alienígenas. E que 
os desacertos podem ser provenientes, em alguma medida, deste descompasso.

Esse descompasso se refere à falta de implantação de políticas arquivísticas, 
considerando-se as conhecidas limitações de recursos humanos, materiais e 
tecnológicos, ou simplesmente por haver divergências em relação a questões 
relacionadas a métodos de avaliação e seleção tradicionais.

A geração de suportes variados de transmissão da informação e o desenvol-
vimento de novas tecnologias propiciaram uma situação de natureza paradig-
mática por força do fenômeno informacional nas disciplinas de Arquivologia 
e Preservação de Acervos. Esses dois fatores – novas tecnologias e explosão 
informacional – foram determinantes para o advento das atividades de gestão 
de documentos e gestão em preservação.

A informação torna-se objeto de interesse e estudo das várias disciplinas 
que integram as ciências sociais aplicadas. O estabelecimento de uma rela-
ção interdisciplinar dos vários conhecimentos passa a ser entendido agora 
como um terreno fértil para novas possibilidades de pesquisa. Em consequ-
ência, a inserção da Arquivologia, bem como da Preservação de Acervos, no 
campo da Ciência da Informação passa a ser considerada como oportuna 
nesse novo cenário.

1.  Informação cedida pela autora Cristina Vieira de Freitas e retirada de seu plano de estudos apresentado à 
CAPES para obtenção de bolsa de estudos para curso de doutorado no exterior.
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3.1 Quadro conceitual

A aproximação dos vários campos de conhecimento com a finalidade de 
lidar com o fenômeno da informação seria o primeiro aspecto a ser conside-
rado no estabelecimento de interfaces entre gestão de documentos e gestão 
em preservação. Há, porém, uma dificuldade em se estabelecer uma relação 
entre essas duas matérias, uma vez que não há um quadro conceitual bem de-
limitado. Nesse sentido, convém apresentar algumas definições, não só sobre 
os procedimentos envolvidos na gestão de documentos, bem como conceitos 
sobre preservação e os procedimentos que regem uma gestão em preservação.

3.1.1 Gestão de documentos

O Dicionário brasileiro de terminologia arquivística, em conformidade com 
a Lei n° 8.159, de 8 de janeiro 1991, define gestão de documentos como 
o “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corren-
te e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para a guarda 
permanente”.

Paes (2004, p. 54) oferece uma definição mais genérica e destaca as etapas 
básicas da gestão de documentos como sendo a produção, a utilização e a des-
tinação. Segundo a autora, a primeira etapa, produção de documentos,

refere-se à elaboração dos documentos em decorrência das atividades de um órgão 
ou setor. Nessa fase, o arquivista deve contribuir para que sejam criados apenas 
documentos essenciais à administração da instituição e evitar a duplicação e emis-
são de vias desnecessárias; propor a consolidação de atos normativos alterados ou 
atualizados com certa frequência, visando à perfeita compreensão e interpretação 
dos textos; sugerir criação ou extinção de modelos e formulários; apresentar es-
tudos sobre a adequação e o melhor aproveitamento de recursos reprográficos e 
informáticos, contribuir para a difusão de normas e informações necessárias ao 
bom desempenho institucional; opinar sobre a escolha de materiais e equipamen-
tos; participar da seleção de recursos humanos que deverão desempenhar tarefas 
arquivísticas e afins. Em resumo, a gestão de documentos assumiu nas instituições 
papel tão relevante quanto a gestão de materiais e de recursos humanos, embora 
ainda não seja assim reconhecida.

A segunda etapa, utilização dos documentos,

inclui as atividades de protocolo (recebimento, classificação, registro, distribuição, 
tramitação), de expedição, de organização e arquivamento de documentos em fase 
corrente e intermediária, bem como a elaboração de normas de acesso à documen-
tação (empréstimo, consulta) e à recuperação de informações, indispensáveis ao 
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desenvolvimento de funções administrativas, técnicas ou científicas das institui-
ções (PAES, 2004, p. 54).

A última etapa, avaliação e destinação de documentos, segundo Paes 
(2004, p. 54), considerada talvez a mais complexa das três fases da gestão de 
documentos,

se desenvolve mediante a análise e avaliação dos documentos acumulados nos ar-
quivos, com vistas a estabelecer seus prazos de guarda, determinando quais serão 
os objetos de arquivamento permanente e quais deverão ser eliminados por terem 
perdido seu valor de prova e de informação para a instituição.

Dando prosseguimento, o Dicionário de terminologia define o termo “re-
colhimento” como a “entrada de documentos públicos em arquivos perma-
nentes, com competência formalmente estabelecida ou operação pela qual 
um conjunto de documentos passa do arquivo intermediário para o arquivo 
permanente” e por “arquivo permanente”, também denominado “arquivo his-
tórico”, que é o “conjunto de documentos preservados em caráter definitivo 
em função de seu valor”.

Jardim (1995, p. 1) considera o processo de avaliação e seleção de docu-
mentos arquivísticos um dos pilares da arquivologia contemporânea e observa 
como a noção/conceito de memória tem sido teoricamente referida a esse 
processo. E faz a seguinte reflexão:

A este processo e seus determinantes teóricos encontra-se vinculada, por prin-
cípio, a constituição dos acervos permanentes/históricos dos arquivos públicos. 
Estes escolhem, mediante tais diretrizes, documentos considerados socialmente 
relevantes a ponto de se justificar a sua preservação permanente. Buscou-se, por-
tanto, visualizar o processo de avaliação de documentos à luz da sua racionalidade 
como recurso técnico, considerando-se também a sua dimensão política.

De acordo com essas definições, fica caracterizado que a gestão de docu-
mentos, por meio de metodologias adotadas e instrumentos como métodos de 
classificação e tabelas de temporalidade, representa uma atividade estratégica 
no universo das instituições arquivísticas, e se constitui em fator determinante 
para a constituição dos acervos históricos sujeitos à preservação permanente.

3.1.2 Gestão em preservação

O conceito de preservação foi adquirindo novos contornos ao longo do 
tempo e de maneira relacionada com a substituição dos meios utilizados para 
o registro da escrita, cuja trajetória foi relatada anteriormente.
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Beck (2006, p. 43) discorre sobre a evolução da disciplina de preservação 
da seguinte maneira:

Surgiu da prática do artífice, com a função de reconstruir partes deterioradas em 
monumentos arquitetônicos, obras de arte, livros e documentos, na busca de res-
taurar ou renovar. Sua evolução se deu em diversas direções com aplicações especí-
ficas, adequadas aos diferentes tipos de coleções de museus, bibliotecas e arquivos.

Conforme já observei, foi em fins do século XIX que se deu a criação de 
espaços especiais para abrigar coleções e conjuntos documentais com o pro-
pósito de possibilitar o acesso a uma camada da população mais erudita e, 
no caso dos arquivos, proporcionar o desenvolvimento de pesquisa histórica, 
científica ou legal.

As primeiras atividades de preservação se desenvolveram nos laboratórios de 
restauração, criados, inicialmente, dentro do ambiente de museus instalados no 
final do século XIX e, principalmente, nas primeiras décadas do século seguinte.

O conceito de preservação passou a se delinear quando Paul Otlet lançou 
seu Traité de documentatión, em 1903. Sobre a repercussão dessa obra e sobre 
seu autor, Beck (2006, p. 44) declara que:

este precursor da Ciência da Informação elaborou uma noção de vanguarda na 
época, em sua descrição sobre o que é documentação, em três aspectos. Em pri-
meiro lugar ele privilegiou o conteúdo informacional em detrimento do suporte 
físico por ele descrito; em segundo lugar, legitimou a reprodução como elemento 
de disseminação da informação; e, em terceiro lugar, identificou como objetivo 
prático desta ciência “a organização”, visando o acesso, “para o trabalhador in-
telectual”. Naquele momento, Otlet intuiu os princípios deste novo modo de 
pensar e fazer a preservação documental.

Em Roma, numa conferência ocorrida na década de 1930, reuniram-se 
cientistas, historiadores de arte e diretores de museus. Nesse encontro foi re-
conhecida a importância do estudo de métodos científicos para o exame e a 
preservação de obras de arte. Considera-se esse acontecimento um marco, por-
que ali se introduziu a expressão “método cientifico” no ofício da preservação.

Na época de pós-guerra, as pesquisas também evoluíram em conservação e restau-
ração, especialmente em alguns países da Europa, pela necessidade de salvar as co-
leções de museus, bibliotecas e arquivos, danificadas pelos eventos da guerra. O 
reflexo deste desenvolvimento pôde ser notado também nos Estados Unidos, com a 
multiplicação de laboratórios em instituições de todo o país (BECK, 2006, p. 47).
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É consenso entre os autores que a inundação do rio Arno em Florença, em 
1966, representou um marco na evolução das várias conceituações atribuídas 
ao termo preservação. Bojanoski (2006, p. 40) conta a respeito desse fato:

Com o apoio da Unesco foi organizada uma operação internacional que recrutou 
restauradores e encadernadores para resgatar e recuperar livros e documentos que 
constituíam um patrimônio da humanidade de valor inestimável. A consequência 
desse desastre natural foi a mudança de escala em termos de procedimentos de 
preservação, pois esse grupo de profissionais foi obrigado a desenvolver novas 
técnicas de tratamentos emergenciais para danos causados por água em acervos de 
papel e encadernados.

Essa tragédia provocou novas reflexões sobre planos de preservação. His-
toricamente privilegiaram-se as intervenções de restauração em detrimento 
de programas de natureza global de preservação e manutenção dos conjuntos 
arquivísticos e acervos de bibliotecas.

A partir da década de 1980, delineou-se um movimento em direção a uma 
mudança de mentalidade no sentido de valorizar medidas de preservação que 
pudessem afetar os conjuntos documentais de forma integral. Esse movimen-
to contribuiu para se criar um novo conceito denominado “conservação pre-
ventiva”. O químico francês, especialista em conservação do patrimônio cul-
tural, Gaël de Guichen (apud BECK, 2006, p. 2) se tornou referência dessa 
“nova escola”, ao postular que:

a conservação preventiva é um velho conceito no mundo dos museus, mas só 
nos últimos 10 anos é que ela começou a se tornar reconhecida e organizada. Ela 
requer uma mudança profunda de mentalidade. Onde ontem se viam objetos, 
hoje devem ser vistas coleções. Onde se viam depósitos, devem ser vistos edifícios. 
Onde se pensava em dias, agora se deve pensar em anos. Onde se via uma pessoa, 
devem ser vistas equipes. Onde se via uma despesa de curto prazo, se deve ver um 
investimento de longo prazo. Onde se mostram ações cotidianas, devem ser vistos 
programas e prioridades. A conservação preventiva significa assegurar a sobrevida 
das coleções.

Sobre as intervenções em nível de restauração, Albite da Silva (2006, p. 43) 
afirma: “a restauração implica intervenção na estrutura dos suportes com o obje-
tivo de recuperar, o mais próximo possível, as condições originais desse suporte.”

Os tratamentos de restauração e conservação contemplam itens individu-
ais e envolvem procedimentos longos a um alto custo. Quanto às intervenções 
de conservação, Albite da Silva elaborou a seguinte conceituação:

A restauração e a conservação são hoje entendidas como ações corretivas que in-
tervêm na estrutura dos materiais, visando melhorar o seu estado físico. Ambas 
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implicam em tratamento individual, obra a obra, item a item. A conservação 
implica intervenção na estrutura dos suportes com o objetivo de assegurar uma 
vida útil, a mais longa possível, possibilitando o acesso físico dos documentos às 
gerações futuras (SILVA, 2006, p. 43).

Completando sua definição sobre preservação, Albite da Silva acrescenta:

A preservação pode ser entendida como toda e qualquer ação que, recorrendo à 
plataforma tecnológica disponível, aos conhecimentos técnico-científicos existen-
tes e às políticas institucionais, visa a garantir estabilidade química e resistência 
mecânica aos materiais que compõem os suportes onde estão registradas as infor-
mações (SILVA, 2006, p. 43).

As ações de preservação de acervos englobam hoje os procedimentos de 
conservação preventiva, conservação, restauração e reformatação. Atualmen-
te, este último procedimento, além da microfilmagem, também se refere aos 
novos suportes digitais. Esse conjunto de atividades visa a restringir o manu-
seio dos originais e, ao mesmo tempo, prover o acesso à informação contida 
nos acervos documentais.

3.1.3 Gestão de documentos: pontuando a história

Na primeira metade do século XIX, reconhecia-se o problema em relação 
ao volume sempre crescente de documentos acumulados nas repartições pú-
blicas e também à consequente necessidade de racionalização do espaço para 
a guarda desses conjuntos documentais. Essa questão provocou uma reflexão 
não só sobre a importância da elaboração de critérios de avaliação, bem como 
sobre as atribuições e responsabilidades do arquivista no processo de seleção 
para fins de eliminação e/ou preservação permanente.

Os ingleses, segundo O. Kolsrud (1992, p. 27), tendiam a eliminar os 
documentos considerados sem valor, muito embora houvessem sustentado 
no passado a ideia de que não era função do arquivista e nem do historiador 
qualquer ingerência no processo de eliminação de documentos, entendendo 
que cabia ao próprio órgão administrativo a tarefa de destruir os documentos 
que gerava. Os alemães, em contraposição aos ingleses, adotaram a postura 
de privilegiar a preservação dos documentos mais do que a sua destruição e, 
desde cedo, assumiram como responsabilidade sua a escolha do que seria pre-
servado ou não para o futuro.

Ribeiro (2005, p. 60) declara que “estas posições de base essencialmente 
empírica irão, porém, ser confrontadas, a partir dos anos cinquenta do sé-
culo XX, com uma perspectiva mais sistematizada, que procura introduzir 
alguma fundamentação teórica nos pressupostos orientadores da avaliação” e 
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menciona os estudos desenvolvidos por Theodore Schellenberg, considerado 
o pai da teoria da avaliação nos Estados Unidos.

Schellenberg (2006, p. 181) definiu que os documentos têm valores pri-
mário e secundário. O valor primário determina a importância dos documen-
tos para o bom desempenho e cumprimento dos objetivos do órgão admi-
nistrativo. O valor secundário é conferido a duas categorias de documentos: 
valor informativo, para os considerados importantes como fonte de pesquisa; 
e valor probatório, para aqueles que contêm provas sobre a organização, fun-
ções, atividades e a história do organismo produtor.

O sistema de valores primário e secundário criado por Schellenberg é con-
siderado por vários autores como uma síntese das escolas americana, inglesa 
e alemã, e pode ser resumido como um método que, segundo Ribeiro (2005, 
p. 61), “procura atingir um objetivo muito concreto: conservar um máximo 
de informação, preservando um mínimo de documentos”.

O campo da arquivologia como área de conhecimento surgiu mais volta-
do para documentos históricos e arquivos permanentes, mas foi a partir da 
Primeira Guerra Mundial que a atenção dos arquivistas de várias partes do 
mundo se voltou para os arquivos em sua fase primária, em razão do aumento 
da massa documental gerada na esfera da administração pública.

Estudos levados a cabo pelos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos con-
cluíram que os documentos produzidos nesse país entre os anos de 1917 e 
1930 equivalem ao volume de documentos produzidos entre os anos de 1776 
e 1917; e os produzidos entre os anos de 1930 e 1940 correspondem à soma 
desses dois períodos (NORTON apud LLANSÓ, 1993, p. 47).

Essa explosão documental pode ser atribuída ao crescimento significativo 
da população, à complexidade da estrutura governamental e à rápida produ-
ção de documentos, sobretudo com a aplicação dos recursos tecnológicos. To-
dos esses fatores contribuíram para que o número de documentos aumentasse 
em proporções geométricas. Diante desse cenário, a preocupação da arquivo-
logia voltou-se para o ciclo de vida da grande massa documental desde a sua 
criação até sua destinação final (SCHELLENBERG, 2006, p. 65).

A Teoria das Três Idades teve origem nos Estados Unidos e foi bastante 
difundida no Canadá. A “idade” está associada aos valores primário e secun-
dário e se relaciona com as três fases de existência do documento. A primeira 
fase, também denominada de arquivo corrente, corresponde à etapa ativa dos 
documentos, isto é, os documentos seriam consultados com regularidade pela 
administração; a segunda fase corresponde à etapa semiativa, também deno-
minada de arquivo intermediário, quando os documentos seriam utilizados 
ocasionalmente e onde aguardariam por sua destinação final; e a última fase 
corresponde à etapa de arquivo permanente ou arquivo histórico, quando os 
documentos são conservados para sempre. Deduz-se, assim, que os períodos 
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por que passam os documentos arquivísticos são caracterizados pela frequên-
cia de uso e pelos tipos de função que desempenham.

As atividades de avaliação e seleção estabeleceram os critérios de valor men-
cionados acima e consolidaram nos Estados Unidos as práticas relacionadas 
à gestão de documentos. Segundo Fonseca (2005, p. 44), a legislação nor-
te-americana define o termo gestão de documentos da seguinte forma:

O planejamento, o controle, a direção, a organização, o treinamento, a promoção 
e outras atividades gerenciais relacionadas a criação, manutenção, uso e elimina-
ção de documentos, com a finalidade de obter registro adequado e apropriado das 
ações e transações do governo federal e efetiva e econômica gestão das operações 
das agências.

A efetivação da gestão de documentos nos EUA se concretizou com a cria-
ção, em 1950, do National Archives and Records Services (NARS),2 agência 
da administração pública federal que se constituía de dois departamentos: 
Office of the National Archives e Office of Records Management. Subordi-
nados a este último, estavam os arquivos intermediários ou Records Centers, 
espaços destinados ao acesso e à armazenagem de documentos que aguarda-
vam sua destinação final.

Essa estrutura configurou uma distinção clara entre as atividades desempe-
nhadas pelo arquivista, encarregado pela administração dos arquivos perma-
nentes ou archives, e pelo records manager, encarregado do controle da admi-
nistração dos documentos correntes ou records.

Ribeiro (2002, p. 99) refere-se às atribuições do profissional encarregado 
da administração dos arquivos correntes dessa nova área denominada records 
management da seguinte maneira:

Embora lidando com a mesma informação dos arquivistas tradicionais, os “records 
managers” passaram a desenvolver métodos de trabalho caracterizados essencial-
mente por um grande pragmatismo e eficácia ao nível da gestão dos documentos 
correntes, criando-se assim uma ruptura no seio da Arquivística, que ainda mal 
havia encetado a sua autonomização disciplinar e a correspondente fundamenta-
ção teórica. [grifo nosso].

Fonseca e Jardim (apud Fonseca, 2005 p. 46) traduzem essa ruptura como 
um novo marco na evolução da Arquivologia, a partir

da intervenção nas seguintes etapas do ciclo documental: produção, utilização, 
conservação e destinação de documentos. Essas transformações tiveram impac-
to bastante relevante no perfil das instituições arquivísticas – como também na 

2.  Em 1985, foi transformado em Nara (National Archives and Records Administration).
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arquivologia e nos profissionais da área – inserindo-as profundamente na adminis-
tração pública, na medida em que não mais se limitavam a receber, preservar e dar 
acesso aos documentos produzidos pelo Estado, mas antes, assumem a liderança na 
execução das políticas públicas relacionadas à gestão de documentos. [grifos nossos].

Esse impacto, segundo vários autores, é o resultado da cisão entre os arqui-
vistas tradicionais e os records managers. Esse quadro teria gerado dois territó-
rios distintos: a arquivologia e a gestão de documentos.

Apesar da boa convivência e atitude cooperativa entre os dois profissionais, 
essa distinção entre records e archives tendia a reforçar mais as diferenças entre 
os dois profissionais e as duas categorias de documentação, ou seja, corren-
te e permanente, do que realçar seus aspectos comuns e inter-relacionados 
(COOK, 1997, p. 12).

Fonseca (2005, p. 46) declara que “na tentativa de superar essa cisão, os 
arquivistas canadenses formulam o conceito de ‘uma arquivística integra-
da’, proposta como nova versão da disciplina”. Rousseau e Couture (1998, 
p. 284), precursores desse novo movimento, definem então a Arquivística 
como disciplina que

rege a gestão da informação orgânica (arquivos). Pode assumir três formas: uma 
exclusivamente administrativa (records management), cuja principal preocupação 
é o valor primário do documento; uma forma tradicional, que ressalta unicamente 
o valor secundário do documento; uma forma nova integrada e englobante, que 
tem como objetivo ocupar-se simultaneamente do valor primário e do valor se-
cundário do documento.

Lopes (1996, p. 31), por sua vez, analisa a proposta da arquivística integra-
da como representante de uma visão renovadora no panorama da produção 
intelectual sobre o assunto, uma vez que a arquivística tradicional se encarre-
gava do desenvolvimento dos princípios teóricos e técnicos para o tratamento 
dos arquivos permanentes, e a arquivística integrada pretendia, na sua forma 
inicial, romper a tradição e tratar a informação de seu nascimento ao seu des-
tino final. E acrescenta: “uma atividade capaz de gerar, tratar e dar acesso às 
informações, no esforço conjunto das demais ciências e profissões envolvidas 
com o fenômeno contemporâneo de explosão documental”.

A arquivística integrada se apresenta para propor uma nova definição de 
arquivos, que agora implica uma realidade mais ampla e sugere um trata-
mento mais adequado aos documentos gerados. Segundo Moreno (apud NE-
GREIROS, 2007, p. 28),

Passa-se a pensar o documento arquivístico como um documento global, que 
tem suas origens nas atividades, com seus valores legais e probatórios, e “finaliza” 
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abarcando os valores históricos, com sua conservação definitiva. O foco passa a 
ser, portanto, o ciclo de vida dos documentos. Os arquivos são pensados como 
sistemas de informação e a arquivologia passa a se preocupar com o ensino de 
uma disciplina especializada, que está voltada para as características do sistema de 
informação na administração e os subsistemas que o compõem, com o objetivo 
de estudar os processos de geração, tratamento, acesso e difusão da informação 
objetiva na prática administrativa.

A arquivística integrada é um conceito que tem suas raízes no Canadá e 
propõe um método de abordagem que assegure a unidade e continuidade das 
intervenções no conjunto dos arquivos corrente, intermediário e permanente 
de um organismo, colocando em perspectiva os princípios das três idades e as 
noções de valor primário e secundário integradas e articuladas no espaço de 
uma política de gestão de arquivos.

4 Do analógico ao digital

Para um melhor entendimento dos objetos da disciplina Preservação Do-
cumental, a seguir estão relacionados alguns suportes utilizados para registro 
da escrita ao longo do tempo, até se chegar aos meios digitais.

A conservação dos materiais de bibliotecas e arquivos sempre foi objeto 
de preocupação. Na Antiguidade, em países como Egito, Grécia e Roma, não 
havia ainda a distinção entre biblioteca e arquivo. Livros e documentos adota-
vam a mesma forma e estavam agregados a centros religiosos e templos.

No Egito, por exemplo, era costume nos enterros papiros contendo ora-
ções e textos sagrados serem revestidos com uma camada de gesso e deposi-
tados nas tumbas juntamente com as múmias. Dessa forma, sobreviveram e 
chegaram aos nossos dias. Para os egípcios, o pior inimigo dos rolos de papiro 
eram os efeitos da umidade e, para protegê-los, eram conservados em jarras de 
barro ou estojos de madeira; e, por se tratar de material frágil, o ataque de in-
setos era frequente. Os insetos eram combatidos imergindo a folha de papiro 
em azeite de cedro (DAHL, 1982, p. 16).

Ao longo do tempo, além do papiro, materiais variados foram utilizados 
como suporte da escrita, entre eles as tabuletas de argila ou madeira, perga-
minho e até o papel de trapos de linho e cânhamo. Em 1450, a invenção 
da tipografia por Gutenberg representou um divisor de águas na história da 
evolução da escrita e uma verdadeira revolução em termos culturais e sociais.

Com o surgimento e desenvolvimento das técnicas de reprodução mecâni-
ca, as oficinas tipográficas se foram disseminando pelos países europeus, subs-
tituíram paulatinamente os ateliês dos copistas nos monastérios e passaram a 
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ocupar outros espaços com muita rapidez, primeiramente em razão da vanta-
gem em se produzir vários exemplares de um mesmo livro impresso a baixos 
custos e, em consequência, poderem ser vendidos a preços bastante inferiores 
ao livro manuscrito (DAHL, 1982, p. 114).

Se a cultura no período medieval era patrimônio dos monastérios, os livros 
impressos possibilitaram a difusão não só de obras de cunho religioso, como 
também do tipo mais popular, como crônicas e literatura semelhante, alcan-
çando um público novo, as gentes do povo que até então estavam excluídas 
dos círculos de compradores de livros.

A invenção da imprensa e, posteriormente, a Revolução Industrial, inicia-
da no final do século XVIII, exerceram considerável influência nas técnicas 
de fabricação de papel. Para atender à demanda cada vez maior de papel para 
a produção de livros, as máquinas e métodos foram sendo aperfeiçoados, e a 
matéria-prima até então utilizada ― trapos de linho e cânhamo ― foi se tornan-
do cada vez mais insuficiente, até que, precisamente em 1855, a celulose de 
madeira entrou na composição dos papéis em grandes proporções.

No entanto, logo que as fibras de trapo foram substituídas pela celulose de 
madeira, e a máquina substituiu o trabalho artesanal, o novo papel apresentou 
uma série de impurezas que, de forma acelerada, desenvolviam um processo 
interno de degradação. Em razão desse tipo de deterioração, os especialistas 
anunciaram que os livros impressos com celulose de madeira estavam fadados 
a não alcançarem cem anos de idade.

Quanto aos livros impressos sobre papel de trapo, devido à excelência de 
suas fibras que contêm um alto teor de celulose de algodão e linho, puderam 
ser preservados por muitos séculos. Por outro lado, quando a fibra de madeira 
passou a ser empregada juntamente com aqueles agentes causadores de acidez 
inerentes ao papel, sua degradação se tornou irremediável e

como resultado, milhões de livros tornaram-se quebradiços, colocando em risco 
toda a produção intelectual mundial dos últimos 150 anos. Essa situação alar-
mante ecoou na década de 1980, envolvendo a comunidade acadêmica mundial, 
advogando pela produção de papéis de melhor qualidade e pelo resgate de grande 
volume de informação em risco (BECK, 2006, p. 26).

Desde os anos 30 do século passado, medidas de preservação têm sido 
tomadas para solucionar essa questão da degradação de material impresso em 
papel ácido. Nos Estados Unidos e, sobretudo, na Alemanha, em conformida-
de com sua tradição preservacionista, têm sido feitas pesquisas com o objetivo 
de desenvolver e aperfeiçoar métodos de desacidificação em massa. A desaci-
dificação em massa é o tratamento em conjunto de dezenas de livros dentro 
de uma câmara. É um procedimento que prolonga a vida do papel quando 
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neutraliza os componentes ácidos presentes, depositando uma reserva alcalina 
que retarda o desenvolvimento de partículas ácidas no futuro.

Outra medida que passou a ser adotada intensamente em bibliotecas e 
arquivos é a técnica de microfilmagem, que implica a transferência da infor-
mação escrita de um meio para outro. A microfilmagem tem sido considerada 
um método de reformatação eficiente e de baixo custo para a preservação de 
documentos em processo de deterioração nas bibliotecas e arquivos. O mi-
crofilme é durável desde que armazenado em ambiente com temperatura e 
umidade controladas.

Um problema sério a ser enfrentado nos arquivos e bibliotecas é a degrada-
ção causada pelo manuseio inadequado, ações de vandalismo e administrações 
irresponsáveis. Sabe-se que o homem é o maior causador de danos ao patri-
mônio cultural (HOLLÓS, 2006, p. 16).

Em meio a pesquisas para oferecer respostas a problemas graves relaciona-
dos aos papéis ácidos e à deterioração em massa causada pelo próprio homem, 
os especialistas responsáveis pela preservação do patrimônio documental já se 
deparam com uma nova realidade.

Nos dias de hoje, é produzido diariamente um volume imenso de infor-
mação, registrada e/ou transmitida sobre diversos suportes e formatos. O de-
senvolvimento social e a expansão demográfica causados pela revolução tecno-
lógica, principalmente na área de informática nos últimos 20 anos, têm sido 
fatores responsáveis por índices de produção de informação que superam a 
informação registrada pelas gerações que nos precederam. Uma parte signifi-
cativa dessa informação é produzida em suportes e formatos digitais. Sobre a 
natureza dos formatos digitais, Ferreira (2006, p. 18) declara que

o material digital carrega consigo um problema estrutural que coloca em risco sua 
longevidade. Embora um documento digital possa ser copiado infinitas vezes sem 
qualquer perda de qualidade, este exige a presença de um contexto tecnológico 
para que possa ser consumido de forma inteligível por um ser humano. Essa de-
pendência tecnológica torna-o vulnerável à rápida obsolescência a que geralmente 
a tecnologia está sujeita.

A esse respeito, Hollós (2006, p. 61) comenta:

No período de 1990, com o desenvolvimento das tecnologias digitais e o cres-
cente uso da Internet como meio de difusão e acesso à informação, a reprodu-
ção em meio digital passou a ter grande interesse para arquivos e bibliotecas. 
A informação, hoje gerada em meio eletrônico, trafega em redes cada vez mais 
velozes e efêmeras. Preservar essas estruturas, ao menos em parte, em termos de 
conteúdo e ambiência tecnológica, é um dos maiores desafios que arquivistas, 
profissionais da área de tecnologia da informação e conservadores buscam superar. 
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Os equipamentos e softwares utilizados são substituídos rapidamente por versões 
mais recentes e o risco da obsolescência é o grande inimigo ainda não dominado.

 
A vulnerabilidade dos materiais digitais, associada à decadência dos papéis 

ácidos, foi determinante para a quebra de paradigma no campo da preser-
vação documental. Até então, o objeto da disciplina era o artefato histórico, 
mas o risco de perda de grandes massas informacionais provocou o desenvol-
vimento de uma nova mentalidade, a qual privilegia os programas de preser-
vação que propõem o planejamento de ações para a salvaguarda dos acervos 
em sua totalidade.

4.1 Desenvolvimento tecnológico estabelece uma nova ordem

Em meados da década de 1980, os avanços tecnológicos e a informática 
proporcionaram um aumento substancial do volume informacional, e os su-
portes convencionais de papel passaram a ceder espaço para os objetos digi-
tais; e, sob o ponto de vista de uma sociedade informacional, assistiu-se a uma 
renovação na arquivologia como disciplina e como profissão.

A arquivologia, antes considerada como ciência da documentação, tomou 
uma nova direção. Vários autores definem o momento atual como paradig-
mático pelo valor atribuído ao fenômeno informacional e defendem a inser-
ção da arquivologia entre as disciplinas subordinadas à ciência da informação.

Malheiro da Silva (2005, p. 1) traduz esse momento como de viragem de 
paradigma em curso, não só na disciplina arquivologia, como também em 
outras disciplinas, como a biblioteconomia e a informática, as quais se encon-
tram hoje

numa encruzilhada onde, por um lado, permanece o primado do documento, 
da técnica (do saber fazer) e da lógica custodial (conservar/guardar em serviços 
próprios manuscritos, impressos, periódicos, gravuras etc.) e, por outro, emerge 
o primado da informação, da abordagem científica e da atitude pós-custodial (ar-
mazenamento virtual, difusão multinível e multimédia etc.).

Se antes predominava uma visão histórico-tecnicista, hoje está se firman-
do cada vez mais um posicionamento denominado científico-informacional. 
Esse aspecto historicista da arquivologia foi herdado após a Revolução Fran-
cesa, a partir da criação dos Arquivos Nacionais da França, para onde foram 
recolhidos os documentos de interesse patrimonial com a finalidade de serem 
geridos e disponibilizados para estudos historiográficos.

Segundo vários especialistas, a publicação do Manual dos Holandeses, 
em 1898, representou o primeiro paradigma na história da evolução da 
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arquivística. A partir desse acontecimento, a disciplina passou a se definir 
como um campo de saber específico, muito embora o aspecto técnico passasse 
a se consolidar. Segundo Paes (2004, p. 53),

em meados do século XIX começa a desabrochar um crescente interesse pelo va-
lor histórico dos arquivos, e os documentos ganham o status de testemunhos da 
história. O trabalho dos arquivistas da época se concentra, basicamente, na orga-
nização e utilização dos acervos dos arquivos.

Alguns autores compartilham a ideia de que o segundo paradigma surgiu 
em decorrência do desenvolvimento das tecnologias da informação e da co-
municação, introduzindo novos conceitos que não mais se ajustam às práticas 
arquivísticas tradicionais. Segundo Thomassen (1999, p. 1),

o novo paradigma da Arquivologia provocado pela revolução digital não decorre 
da sua condição de digital. A segunda revolução científica na Arquivologia é mais 
do que uma mudança do suporte em papel para os documentos eletrônicos, re-
presenta uma mudança do paradigma clássico ou moderno para o que chamamos 
de paradigma pós-custodial ou pós-moderno da Arquivologia. Pela primeira vez, 
no sentido de sua evolução, a Arquivologia está se tornando uma ciência real. No 
seu estágio pré-paradigmático, não era de todo uma ciência real. No seu estágio 
clássico não era senão uma ciência auxiliar da história, mas agora, no seu estágio 
pós-moderno está adquirindo o status de uma ciência real, tão autônoma quanto 
a Ciência da Informação e tão autônoma quanto a História [tradução nossa].

Com os avanços tecnológicos, ingressamos na era da sociedade da informa-
ção e, nesse contexto socioeconômico, em que predomina o mercado global, 
tecnologias como as criadas pela eletrônica, pela informática e pelas teleco-
municações se juntam para atender à demanda de informação por parte dos 
cidadãos nas diversas áreas do saber. Essas três áreas tecnológicas formam uma 
estrutura que possibilita que a informação seja editada, transportada e arma-
zenada, embora os procedimentos de produção sejam diversificados.

Segundo Jambeiro (2004, p. 1), a “informação – compreendida aqui como 
unidade conceitual de acumulação e expressão de conhecimento, indepen-
dente de sua forma e meio – começou a ser tratada de maneira tecnologica-
mente igual, não importando sua maneira diferenciada”.

Nesse ambiente, no qual se junta uma quantidade de informações em cir-
culação com uma complexidade de sistemas e serviços que as produzem para 
atender às necessidades dos usuários, surge o profissional da informação, que 
assume o papel essencial de intermediário entre as fontes e os sistemas de 
informação.

Paralelamente a essa nova ordem estabelecida pelas tecnologias, passa-se a 
reivindicar a arquivologia e a biblioteconomia como disciplinas constituintes 
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da ciência da informação – área do conhecimento que se encarrega não só da 
formação profissional, mas também dos estudos da produção, tratamento, 
disseminação e efeitos da informação.

O novo paradigma na disciplina Arquivologia diz respeito ao papel da in-
formação nos dias atuais. Se antes prevalecia o primado do suporte, hoje o que 
está em foco é a informação. O suporte passa a ser considerado como com-
ponente acessório, e o conteúdo informacional revela-se como componente 
fundamental. Nesse contexto, em que se reúnem várias tecnologias, faz-se 
necessária uma redefinição de práticas profissionais. Surge uma nova configu-
ração de atribuições na gestão da informação e na gestão para preservação de 
acervos de bibliotecas e arquivos.

Com as novas tecnologias, começa a ser delineado o perfil dos novos pro-
fissionais da informação, os quais estão situados em um terreno multidisci-
plinar das tradicionais profissões de bibliotecário, arquivista, programador e 
analista. Os profissionais que se ajustam melhor a esse ambiente advêm das 
áreas de administração, informática e engenharia.

O novo perfil do profissional que lida com a gestão da informação deve ser 
variado e abranger as seguintes características: conhecer métodos e técnicas de 
gestão da informação, acompanhar o desenvolvimento tecnológico, dominar 
a utilização de equipamentos eletrônicos e a operação de sistemas ou softwa-
res, conhecer bases de dados, estar atualizado profissionalmente, possuir co-
nhecimentos gerais, ser ético, ter capacidade de gerenciamento e compreender 
o trabalho interdisciplinar.

Previa-se que o computador afetaria tremendamente o mundo arquivísti-
co, e assim aconteceu. Ele introduziu um novo paradigma que (re)conceituou 
os velhos conceitos como, por exemplo, o principio de proveniência. Cook 

(apud FONSECA, 2005, p. 62), arquivista canadense e precursor da arqui-
vística pós-custodial ou pós-moderna, analisa a mudança de paradigma da 
seguinte forma:

Os métodos tradicionais de preservação de documentos de arquivo baseados em 
padrões apropriados de restauração, armazenagem e uso dos suportes físicos tor-
nam-se irrelevantes na medida em que os documentos devem migrar seus conte-
údos muito antes da deterioração física de seus suportes, o que está promovendo 
uma importante reformulação dos pressupostos de proveniência, originalidade e 
funcionalidade dos documentos. Assim, o princípio da proveniência modifica sua 
perspectiva de relacionar um documento diretamente a seu “lugar” individual, 
numa hierarquia organizacional, e se transforma num conceito mais elástico, re-
fletindo as funções e processos de criação dos documentos, dentro de organizações 
em constante mudança, interagindo com uma clientela também mutável, refletin-
do diferentes culturas organizacionais, na maioria das vezes menos verticalizadas, 
ligadas em redes de curta duração: “proveniência, em suma, está relacionada à 
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função e atividade, mais do que a estrutura e lugar. Proveniência passa a ser mais 
virtual que física.”

Sobre o novo paradigma no campo da arquivologia e essas novas atribui-
ções do profissional de arquivologia, Luciana Duranti (1994, p. 10) observa:

Com a proliferação dos sistemas eletrônicos de informação, esse mundo físico 
bem-arrumado dos arquivos desapareceu, tanto quanto assinaturas e selos, pastas 
e caixas, maços e dossiês, e a mais sagrada das entidades, a proveniência física e 
a ordem física original. Além disso, os sistemas eletrônicos de informação estão 
gerando uma realidade documental tão distinta daquela com que os arquivistas 
estão familiarizados que é muito difícil para eles acreditar que exista de todo uma 
realidade documental. A ligação e completa confiança dos arquivistas na reali-
dade física dos arquivos determinaram seu fracasso em reconhecer a substância 
das coisas que eles estão observando agora e levou-os à falsa impressão de que a 
realidade está mudando fundamentalmente, e isso provocou pânico entre aqueles 
que têm que lidar com o tema. Os arquivistas precisam se conscientizar de que a 
aplicação dos conceitos arquivísticos, isto é, a prática arquivística, não é a mesma 
coisa que as ideias que ela reflete, ou seja, a teoria arquivística. Devem saber fazer a 
distinção entre as duas e resgatar sua teoria, redescobrir o que é um registro, como 
se diferenciam um original e uma cópia autêntica, o que significam realmente os 
princípios de proveniência e ordem original, e assim por diante. E, mais do que 
qualquer coisa, os arquivistas precisam redescobrir a relação entre os registros e os 
atos, eventos, procedimentos e processos dos quais resultam, isto é, entre os regis-
tros e seu contexto operacional. De fato, enquanto nos documentos tradicionais o 
contexto administrativo em geral estava inserido nos seus elementos constitutivos 
externos ou internos e nas suas relações físicas, e podia ser preservado simples-
mente preservando-se fisicamente os registros, de acordo com a entidade geradora 
e na ordem manifestada por essas relações físicas, nos registros eletrônicos o con-
texto revela-se na documentação complementar, que não é inerente aos registros, 
mas necessita ser cuidadosamente reunida. Sem a clara evidência do contexto, 
não existem garantias circunstanciais de fidedignidade, nenhuma possibilidade de 
autenticação, nenhuma possibilidade de identificação do documento original e 
nenhuma justificativa para a ausência daquela documentação que deveria existir.

Thomassen (1999, p. 1) manifesta-se sobre essa questão de uma maneira 
favorável:

Integrar o velho paradigma no novo paradigma.
Eu não considero que haja razão para pessimismo. O novo paradigma traz uma 
nova orientação e uma extensão do campo de conhecimento e encapsula o ve-
lho paradigma. O velho paradigma não é completamente deixado de lado, mas 
é integrado no recém-definido campo de conhecimento. [...] Se observarmos o 
objeto da arquivologia, notamos que, inicialmente, o paradigma pós-moderno 
percebe o documento na sua dimensão lógica e dinâmica. Mas, é claro, essa visão 
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ampla permite focalizar os documentos físicos e objetos estáticos. No campo do 
conhecimento do paradigma pós-moderno da arquivologia, os métodos e técnicas 
do paradigma clássico continuam valendo no seu tradicional terreno de aplicação. 
[tradução nossa].

Hoje, o perfil do profissional que lida com a gestão em preservação deve 
apresentar as mesmas características, e cabe ao profissional não só incluir no 
planejamento de preservação de acervos arquivísticos e de biblioteca os supor-
tes tradicionais, como também os documentos e objetos digitais. Sobre as no-
vas habilidades do profissional de conservação, Hollós (2006, p. 44) declara:

O conservador está-se deparando, a cada dia, com uma quantidade crescente de in-
formação que precisa ser tornada acessível e disseminada muito rapidamente através 
de sistemas de computação e redes de alta velocidade. Por essa razão, o conservador 
está sendo levado a adotar novas posturas, que o aproximem dos saberes e habilida-
des dos arquivistas e tecnólogos da informação, para que juntos possam trabalhar 
para garantir a adoção de métodos de conservação dos acervos digitais, através de 
técnicas como migração e emulação, utilizadas para “rejuvenescer” o objeto digital 
em relação ao ambiente tecnológico em que se encontra inserido.

Hollós (2006, p. 62) acrescenta: “atualmente vivemos um novo momento 
de ruptura que, como num passe de mágica, nos inseriu em um universo 
digital e está nos obrigando a refletir sobre o nosso papel na Sociedade da 
Informação”.

Com o advento da era da informação criaram-se diversos suportes para os 
registros documentais e, devido às características dessas novas mídias e suas 
fragilidades, está igualmente em curso um novo paradigma na evolução da 
disciplina “preservação” do patrimônio documental e do perfil do profissional 
dessa área.

5 Gestão de documentos e gestão em preservação: interface

Pretendo buscar nesta parte as interfaces entre os princípios e metodologias 
que regem o processo de gestão de documentos e gestão em preservação com o 
objetivo de demonstrar a possibilidade de atuação integrada dos profissionais 
envolvidos.

Antes de estabelecer os aspectos que evidenciam uma convergência não 
só teórica como prática entre as duas atividades, convém esclarecer o termo 
“interface” utilizado neste trabalho. Segundo Freitas (2004, p. 11),

a ideia do nome vem da linguagem cibernética. Uma interface é um dispositivo 
físico ou lógico que promove a adaptação entre dois sistemas. A analogia serve 
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bem ao propósito que se tem, de identificar aqueles pontos teóricos capazes de 
permitir e promover a integração entre a Gestão de Documentos e a Gestão para 
a Preservação.

Forde (1999, p. 1) é de opinião que a preservação, do ponto de vista es-
tratégico e político, é um elemento essencial na administração de arquivos, 
e que sua integração com as demais atividades, seja de um arquivo nacional, 
arquivo público ou arquivo de qualquer organização, é de suma importância. 
Se antes os arquivistas impunham restrições ao acesso à informação para evitar 
danos aos documentos, hoje em dia essas orientações têm sido abandonadas, 
e a palavra de ordem “preservação apoia o acesso” tem sido repetida como um 
mantra para reforçar a ideia de que, sem preservação, não pode haver acesso à 
informação, nem no presente, nem no futuro.

Um plano de gestão em preservação minimiza os riscos físicos aos materiais 
e deve ser levado a cabo de forma continuada, caso contrário, não há possibi-
lidade de garantir o acesso amplo à informação.

A seguir, estão relacionadas medidas de preservação apontadas por Forde 

(1999, p. 5) que evidenciam a integração entre a gestão de documentos e a 
gestão em preservação:
• A escolha dos meios utilizados para o registro de informações consideradas 

relevantes como, por exemplo, papéis e tinta de impressora de boa quali-
dade, deve ser feita e definida antes do início do ciclo de vida dos docu-
mentos. Os arquivistas responsáveis pelo plano de gestão de documentos 
devem orientar os funcionários que produzem os documentos quanto às 
características dos materiais empregados e devem estar preparados para es-
tabelecer a distinção entre os documentos que serão guardados por pouco 
tempo e os que serão preservados permanentemente. Esses cuidados ini-
ciais representam um investimento para o futuro.
Quanto aos documentos digitais, os cuidados devem ser redobrados por 
se tratar de material transitório e totalmente dependente do padrão de 
software e do equipamento onde foram produzidos. A facilidade ofere-
cida pelo recurso “deletar” representa risco sério de perda irreversível de 
informação. Em materiais dessa natureza, é imprescindível, desde o início, 
a gestão em preservação. A estratégia mais eficiente é organizar as infor-
mações e proceder à migração dos dados para um suporte produzido por 
um hardware de última geração quando o original estiver ameaçado de se 
tornar obsoleto e/ou ilegível. Sem esse cuidado, o material não sobrevive 
muito tempo. Essa atividade envolve a atuação de equipes multidisciplina-
res para a preservação por longo prazo dos acervos digitais.

• A preservação deve ser considerada no processo de seleção de documentos 
para fins de guarda permanente. Diretrizes de preservação são necessárias 
para auxiliar a seleção e, dessa maneira, evitar a seleção de documentos, por 
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exemplo, contendo uma massa significativa de itens em avançado estado 
de degradação. Uma análise prévia sobre a importância desse tipo de ma-
terial é recomendável para justificar o emprego de recursos financeiros em 
sua recuperação e torná-lo, ao final, acessível.

• Uma vez que o material de arquivo esteja no depósito, a criação de listas, 
catálogos detalhados, instrumentos de busca online auxiliam na preserva-
ção, facilitando ao usuário a localização imediata dos documentos. Esta 
medida evita o manuseio desnecessário na busca pela identificação dos 
materiais e o consequente risco de danos causados pelo movimento no 
arquivo de itens de difícil manejo, como mapas de grande formato. A pre-
servação é integral quando proporciona o acesso cuidadoso à informação.

• A preservação também contribui para aprimorar a conduta de estafe e usu-
ários no ambiente da sala de consulta de um arquivo, fornecendo orienta-
ções sobre o manuseio de documentos. A elaboração de regras de manuseio 
é uma maneira efetiva de preservação de documentos e redução da neces-
sidade de reparos físicos dispendiosos.

• Treinamentos periódicos sobre os cuidados físicos de material de arquivo 
são essenciais, principalmente em grandes organizações com estafe nume-
roso. Equipe e usuários, em algumas ocasiões, perdem de vista o objetivo 
principal de um arquivo – preservar material para possibilitar o acesso no 
presente e no futuro. Um programa continuado deve ser iniciado pela fa-
miliarização de toda a equipe com as técnicas de preservação e o forneci-
mento de informações atualizadas. Esses programas de treinamento em 
preservação são iniciativas importantes para introduzir um senso de res-
ponsabilidade em todos os níveis da organização, se os recursos disponíveis 
permitirem.
Beck (2006, p. 14) enfatiza a importância da articulação entre os vários 

profissionais com o objetivo de integrar conhecimentos:

Preservar informação relevante requer atualmente o envolvimento de equipes 
multidisciplinares na seleção de preservação, no estabelecimento de prioridades 
com base no valor informacional, na demanda de uso e na vulnerabilidade do 
meio. A partir desses dados, podem ser definidas políticas que asseguram o acesso 
continuado. A preservação deve ser uma questão de constante interlocução com 
as equipes de gestão documental, ou desenvolvimento de coleções.

Alguns autores (BECK, 2006, RONCAGLIO; SZVARÇA; BOJANOSKI, 
2004) têm se utilizado da definição de preservação do Programa Memória do 
Mundo da Unesco (2002, p. 15), como ponto de partida para o estabeleci-
mento de relações interdisciplinares ou interfaces entre gestão em preservação 
e gestão em documentos:
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A soma das medidas necessárias para garantir a acessibilidade permanente – 
para sempre – do patrimônio documental. Compreende a conservação, que é 
definida como aquelas ações que, envolvendo o mínimo de intervenção técnica, 
são requeridas para prevenir uma deterioração ulterior do documento original. 
[grifos nossos].

Esse documento estabelece também que “o controle cuidadoso da docu-
mentação e das coleções – a ‘boa administração’ – é condição prévia indis-
pensável para a preservação” e inclui nessa boa administração os princípios 
de preservação que podem estar presentes desde a produção de um catálogo, 
um inventário, ao longo do ciclo de vida dos documentos, isto é, desde a fase 
corrente até o ciclo que compreende o conjunto destinado à preservação per-
manente. [grifos nossos].

Segundo Beck (2006, p. 12), “ao integrar a preservação às atividades de 
gerenciamento da informação, o Programa Memória do Mundo consolida 
uma proposta de aproximação – que há muito já vinha conduzindo – entre os 
campos de gestão da informação e de preservação documental”.

Qual é a principal missão das instituições de arquivo? Recolher a docu-
mentação arquivística, preservar, recuperar a informação, seja em suporte ana-
lógico, seja em suporte digital, e disponibilizá-la ao usuário, ou seja, oferecer 
acesso.

Bojanoski (1999, p. 39) evidencia o aspecto interdisciplinar entre gestão de 
arquivos e preservação quando declara:

A princípio, para serem disponibilizados aos usuários, os documentos devem se 
encontrar em boas condições. Outrossim, não se justifica preservar documentos 
aos quais ninguém pode ter acesso. No entanto, a ênfase na informação – e não 
necessariamente no suporte – determina alguns procedimentos específicos em re-
lação aos acervos documentais.
Em uma política de preservação da informação é frequente adotar-se a transfe-
rência da informação de um suporte para outro. É o caso dos procedimentos 
de reformatação como, por exemplo, a microfilmagem. Ou seja, na preservação 
de acervos documentais existe um deslocamento do enfoque, privilegiando-se a 
preservação da informação e não necessariamente do suporte original que contém 
essa informação.

Constata-se a importância do desenvolvimento de um trabalho integrado 
entre a área de preservação e a gestão de documentos, “pois muitas das defini-
ções de gestão são o ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho de 
conservação, que vai hierarquizar suas prioridades de acordo com o suporte 
da informação, o seu volume físico e o tempo de guarda dos documentos. 
Portanto, as estratégias da conservação se dão a partir e em conjunto com o 
trabalho da gestão” (RONCAGLIO; SZVARÇA; BOJANOSKI, 2004, p. 7).
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Jupiassu (2006, p. 3) se coloca a favor da pesquisa interdisciplinar e declara 
que “o espírito interdisciplinar cultiva o desejo de enriquecimento por enfo-
ques novos e o gosto pela combinação das perspectivas. Ademais, alimenta a 
vontade de ultrapassar os caminhos batidos e os saberes adquiridos”.

A interdisciplinaridade não só aponta para os aspectos convergentes e com-
plementares de várias disciplinas, bem como busca uma síntese entre os mé-
todos utilizados.

Conclusão

As bibliotecas, arquivos e museus são os lugares apropriados para a preser-
vação da memória e da identidade coletivas, e o acervo contido nessas institui-
ções tem crescido de forma exponencial. A missão desses espaços de memória 
não é só a conservação física dos suportes materiais, mas também a gestão, a 
recuperação, o acesso e a difusão do conhecimento contido em cada um deles.

Nas instituições de guarda, sabe-se que é impossível armazenar todo o co-
nhecimento materializado produzido pela humanidade. Para garantir o trata-
mento, a recuperação e o acesso à informação ao público torna-se impositivo 
estabelecer limites e proceder a escolhas, e, para tal, são empregados, no âmbi-
to dos arquivos, instrumentos de avaliação e seleção segundo critérios de valor 
histórico, científico, informacional, probatório e cultural.

Considera-se que as ações de preservação se configuram na fase de gestão 
de documentos, esteja a informação nos suportes tradicionais analógicos ou 
nos suportes digitais, os quais devem ser atualizados permanentemente e estar 
aptos a fazer seu caminho em direção ao futuro.

Vivemos hoje em dia um momento de transição. Mudanças de paradig-
mas estão em curso não só nas áreas do conhecimento como arquivologia e 
biblioteconomia, consideradas hoje ciências da informação, assim como nos 
campos da preservação, informática, administração etc. O desenvolvimento 
tecnológico serve de pano de fundo para essas transformações. Vivemos a 
primazia da informação e caminhamos a passos acelerados rumo à predomi-
nância dos meios digitais.

Nem bem solucionamos as questões de sobrevida da grande massa do-
cumental produzida sobre papel ácido através de métodos de reformatação 
analógicos, e novas situações se apresentam como fatores de preocupação: 
a adoção das tecnologias digitais e, consequentemente, a constatação da ne-
cessidade de se definir estratégias de preservação desses meios, considerados 
frágeis e vulneráveis.

No contexto da preservação de bens culturais, os novos paradigmas 
têm exercido grande influência no sentido de promover uma mudança de 
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atitude por parte dos profissionais responsáveis pela salvaguarda do patrimô-
nio documental.

Hoje e cada vez mais, assume-se uma postura diferente. Diante de uma 
crise de identidade e de questionamento do verdadeiro alcance da atividade de 
preservação, e levando-se em conta o desafio da preservação de grandes mas-
sas documentais e, também, consciente dos problemas de obsolescência dos 
suportes digitais, o profissional de conservação constata, em primeiro lugar, 
que necessita subverter a prática restaurativa em prol de atitudes de prevenção 
e orientar suas ações baseadas em programas de conservação preventiva. Em 
segundo lugar, dá-se conta também de que não deve apenas atuar naque-
le universo tradicional, ou seja, nos ambientes de guarda permanente, mas 
também estabelecer uma relação de trabalho integrada com os profissionais 
responsáveis pela gestão de documentos. É necessário pôr em prática a inter-
disciplinaridade e se fazer conhecer, articulando dessa forma uma linguagem 
comum.
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Resumo

O Memorial Jesuíta, cujas guarda e responsabilidade foram confiadas à Biblioteca da 
Unisinos, é composto de riquíssimo acervo histórico, somando mais de 200 mil itens, 
entre os quais um expressivo número de obras raras, editadas entre os séculos XV e XIX, 
bem como milhares de documentos. Essas coleções, necessárias às atividades educacio-
nais, pastorais e sociais dos jesuítas, foram por eles reunidas a partir da década de 1840, 
em diversas bibliotecas. Dentre as finalidades do Memorial estão a difusão e o acesso a 
esse importante acervo de teor cultural, histórico, científico e informativo, composto 
de coleções de obras raras e especiais. O objetivo da presente comunicação é apresentar 
os critérios de raridade adotados para compor a Coleção de Obras Raras e Especiais do 
Memorial, a fim de estabelecer um diálogo com colegas de outras instituições.

Palavras-chave: Coleções de obras raras e especiais. Critérios de raridade. Memorial Jesuíta 
Unisinos.

Abstract

The Jesuit Memorial, whose custody and responsibility were entrusted to Unisinos 
Library, consists of a rich historical collection, numbering over 200,000 items, including 
a large number of rare books, edited between the fifteenth and nineteenth centuries, as 
well as thousands documents. These collections, necessary to the educational, pastoral 
and social activities of the Jesuits, started to be gathered in the 1840s, in various libraries. 
Among the Memorial purposes are the dissemination and access to this important 
historical, scientific and informative content, consisting of collections of rare and special 
works. The purpose of this communication is to present the rarity criteria adopted for 
inclusion in the Memorial’s Special and Rare Books Collection in order to establish a 
dialogue with colleagues from other institutions. 

Keywords: Special and rare books collections. Rarity criteria. Unisinos Jesuit Memorial.



1 O Memorial Jesuíta Unisinos

“A serviço da coletividade inteira” pretende estar a Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos), que se comprometeu, há mais de dez anos, por 
meio de sua biblioteca, a reunir e preservar acervos e coleções de livros, perió-
dicos e documentos relativos à memória e à história de atuação dos jesuítas no 
sul do Brasil. Com essa finalidade, foi criado o Memorial Jesuíta Unisinos, um 
lugar de memória, como define Christian Jacob (JACOB; BARATIN, 2006):

Lugar da memória [...], espaço de conservação do patrimônio intelectual, literá-
rio e artístico, uma biblioteca é também o teatro de uma alquimia complexa em 
que, sob o efeito da leitura, da escrita e de sua interação, se liberam as forças, os 
movimentos do pensamento. É um lugar de diálogo com o passado, de criação e 
inovação, e a conservação só tem sentido como fermento dos saberes e motor dos 
conhecimentos, a serviço da coletividade inteira.

O Memorial é composto de riquíssimo acervo histórico; soma mais de 200 
mil itens, entre os quais um expressivo número de obras raras, editadas entre 
os séculos XV e XIX, bem como milhares de documentos. Essas coleções fo-
ram reunidas pelos jesuítas a partir da década de 1840, em diversas bibliotecas, 
e eram necessárias a suas atividades educacionais, pastorais e sociais. A guarda 
e a responsabilidade sobre esse acervo reunido no Memorial foram confiadas à 
Unisinos pela sua mantenedora, a Associação Antônio Vieira (Asav).

Atendendo aos objetivos do Memorial, dentre eles a difusão e o acesso a 
esse importante acervo de teor cultural, histórico, científico e informativo, 
é disponibilizado o acesso às coleções de obras raras e especiais, organizadas 
conforme critérios de raridade e apresentadas no presente artigo.

Cabe lembrar que o Memorial Jesuíta foi agraciado pelo Ministério da 
Cultura com o Prêmio Ordem do Mérito Cultural 2011, a mais alta conde-
coração da cultura brasileira.

2 As coleções de obras raras e especiais

Dentre os livros que compõem a coleção de obras raras e especiais do Me-
morial Jesuíta, encontram-se de fato obras expressivas e valiosas, as quais são 
testemunhas da história do livro. Há, por exemplo, dentre os exemplares ra-
ros, editados nos diferentes séculos – XV a XIX –, um incunábulo de 1496, 
testemunho dos primeiros livros impressos. Além disso, há obras com fron-
tispícios ricamente ilustrados e com capas em madeira revestida por couro.

Apreciar essas obras significa voltar ao tempo em que foram editadas. 
Como afirma Fischer (2006, p. 211), ao estudar a história da leitura,
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nos lares das poucas pessoas que, de fato, tinham livros nos séculos XVI e XVII, 
os textos religiosos impressos quase sempre decoravam as prateleiras do quarto 
de dormir: o livro de horas, a Bíblia, a vida dos santos, um breviário (contendo 
salmos, hinos ou preces para repetição diária) ou, em alguns casos os padres da 
Igreja – sobretudo santo Agostinho.

Grande parte das obras, impressas entre os séculos XV e XVII, era produ-
zida em latim e destinada às bibliotecas de sacerdotes e eruditos. No final do 
século XVII, porém, a demanda por livros em vernáculo aumentou, apesar 
de o latim ter sido considerado o único idioma de erudição pelos cientistas 
daquele século (FISCHER, 2006, p. 219-220). Isso explica, de certa forma, 
o fato de as obras estarem impressas em latim, além do alemão e do francês.

Os principais temas do acervo versam sobre teologia, filosofia, ciências, 
letras e artes, o que o torna testemunho da formação da comunidade científica 
do nosso estado e país.

2.1 Detalhamento e histórico das coleções

As principais coleções que compõem o acervo do Memorial Jesuíta são 
apresentadas a seguir, com um breve histórico de sua constituição.

2.1.1 Coleção de obras raras e especiais

Nesta coleção são encontradas obras de alto valor pela sua antiguidade e 
raridade. Esses livros requerem um tratamento especializado em termos de 
conservação, preservação e, não em poucos casos, de restauração. A guarda, o 
acesso, o manuseio e a utilização das obras constantes neste acervo obedecem 
a normas específicas, a fim de assegurar a preservação e a integridade dessas 
obras.

A coleção está dividida em duas partes:
• coleção de obras impressas entre os séculos XV e XVIII, compondo 2.636 

itens;
• coleção de obras do século XIX, somando 23.371 itens.

A própria Biblioteca da Unisinos já possuía uma coleção com livros raros, 
que coordenava desde sua formação. Com a transferência do acervo para o 
prédio atual, em 2000, essa coleção foi ampliada com a vinda da Biblioteca 
Patrum do Colégio Cristo Rei, de São Leopoldo; do Colégio Anchieta, de 
Porto Alegre; do Colégio Santo Inácio, de Salvador do Sul; do Colégio Gon-
zaga, de Pelotas; e do Colégio Stella Maris, de Rio Grande. Ao longo do tem-
po, também foram recebidas doações de particulares.
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2.1.2 Coleção Cristo Rei

A coleção compreende 58 mil itens, que abrangem todas as áreas do conhe-
cimento. Nela se encontram muitas obras localizadas em número restrito de 
bibliotecas nacionais ou internacionais. Pertencente à Biblioteca Patrum do 
Colégio Cristo Rei, de São Leopoldo, foi transferida à Biblioteca da Unisinos 
em 2001, mediante acordo de comodato com a Associação Antônio Vieira.

Reunida primeiramente no Seminário Diocesano em Porto Alegre, esta 
coleção passou em 1913 para o Seminário Provincial de São Leopoldo, e em 
1942 para as Faculdades de Filosofia e Teologia Cristo Rei. Nesse contexto, foi 
composta em parte pela biblioteca do Seminário Episcopal em Porto Alegre 
(1892 e 1898); outra parte foi integrada ao acervo a partir de 1913, quando 
o arcebispo d. João Becker confiou aos jesuítas a formação do seu clero, es-
pecialmente a Filosofia e a Teologia, no Seminário Central de São Leopoldo 
– o qual abrigou e formou não só o clero da arquidiocese de Porto Alegre, 
mas abriu as portas e acolheu candidatos ao sacerdócio, tanto secular como 
regular, de todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como de outros 
estados até 1956.

Nesse ano, ocorreu o fechamento do Seminário Provincial de São Leo-
poldo, porém a continuidade da Faculdade de Teologia Cristo Rei, que se-
ria transferida em meados de 1960 para Belo Horizonte, não foi afetada. A 
Coleção Cristo Rei permaneceu, a partir de então, restrita ao uso interno, 
ou seja, indisponível aos pesquisadores externos até a realização do acordo 
de comodato com a Associação Antônio Vieira, em 2001, que possibilitou a 
transferência à Biblioteca da Unisinos.

2.1.3 Coleção de periódicos Santo Inácio de Loyola

Trata-se de uma coleção de periódicos dos séculos XIX e XX formada por 
mais de 1.200 títulos. Soma-se a ela um conjunto documental de partituras 
de música e algumas edições em braile. São provenientes do Colégio Máximo 
Cristo Rei, do Colégio Santo Inácio, da Residência Jesuíta do Colégio Anchieta 
e da Biblioteca da Província do Brasil Meridional da Companhia de Jesus.

2.1.4 Coleção Antônio Vieira

Também reunida desde meados do século XIX, esta coleção é composta 
por aproximadamente 83 mil itens e foi transferida da antiga sede da Unisi-
nos, no centro de São Leopoldo. Originou-se da reunião das bibliotecas dos 
colégios, seminários, paróquias e outras instituições dos jesuítas que come-
çaram a ser desativados a partir da década de 1950. Trata-se de uma coleção 
aberta, na qual poderão ser incorporados outros acervos provindos de insti-
tuições dos jesuítas ou não.
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2.1.5 Acervo documental e de pesquisa

Há ainda fundos documentais que completam o acervo de obras especiais 
do Memorial Jesuíta, os quais recebem tratamento arquivístico apropriado. 
Não cabe, no propósito do presente trabalho, detalhar cada fundo.1 Para a 
finalidade deste texto, enfatizamos as coleções de obras raras e especiais com-
postas por livros e periódicos.

3 Definindo critérios de raridade

Em conformidade com o tema central do X Enar, apresentamos a seguir 
os critérios para identificação e qualificação da coleção de obras raras e espe-
ciais, os quais foram elaborados pela bibliotecária responsável2 ao longo de 
alguns anos de trabalho com esses acervos. Estão baseados em critérios de 
raridade utilizados e divulgados por bibliotecas brasileiras, especialmente os 
da Biblioteca Nacional, e foram adaptados à realidade dos acervos em questão.

O conceito de obra rara poderia ser simplificado se compreendesse apenas 
as obras que possuem valor histórico inquestionável, que fossem de difícil 
reposição e de alto custo financeiro. Entretanto, uma obra rara pode ser tanto 
o documento primário que gerou um tratado científico quanto o teclado de 
um microcomputador. Obra rara, portanto, não se limita a suportes físicos, à 
idade cronológica do item, tampouco seu estado de conservação.

Marcas de propriedade, anotações feitas em documentos e livros com de-
dicatórias (principalmente de pessoas de renome) também conferem valor a 
um item. Entretanto, o fato de uma obra ser muito procurada é o que a torna 
valiosa, visto o esforço de muitos pesquisadores na procura de itens para de-
senvolver seus trabalhos. Muitas vezes, é por meio dessa procura que algumas 
obras são encontradas e se tornam especiais.

Instituições como bibliotecas, universidades, museus, centros de pesquisas 
científicas etc. adotam critérios semelhantes para designar o valor e a rari-
dade de seus acervos. Já colecionadores particulares geralmente se baseiam 
em cotações do comércio de obras raras, priorizando a idade cronológica e a 
exclusividade do item.

Os livros constantes no acervo de obras raras e especiais do Memorial Jesu-
íta, Biblioteca da Unisinos, são importante suporte para pesquisas científicas 

1. Confira pelo site informações detalhadas sobre os Fundos Documentais que se encontram no acervo do 
Memorial Jesuíta.

2.  A bibliotecária responsável, Susana S. Höltz, elaborou o documento intitulado “Critérios para identifi-
cação e qualificação da Coleção de Obras Raras e Especiais da Biblioteca da Unisinos”, os quais vêm sendo 
aplicados aos acervos do atual Memorial Jesuíta.
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e testemunho histórico da construção da comunidade científica do Estado do 
Rio Grande do Sul, bem como da região Sul do Brasil.

Partindo da importância da preservação desse acervo, foram adotados al-
guns critérios de instituições mantenedoras de acervo raro para qualificar e 
identificar itens dessa coleção. A consulta a obras de referência especializadas 
em acervo raro também serviu como base para a elaboração dos critérios de 
raridade desses itens.

Os princípios descritos a seguir levam em conta as características do acer-
vo já existente e, também, têm o intuito de servir de parâmetro para futuras 
aquisições. A fim de atender às qualificações de obra rara e especial, os itens 
devem abranger os seguintes critérios:

a) obras impressas até 1799 são consideradas raras, independentemente 
do número de exemplares existentes;

b) obras impressas no Brasil até 1848 são consideradas raras pela vigência 
da Imprensa Régia nesse período;

c) obras impressas no século XIX, independentemente do local e núme-
ro de exemplares existentes. As obras constantes desse século são con-
sideradas valiosas por pertencerem a uma época de grande expansão 
científica e artística e fazem parte de uma coleção especial do acervo de 
obras raras e especiais do Memorial (nesta coleção, não estão inseridos 
os livros anteriores a 1849 publicados no Brasil);

d) livros e documentos manuscritos, incluindo nesse aspecto as obras an-
teriores a 1500 (incunábulos);

e) documentos originais, fontes primárias, tudo o que tenha dado origem 
à confecção de leis e tratados científicos;

f ) obras publicadas artesanalmente, com tiragem limitada, exemplares 
numerados e que não atendam às dimensões e formatos regulares de 
impressão gráfica, com encadernação luxuosa e ilustrações originais;

g) livros citados em catálogos e bibliografias que versem sobre acervo raro;
h) edições princeps, ou seja, as primeiras edições (geralmente numeradas) 

de uma obra;
i) primeiros livros e periódicos publicados na região do Vale do Rio dos 

Sinos que representem valor histórico para a cultura local;
j) obras que façam parte de coleções especiais, em primeira edição, de 

autores brasileiros ou que versem sobre o Brasil;
k) obras do século XX e posterior, em primeira edição, de editores e au-

tores renomados, desde que tenham algum interesse histórico, artístico 
ou literário;

l) livros fac-similares de obras raras, independentemente do ano de sua 
publicação;
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m) obras com dedicatória, ex‑libris, assinaturas de pessoas de renome, 
exemplares de bibliófilos, independentemente do ano de publicação;

n) obras clandestinas, censuradas, ou recolhidas;
o) obras com edições esgotadas e que tenham representatividade histórica 

e cultural;
p) obras com desenhos, anotações e/ou correções manuscritas de autores 

ou personalidades de renome;
q) obras de autores renomados da comunidade acadêmica da Unisinos;
r) edições populares em formato fólio (romance de cordel);
s) edições de artífices renomados, independentemente do ano de 

publicação;
t) periódicos estrangeiros do século XV ao século XIX;
u) periódicos brasileiros do século XIX;
v) atlas histórico e/ou geográfico, mapas, fôlderes e folhetos publicados até 

o final do século XIX;
w) obras traduzidas até o final do século XIX por autores brasileiros;
x) livros com descrições de viagens ao Brasil no período colonial e no sé-

culo XIX, com descrições a respeito de fauna, flora, urbanismo, cultura 
e sociedade, independentemente do ano de publicação;

y) livros e/ou catálogos que reproduzam discursos e documentos oficiais 
sobre o Brasil;

z) coleções e séries especiais sobre o Brasil (Brasiliana, Biblioteca Histórica 
Brasileira etc.).

3.1 Exemplos específicos de obras raras e especiais3

A título de exemplo de obra rara que compõe a coleção, citamos o incuná-
bulo Repertorii Totius Summe Domini Antonini Archiepiscopi Florentini Ordinis 
Predi, de Santo Antonino, Arcebispo de Florença, impresso em Estrasburgo 
no ano de 1496. Essa obra é composta por quatro volumes, dos quais nos falta 
o terceiro. As capas são em madeira, revestidas por couro com ornamentações, 
sem a presença das lombadas e fechos da encadernação. Seu texto é apresenta-
do em duas colunas, em caracteres góticos e letras capitulares em azul, verme-
lho e preto. Por se tratar de um incunábulo, os volumes não apresentam folha 
de rosto. A data da impressão e o seu responsável foram retirados do colofão, 
ou seja, o parágrafo que fecha cada volume.

3. Informações sobre as obras obtidas a partir do catálogo online da Biblioteca Unisinos.
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Fig. 1 e 2: Incunábulo de 1496.

Livro raro do final do século XVI, o Liber Exercitiorvm Spiritvalivm triplicis 
viae, de Jean-Michel de Coutances, versa sobre teologia ascética e mística e foi 
impresso na Alemanha em 1599. A folha de rosto apresenta a marca do im-
pressor alemão Johannes Gymnicum, que viveu em Colônia no século XVI, 
e ficou conhecido pelo unicórnio impresso nessa marca, por isso o apelido de 
Monocerote acompanhava seu nome em todas as impressões.

Fig. 3: Detalhe da capa da obra de Coutances, 1599.

Também em latim, a obra Concionum in Quadragesimam Reverendi Patris 
Claudii de Ligendes e Societate Jesu reúne os sermões do jesuíta Claude de Li-
gendes e foi impressa, em sua segunda edição, na Alemanha em 1664. Os três 
volumes tratam da doutrina social da Igreja e estão encadernados em exemplar 
único, com capa em madeira revestida por couro. Os frontispícios apresentam 
vinheta ilustrada com monograma do Nome do Santíssimo Senhor.

Outra obra rara, De origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum [...], 
do teólogo alemão Eusebius Amort, versa sobre teologia dogmática. O exem-
plar impresso na Alemanha, entre os anos de 1735 e 1736, possui capa de pa-
pelão, revestida por couro, com ilustração calcográfica na primeira e segunda 
capas relativa ao Evangelho de São João (cena da crucificação de Jesus Cristo, 
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com sol e lua ao alto da cruz, imagem de Nossa Senhora e São João aos pés da 
cruz, dentro do sol que compõe o estema da Companhia de Jesus).

Fig. 4: Obra de autoria de Eusebius Amort (1735‑1736).

Escrita pelo jesuíta Drexel, que compunha obras de cunho devocional, a 
obra Reverendi Patris Hieremiae Drexelii e Socie: Iesu. Opera Omnia [...] foi 
impressa na Alemanha em 1680. Apresenta belíssimo frontispício ilustrado 
por Philippus Harpff, representando o céu e o inferno em páginas opostas, 
constando o retrato do autor.

Como interpretação da Sagrada Escritura, apresentamos Commentaria in 
Quatuor Sancta Jesu Christi Evangelia, de Adam Contzen. Essa impressão em 
latim, hebraico, grego e siríaco, publicada na Alemanha em 1707, possui capa 
de papelão, revestida por couro com ornamentações e aparas em dourado com 
desenho de flores, um cuidado no embelezamento dos livros que compõem as 
obras do século XVII.

Por fim, apresentamos a Encyclopedie Française, que compreende 35 vo-
lumes em suas diferentes edições. Na coleção de obras raras e especiais do 
Memorial se encontram os 28 volumes da primeira edição, datada entre 1751 
e 1772. Essa obra foi publicada durante o reinado de Luis XV, período em 
que ocorreu a expulsão dos Jesuítas da França e Espanha, culminando com 
a supressão da Companhia de Jesus. Obra controversa e grandiosa, teve sua 
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organização iniciada por Denis Diderot e Jean Le Rond d’Alembert, mas con-
tou também com Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e inúmeros outros ilumi-
nistas na confecção de seus verbetes, além de ilustradores como Louis-Jacques 
Goussier, Bonaventure-Louis Prévost e Charles Nicolas Cochin.

4 Considerações finais

O presente texto não pretende esgotar o tema em questão. Conforme seu 
propósito, apresentamos os critérios de raridade adotados nas coleções que 
compõem o Memorial Jesuíta, Biblioteca da Unisinos, com a finalidade de 
socializá-los entre os pares e profissionais que pensam e discutem o tema. 

Referências

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Divisão de Obras Raras. Planor. Critérios de 
raridade [e] Catálogo Coletivo do Patrimônio Bibliográfico Nacional – CPBN: séculos 
XV e XVI. Rio de Janeiro: FBN, [2000]. 1 CD-ROM, il. son., color.

______. Critérios de raridade empregados para a qualificação de obras raras. Disponível 
em: <http://www.bn.br/planor/documentos/criteriorarida dedioraplanor.doc>. 
Acesso em: 10 jul. 2012.

BIBLIOTECA Unisinos. Disponível em: <http://www.unisinos.br/biblioteca>. Acesso 
em: 10 jul. 2012.

FISCHER, Steven Roger. História da leitura. Trad. de Claudia Freire. São Paulo: 
Unesp, 2006.

JACOB, Christian; BARATIN, Marc. O poder das bibliotecas: a memória dos livros no 
Ocidente. Trad. de Marcela Mortara. 2. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006.

MEMORIAL Jesuíta. Disponível em: <http://www.unisinos.br/biblioteca/index.
php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=196&menu_ativo=active_
menu_sub&marcador=196>. Acesso em: 10 ago. 2015.

OBRAS raras e especiais. Disponível em: <http://www.unisinos.br/obras-raras/>. 
Acesso em: 10 jul. 2012.





Símbolos e representações:  
a biblioteca “do” Nacional

Carlos Henrique Juvêncio
Bibliotecário, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília.



Resumo

Este estudo objetiva discutir o lado simbólico das instituições de memória dos países, 
destacando o papel da Biblioteca Nacional como um dos pilares de construção da nação. 
Tece considerações sobre o que seria o “Nacional” e a importância do símbolo na sua re-
presentação. Evidencia o documento como uma construção social que não é isenta, mas 
sim carregada de interesses diversos. Utiliza a Coleção Benedicto Ottoni como objeto 
empírico, meio de demonstrar o desejo de perpetuação de certos grupos pelos conjuntos 
documentais. Conclui que, como construção, a memória e o documento caminham lado 
a lado na perpetuação da memória de certos grupos sociais.

Palavras-chave: Biblioteca Nacional. Coleção Benedicto Ottoni. Documento. História. José 
Carlos Rodrigues. Memória.

Abstract

This study aims to discuss the symbolic aspect of the memory institutions in the coun-
tries, highlighting the role of the National Library as one of the pillars of nation building. 
It reflects on what “national” means and the importance of the symbol in its representa-
tion. It reveals the document as a social construction that is not free of diverse interests, 
but full of them. It uses the Benedicto Ottoni Collection as an empirical object, a means 
of demonstrating certain groups’ desire to perpetuate by documentary sets. It concludes 
that, as a construction, the memory and the document go hand in hand in perpetuating 
the memory of certain social groups.

Keywords: National Library. Benedicto Ottoni Collection. Document. History. José Carlos 
Rodrigues. Memory



Introdução

Bibliotecas, museus e arquivos são locais consagrados de memória, espa-
ços para sua legitimação e afirmação no contexto social. Diferentes grupos 
buscam criar espaços para a exaltação do passado, de seus heróis, de seus sím-
bolos. Nesse contexto, surgem as bibliotecas, os arquivos e os museus especia-
lizados, como o Museu do Índio, os arquivos das cidades e os mais variados 
tipos de bibliotecas.

Enquanto falamos de determinados grupos, parece que não há grandes 
problemas, contudo, quando nos referimos à preservação da memória nacio-
nal, os conflitos e disputas existentes no interior das sociedades parecem vir à 
tona, uma vez que a tentativa de preservar o todo pode esbarrar, por vezes, nas 
disputas e conflitos anteriormente mencionados.

Quando nos referimos à Biblioteca Nacional, ao Arquivo Nacional e ao 
Museu Nacional brasileiros, estamos nos referindo a diferentes instituições, 
com diferentes acervos, mas com um mesmo propósito: salvaguardar a me-
mória nacional. Entretanto, à qual memória nacional suas missões se referem? 
Buscando algumas possíveis respostas a essa pergunta, propomos este embate 
teórico acerca do papel exercido especificamente pela Biblioteca Nacional na 
preservação da memória “nacional”.

Desta forma, temos por objeto empírico de pesquisa a Coleção Benedicto 
Ottoni, conjunto documental colecionado pelo jornalista José Carlos Rodri-
gues e doado à Biblioteca por Benedicto Ottoni. A escolha dessa coleção se 
deve ao fato de ela ser considerada uma das mais importantes dentro do acer-
vo da Biblioteca, dado o seu tamanho e valor atribuído às obras, cuja temática 
gira em torno da memória nacional.

Porém, cumpre-nos entender a que se refere a expressão “nacional”. Segun-
do o dicionário Aulete, nacional é o “que representa ou simboliza uma nação”, 
ou seja, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional e o Arquivo Nacional são 
símbolos de uma nação. Assim, a maioria dos países modernos, se não todos, 
conta com tais instituições, e estas são as responsáveis por trazer à tona a ima-
gem desejada por aquela nação.

No Brasil não seria diferente. Com trajetórias similares, tais instituições 
foram fundadas no século XIX – a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional 
ainda no Brasil Colônia (1810 e 1818, respectivamente), e o Arquivo Nacio-
nal em 1838, já no período de regência do segundo Império.

Como espaços de legitimação da memória, seus acervos sempre tiveram 
por missão a preservação da memória nacional, ou melhor, dos símbolos que 
representam a nação brasileira, desde livros até obras de arte. Contudo, é 
interessante notar que a construção da memória não se dá de forma isenta e 
tão natural quanto parece; ela deriva das disputas que se desenvolvem no in-
terior das sociedades, dos diferentes interesses de grupos distintos, de disputas 
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políticas e sociais. Desta forma, não será toda a memória nacional a preserva-
da, mas sim a memória dos grupos dominantes, das elites daquele momento.

Nesse sentido, nos próximos tópicos discutiremos a importância da me-
mória para a nação e sua influência nas instituições “nacionais”. Para tanto, 
utilizaremos como objeto de estudo a Biblioteca Nacional, tecendo um pe-
queno apanhado de sua história e destacando sua função simbólica.

O símbolo da nação

Fundada no Brasil em 1810, por ocasião da mudança da família real por-
tuguesa para o Brasil, a Real Biblioteca, desde a sua origem, era um símbolo. 
Incialmente, porque um rei não poderia governar sem ter uma biblioteca à 
sua altura – por essa razão, a proliferação de bibliotecas reais na Europa do 
período. Segundo, porque os livros sempre estiveram ligados à noção de eru-
dição e poder, assim, quanto mais valiosos e numerosos fossem os livros, mais 
revestido de poder simbólico era o rei (SCHWARCZ, 2002).

Assim, as coleções de livros reais contavam com as mais preciosas e raras 
obras do período – o livro, como símbolo de erudição, era para ser tido e 
contemplado, não para ser lido. Por isso, o acesso a ele era restrito; somente os 
de sangue nobre poderiam possuir um livro, principalmente pelo seu preço, 
afinal, como símbolo, o livro sempre foi caro e dispendia horas e horas, se não 
anos para a sua confecção e ornamentação.

No Brasil, com a proclamação da Independência por d. Pedro I, em 1922, 
a Real Biblioteca parecia que voltaria para sua antiga morada em Portugal, 
contudo, o novo imperador não quis assim, e a Biblioteca Real foi adquirida 
pelo Império Brasileiro junto ao Império Português por 800 contos, uma 
fortuna à época, segundo Schwarcz (2002, p. 400), que ainda nos fala sobre a 
compra da Real Biblioteca:

Os livros representavam muito: custavam caro e significavam mais do que seu 
valor objetivo. Objetos carregam dons, portam dádivas e se vinculam a outros ga-
nhos, emocionais, políticos ou mesmo simbólicos. E era assim que se avaliava uma 
Real Livraria. Mais do que livros, lá se acumulavam ideias, projetos, ambições, e 
ainda a cultura possível de uma nação – sobretudo de uma monarquia indepen-
dente, isolada no meio da América republicana. [...] Segundo item de uma longa 
pauta de negociações, ela representava a cultura acumulada e a tradição de que 
carecia: nada como colocar tudo numa lista e quantificar o que é da ordem e da 
cultura e da própria representação.
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Como símbolo, a Biblioteca Real transmite significados, e está carregada 
“de sentidos, fornece indícios ou sinais aparentes que podem ser interpretados 
de acordo com a mentalidade de uma determinada época ou cultura”. Assim, 
“os símbolos relacionam-se com os valores impregnados no imaginário de 
uma sociedade, de uma comunidade, de um grupo de indivíduos, refletindo 
aspirações, ideais, utopias, produzindo sentimentos de pertença, enfim, pro-
duzindo identidade” (MUNIZ, 2012, p. 127).

Desta forma, a Biblioteca Real seria o símbolo de uma identidade nacional 
que precisava se afirmar. Seria esse instrumento de afirmação da recém-pro-
clamada nação brasileira, pois, se os laços com Portugal, a pátria-mãe, tinham 
sido desfeitos, restava às instituições o papel de forjar a identidade da nação 
soberana do Brasil. Afinal, o poder dos livros e das bibliotecas sempre fora 
notável, e, como portadores de memória, tanto um como o outro também 
portam identidades.

Renomeada como Biblioteca Imperial e Pública da Corte por ocasião da 
sua compra na década de 1820, a Biblioteca parece aspirar a ideia de pertenci-
mento ao povo brasileiro, porém seu nome ainda parece evidenciar a quem ela 
se prestava, pois, apesar de pública, continuava sendo imperial, ou da família 
imperial (BETTIOL, 2008). Assim, apesar da noção de pertencimento ao 
povo brasileiro, ao público, os ideais do Império e de sua Corte ainda eram la-
tentes. Não por menos, era a elite quem dela desfrutava, sobretudo, por conta 
de grande parte da população ainda ser analfabeta.

Em 1876, nova mudança de nome (BETTIOL, 2008), agora para 
Biblioteca Nacional, nome adotado até os dias atuais. Tal mudança parece re-
fletir o ideal da época, pois a agitação dos movimentos republicanos já tomara 
o cenário político e a “desconstrução” do império já começara a ser tramada. 
Por coincidência ou não, doze anos após a mudança de nome a República é 
proclamada e o ideal nacional fica em voga.

A nação, nesse sentido, é evocada por meio de seus símbolos. E nesse pa-
norama de mudanças, o novo regime precisa buscar sua identidade – afinal, 
qual regime se sustenta sem o apoio dos símbolos? Assim, há a busca por 
reinventar (reinterpretar) ou forjar os símbolos nacionais. Desta forma, por 
exemplo, uma nova bandeira nacional foi criada, porém, sem se afastar demais 
da identidade já cunhada, mantendo-se o verde e o amarelo e trocando-se o 
símbolo do império pelo ideário positivista-republicano do período (CARVA-
LHO, 1990).

Nesse sentido, a criação, reinterpretação ou “invenção” de símbolos visava 
a criar uma identidade entre o novo regime e o povo brasileiro, fortalecendo 
os elos identitários entre eles, facilitando o reconhecimento por parte da po-
pulação do novo regime de governo que a partir dali seria adotado.
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A Biblioteca “do” Nacional

Na construção de símbolos, os documentos sempre foram um dos pilares 
de sustentação. Como produtos do social, reflexo de disputas e tensões, os do-
cumentos são um meio de legitimação para regimes de governo, certos grupos 
sociais, indivíduos e instituições. Nesse sentido, Le Goff (2003, p. 538) nos 
diz que:

a intervenção do historiador escolhe o documento, extraindo-o do conjunto dos 
dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um valor de testemunho 
que, pelo menos em parte, depende da sua própria posição na sociedade da sua 
época e da sua organização mental, insere-se numa situação inicial que é ainda 
menos “neutra” do que a sua intervenção. O documento não é inócuo. É, antes de 
mais nada, o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da histó-
ria, da época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a 
ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que 
dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz de-
vem ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu significado apa-
rente. O documento é monumento. Resulta de esforços das sociedades históricas 
para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem 
de si próprias. No limite, não existe um documento-verdade. Todo documento é 
mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. Os medievalistas, que 
tanto trabalharam para construir uma crítica – sempre útil, decerto – do falso, de-
vem superar esta problemática, porque qualquer documento é, ao mesmo tempo, 
verdadeiro – incluindo talvez sobretudo os falsos – e falso, porque um monumen-
to é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência enganadora da montagem. 
É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta 
construção e analisar as condições de produção dos documentos-monumento.

Os documentos têm o poder de legitimação ao qual os regimes parecem 
aspirar. Assim, os museus, arquivos e bibliotecas, portadores de documentos, 
de símbolos, são os locais de memória, no sentido utilizado por Nora (1993), 
que permitirão referência ao passado, a ponte que se faz necessária entre o 
presente e o futuro (POMIAN, 2000).

Nesse sentido, em 1905, com o lançamento da pedra fundamental do novo 
prédio da Biblioteca Nacional, na avenida Central, ícone de modernização da 
então capital federal, o Rio de Janeiro, novas aquisições precisaram ser pen-
sadas para preencher os espaços oferecidos pelo “magnifico palácio” (SILVA, 
1911, p. 393) quando ele fosse inaugurado.

Porém, é necessário tornar mais explícito o contexto da época. No início 
do século XX o regime republicano ainda tinha de conviver com as revoltas 
que eclodiam por todo o território brasileiro, como a Revolta de Canudos, do 
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Contestado e da Vacina, portanto, estava frágil e necessitava se fortalecer. Para 
tanto, mudanças começaram a ser realizadas, e a maior delas foi na cidade do 
Rio de Janeiro, na época Distrito Federal, com a remodelação de seu centro, 
tomado por doenças e sobrados infectados.

Neste cenário se deu o “bota abaixo”, operação que visou à higienização e 
modernização de grande parte do centro urbano da cidade por meio da der-
rubada de casarões antigos e a abertura da avenida Central, ligando a praça 
Mauá ao obelisco na ponta extrema. Tudo isso com o intuito de arejar a cida-
de (KOK, 2005).

Porém, a atitude mais drástica em termos históricos foi a derrubada do 
morro do Castelo, certidão de nascimento da cidade. Uma medida que parece 
simbolizar a vontade de romper definitivamente com as raízes colonizadoras 
portuguesas. Ao arrasar o morro, a República parece estar reescrevendo a his-
tória e memória e buscando mostrar que o seu lado modernizador é quem 
levará a nação para o futuro.

Diante de tantas mudanças, a nova sede da Biblioteca Nacional é inaugu-
rada em 1910, exatos cem anos após sua criação por d. João VI como Real 
Biblioteca. E segundo Manuel Cícero Peregrino da Silva, diretor à época, o 
governo “num patriótico impulso, resolveu levantar este monumento” (SIL-
VA, 1915, p. 394).

Le Goff (2003, p. 526) diz que “atendendo às suas origens filológicas, o 
monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recorda-
ção” e ainda que “o monumento tem como característica o ligar-se ao poder 
de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um 
legado à memória coletiva)”.

Assim, o papel da Biblioteca Nacional “como repositório do saber humano 
e como centro de cultura e de progresso” (SILVA, 1915, p. 295) lhe está asse-
gurado, pois agora um magnífico palácio, um grande monumento está ao seu 
dispor, restando apenas que lhe sejam preenchidas as estantes.

Raro, valioso e precioso: jogos de interesse na “seleção de 
memórias”

Visto o papel de destaque que o documento tem na construção da memó-
ria, cumpre-nos, neste momento, entender o porquê de a Coleção Benedicto 
Ottoni ter sido incorporada ao acervo da Biblioteca Nacional.

A Coleção Benedicto Ottoni/José Carlos Rodrigues é uma das coleções 
mais importantes da Biblioteca Nacional, recebida por doação em 1911. Seu 
valor não pode ser mensurado apenas pelos itens valiosos que arrola, mas tam-
bém pelo que representa a sua posse.
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Com a institucionalização do acervo de uma das maiores personalidades da 
época, a memória de seu grupo também deve ser preservada. Nesse sentido, 
abordaremos alguns aspectos relativos à raridade, preciosidade e valor desse 
acervo, tendo como elemento norteador a noção de construção da memória 
nacional, missão precípua da Biblioteca Nacional.

Membro da elite intelectual e política carioca da segunda metade do século 
XIX e início do XX, José Carlos Rodrigues nasceu em Cantagalo (RJ) em 19 
de julho de 1844 e faleceu em Paris, em 26 de junho de 1923. Foi um jor-
nalista de destaque, inclusive internacionalmente, e atuou em diversos perió-
dicos estrangeiros enquanto morava fora do país. Seus interesses giravam em 
torno de temas diversos, sobretudo história, relações internacionais, política e 
literatura (JUNQUEIRA, 2011).

Sua experiência internacional permitiu que, por ocasião de sua volta ao 
Brasil, pudesse assumir, como cérebro de um grupo de investidores, o Jornal 
do Commercio (RJ), o qual dirigiu por 25 anos, entre os anos de 1890 e 1915 
(JUNQUEIRA, 2011). Fundado em 1827, o Jornal do Commercio do Rio 
de Janeiro é o segundo jornal mais antigo do país, perdendo apenas para o 
homônimo pernambucano, e era à época um dos mais importantes veículos 
de comunicação do país.

Rodrigues, ao longo de sua vida, reuniu vasta coleção de obras sobre o Bra-
sil, além de um arquivo pessoal importantíssimo para a história do país, tendo 
em vista seu contato permanente com as elites da época, além da documen-
tação que a função de diretor do Jornal do Commercio demandava (SILVA, 
2010). Sua coleção e arquivo foram doados em 1911 à Biblioteca Nacional 
por Benedicto Ottoni, que, percebendo a importância deste acervo para o 
país, firmou acordo com José Carlos Rodrigues a fim de comprá-lo e doá-lo à 
instituição – fato exaltado pelos intelectuais da época e, principalmente, pelo 
Jornal do Commercio (SILVA, 2010).

Não por menos, o diretor à época da doação, Manoel Cícero Peregrino da 
Silva, declara: “A collecção Benedicto Ottoni comprehende taes e tantas pre-
ciosidades bibliographicas relativas á historia da America ou especialmente ao 
Brasil que difficil seria enumera-las” (SILVA, 1915). E continua:

A doação da collecção Benedicto Ottoni é um dos acontecimentos mais notaveis 
da historia da Bibliotheca Nacional. Presente verdadeiro regio, deu ao Sr. Dr. Julio 
Benedicto Ottoni o direito de ser considerado como um dos maiores bamfeitores 
deste estabelecimento.
Ao carinho e competencia com que o bibliophilo formou durante annos paciente 
e intelligentemente tão admiravel conjuncto de peças bibliographicas referentes 
ao Brasil corresponderam a generosidade e a benemerencia do doador que num 
rasgo de patriotismo não permittiu sahisse do paiz a preciosissima collecção.
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Como destaques no conjunto de documentos colecionado por José Carlos 
Rodrigues temos várias obras raras, porém, o maior valor agregado à coleção é 
o de narrar a história do Brasil e da América por meio dos títulos que contém. 
Não por menos, a esta coleção está agregado o valor de preciosidade, o que 
denota o quão importante fora a sua preservação na Biblioteca Nacional.

Preciosa, a Coleção Benedicto Ottoni/José Carlos Rodrigues “se caracteri-
za pela suntuosidade, pela magnificência” (IDICIONÁRIO, 2012), ou seja, 
pelo seu esplendor, grandiosidade e valor. É também chamada de Bibliotheca 
Brasiliensi (SILVA, c2010), já que nela podemos ver refletida e reconstruída 
boa parte da história do país e do continente americano.

Fruto da sua trajetória de vida, a coleção de Rodrigues parece refletir o 
seu círculo social, suas ambições. Assim, a aproximação com os jornalistas 
americanos no tempo em que residiu em Nova Iorque parece ter contribuído 
para que sua coleção arrolasse obras sobre os Estados Unidos, bem como suas 
relações com o Brasil. Como um “progressista”, se aproximava e admirava o 
ideal norte-americano de vida e, justamente por isso, preferia o Novo ao Velho 
Mundo (JUNQUEIRA, 2011).

Suas relações sociais também aparecem refletidas em sua coleção, sobretudo 
em seu arquivo pessoal, que arrola, segundo o Guia de Coleções de Manuscritos:

Correspondência de José Carlos Rodrigues compreendida em cartas, cartões e 
telegramas sobre assuntos diversos como publicações para o “Jornal do Comércio” 
e “Novo Mundo” e política. Escritos seus sobre questões internacionais (Canal 
do Panamá, litígio entre Brasil e França, tratados entre Brasil e Inglaterra etc.), 
questões nacionais (Cia. Oeste de Minas, revolução no Sul [1868], preço do café, 
saneamento público, escravidão, mineração etc.), literaturas brasileira e portugue-
sa e assuntos de caráter particular. A coleção possui cartas de presidentes do Brasil 
na República Velha e vasta correspondência de terceiros extremamente diversifica-
da, incluindo, entre outros assuntos, comentários sobre política, doenças, eventos 
artísticos, literatura, jornalismo, obras públicas, viagens científicas, riquezas do 
Brasil, ofícios da Inquisição, Guerra do Paraguai, Questão Christie, Inconfidên-
cia Mineira, ajuda americana para a independência do Brasil, Confederação do 
Equador. Há, ainda, enorme correspondência relativa ao IHGB, realizada entre 
seus membros e entidades semelhantes a este Instituto. A coleção também reúne 
documentos de D. João VI, D. Pedro I e D. Pedro II. Constam também notas de 
Campos Salles sobre a Questão do Acre e um catálogo de livros.

Desta forma, aparecem aí refletidas as relações sociais e políticas que José 
Carlos Rodrigues mantinha. Como membro da elite brasileira à época, sua 
proximidade com os presidentes e grandes personalidades era constante; era 
procurado para aconselhamentos e chamado a dar sua opinião em casos de 
interesse nacional (JUNQUEIRA, 2011). Nesse sentido, o papel de respon-
sável por um dos mais importantes jornais do período e a sua figura social se 



206

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

confundem, sendo a sua experiência internacional de grande valia, mas seu 
poder frente à mídia sendo sempre chamado à tona.

Dado o contexto sobre quem era José Carlos Rodrigues e sua coleção, por 
que ela foi incorporada ao acervo da Biblioteca Nacional?

Rodrigues, como uma das personalidades mais conhecidas da época, e 
como um dos maiores defensores da República, parece ter refletido seus ideais 
em sua coleção, cujo tema central fora sempre o Brasil.

É claro que, por ser a missão da Biblioteca Nacional a preservação da 
memória nacional, um conjunto documental que trate quase totalmente 
sobre o Brasil e sua história deve ser preservado em seus armazéns, ainda mais 
quando é recebido por doação. Contudo, é interessante notar as nuances que 
a aquisição deste acervo nos permite observar: membro da elite cultural e 
política do início do século XX, ao ser imortalizado por meio de sua coleção, 
Rodrigues também estaria imortalizando esse círculo de relações. Desta forma, 
o sistema republicano buscaria sua imortalidade por meio de seus personagens 
e das instituições.

Neste sentido, o raro, o valioso e precioso estão presentes na coleção de Ro-
drigues: os livros raros que tão exaltados são nas mais variadas reflexões sobre 
as coleções; o valioso e precioso acervo que traz em seu escopo a história de um 
personagem do Nacional. Sem nos atermos a critérios objetivos, podemos per-
ceber nas nuances o desejo de perpetuação de certos grupos frente a outros, o 
desejo de eternidade que a preservação dos registros do conhecimento permite.

Desta forma, retomamos a ideia de símbolo ao nos questionarmos sobre a 
noção de preciosidade de um acervo – já que a preciosidade também pode ser 
considerada um padrão construído, e ao atribuirmos o valor de precioso a algo 
estamos revestindo-o de uma aura simbólica.

Considerações finais

Fruto de disputas e de tensões, a preservação da memória parece sempre 
isenta e desprovida de interesses, porém, o que desejamos mostrar aqui é que 
a memória não aparece simplesmente do nada; ela é, sim, fruto de uma cons-
trução, na maioria das vezes nada isenta.

Como constructo de uma época, a memória busca refletir indefinidamente 
um grupo social. Não por menos, em regimes de exceção, a vontade de destrui-
ção do outro também perpassa pelo apagamento (destruição, dano) à memória 
do outro. Nesse sentido, o bombardeio à Biblioteca, ao Arquivo e ao Museu 
Nacionais iraquianos pelo exército americano ilustra bem essa realidade.

A memória, construída por meio dos documentos – algo também fa-
bricado pelo social –, busca a sua legitimação. Desta forma, ao serem 
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institucionalizados, os documentos adquirem o estatuto de eternidade que 
as sociedades tanto anseiam. A Biblioteca Nacional, ao acolher a coleção de 
José Carlos Rodrigues (Benedicto Ottoni), não preserva apenas aqueles itens, 
mas sim o ideal de um homem e de seu grupo; os documentos que ali estão 
preservam a memória e identidade de certo círculo social.

Desta forma, os critérios de raro, valioso e precioso não advêm apenas 
do seu valor monetário, mas, sobretudo, do seu valor como símbolo, como 
representação. Com isso, além das obras, as bibliotecas preservam símbolos e 
atribuem a eles novos significados.
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Resumo

Este artigo apresenta a transcrição, utilizando normas paleográficas, de livros de afora-
mentos do município, atas e documentos avulsos da Câmara Municipal de Cabo Frio, 
compreendendo os anos de 1842 a 1940. Buscou-se recuperar assentamentos dos pri-
mórdios da consolidação do município, priorizando os documentos em estado de maior 
deterioração e fragmentação. No decurso do trabalho, notou-se o valor informativo e 
probatório do acervo, que, atrelado aos documentos da Câmara Municipal, é de extrema 
importância para os estudiosos da história contemporânea, no campo da pesquisa his-
tórica e genealógica, visto que permite o cruzamento de informações com registros pa-
roquiais, cartorários e outros. Dessa forma, é possível entender as configurações sociais, 
políticas, culturais e econômicas que atravessam e que também constituem a proposta do 
Projeto Memória Fazendária e por consequência modelam os processos de subjetivação 
nesse contexto. O trabalho compreendeu três fases: a higienização e ordenamento das 
páginas, a transcrição paleográfica e a informatização.

Palavras-chave: Cabo Frio. Câmara Municipal. Livros de aforamento.

Abstract

This paper presents the transcription, using paleographic standards, of the tenancy books 
of the city, minutes and loose documents of the City Council of Cabo Frio, compris-
ing the years of 1842 to 1940. We attempted to recover settlements of the early stages 
of the city consolidation, prioritizing documents in a state of further deterioration and 
fragmentation. During the work, it was noted the informative and probative value of 
the collection, which, linked to the documents of the City Council, is of utmost im-
portance to scholars of contemporary history in the field of historical and genealogical 
research because it allows the crossing of information with parish records, cartographic 
records and others. Thus, it is possible to understand the social, political, cultural and 
economic settings which traverse and constitute the proposal of the Treasury Memory 
Project and, therefore, model the processes of subjectivity in this context. The work com-
prised three phases: the cleaning and ordering of pages, the paleographic transcription 
and computerization.

Keywords: Cabo Frio. City Council. Tenancy books.



Introdução

Os esforços em favor de um papel mais relevante para o município têm 
sido marcados por avanços e retrocessos, que coincidem com a alternância do 
poder ao longo da história política brasileira.

Os concelhos garantiam a imunidade em relação a determinadas obriga-
ções. Jacques Le Goff alude ao fato de que a “revolução urbana”, iniciada no 
século XIII, fez emergir este novo cenário que o mundo ocidental não conhe-
cia desde o fim da Antiguidade: o crescimento de cidades que cada vez mais 
serviam de refúgio e centro de produção intelectual, exatamente por conta 
dessas liberdades. A Câmara Municipal assumia, assim, o papel de instância 
em que os conflitos entre os cidadãos livres, os “homens bons”, eram resolvi-
dos. Ela estava, portanto, investida de atribuições jurídicas, o Foro, território 
no qual a autoridade daquela comunidade de homens livres era aceita e tida 
como legítima.

Segundo Cunha Bueno (1991), a história dos concelhos e a difusão dessa 
instituição marcam a trajetória da importância da democracia na sociedade, 
da ação popular, na acepção política da palavra. No Brasil colonial, o conce-
lho se tornou tão forte que elegeu, depôs, prendeu e expulsou governadores. 
As Câmaras coloniais refletiram durante muito tempo o estado social de um 
poder privado, que, se não poderia ser reprimido totalmente pela coroa, era, 
ao menos, tolerado por ela.

A trajetória política das Câmaras no Brasil colonial não possui, ainda, uma 
literatura extensa que esteja à altura de sua importância. Alguns estudos que se 
tornaram clássicos ainda fornecem os modelos explicativos para compreender a 
função da municipalidade e sua relação com os poderes centrais. Podemos des-
tacar, entre tantos outros, o ensaio pioneiro de Victor Nunes Leal, Coronelismo, 
enxada e voto, sobre a relação entre o nível local e a metrópole. Victor Nunes 
Leal é veemente quando afirma que as Câmaras exerciam um imenso poder, e 
por vezes atuavam às margens dos textos legais. Entre as causas dessa usurpação 
de poder que era monopólio da Coroa e durou até meados do século XVII, 
destaca-se a insuficiência do aparelhamento administrativo no território exten-
so, inculto e quase despovoado, ou seja, a fraqueza do poder público.

De certa maneira, o projeto colonizador e de ampliação das fronteiras se 
realizava em nível local. À medida que a Coroa delegava aos poderes privados 
a tarefa de consolidar o seu domínio em suas possessões no Brasil, frequente-
mente ocorria um fortalecimento dos poderes locais. Não era incomum que 
essa relação fosse marcada por tensões e conflitos.

Outro ensaio de enorme influência acadêmica é a obra de Raymundo Fao-
ro, Os donos do poder. Esses e outros trabalhos discutem em que medida havia 
autonomia política por parte das Câmaras ao longo da história do Brasil. As 
posições se dividem entre os que acreditam que o poder dos concelhos era 
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nulo – segundo essa concepção, as Câmaras eram meros apêndices da admi-
nistração colonial e, mais tarde, do governo imperial – e os que defendem a 
tese de que os municípios gozavam de certa autonomia política.

Acreditamos que o presente trabalho pode contribuir para um maior en-
tendimento dessa relação. Isso porque, embora as obras mencionadas tenham 
reconhecido mérito, faltam ainda estudos sistemáticos que analisem como os 
municípios se articulavam com instâncias superiores de decisão. As atas das 
Câmaras Municipais constituem, portanto, um acervo valioso para compre-
endermos o cotidiano do poder em nível regional. Elas são fontes seriadas que 
se prestam a um estudo pormenorizado de como as elites locais se formavam, 
em torno de quais interesses elas se mobilizavam e, principalmente, como 
essas elites se relacionavam com as altas esferas da política.

Tornou-se lugar comum dizer que a vida política é experimentada em toda 
a sua intensidade não nos salões ministeriais ou nos gabinetes das capitais, 
mas na municipalidade. Na verdade, a história política de nosso país passa ne-
cessariamente pelo município. Assim, compreendemos o impacto de políticas 
públicas de larga escala e como estas tiveram, e ainda têm, de se adaptar às pe-
culiaridades regionais. Provavelmente, mais do que a dicotomia submissão/au-
tonomia entre o poder local e o poder central, o que essas fontes nos oferecem é 
a possibilidade de entender as constantes negociações entre os grupos políticos.

No exame das atas das Câmaras Municipais durante o período imperial, 
percebemos que as sessões plenárias eram as ocasiões em que os “homens 
bons” da cidade tomavam ciência de questões de alcance nacional e como 
estas poderiam influir em suas vidas cotidianas. Um exemplo pode valer mais 
do que mil palavras. Ao chegar à Vila de Piraí, no vale do Paraíba, o então 
presidente da província do Rio de Janeiro, Paulino José Soares de Souza, o 
visconde de Uruguai, toma conhecimento de uma revolta de escravos iniciada 
em Paty do Alferes e que se espalhou rapidamente para outros municípios da 
região. Essa revolta acendeu os maiores temores da elite local de um levante 
de dimensões gigantescas, a exemplo do que aconteceu no Haiti. Do outro 
lado da província, em Cabo Frio, a Câmara Municipal era informada dos 
esforços do governo imperial em coibir o contrabando de escravos que estava 
sendo praticado nas praias desse município depois da promulgação da lei que 
extinguia o tráfico negreiro.

De certa maneira, as Câmaras Municipais eram caixas de ressonância de 
eventos políticos e econômicos de grandes proporções na história do país. 
Estudar os registros deixados por elas é conhecer como a comunidade local 
reagiu a esses acontecimentos.

No período imperial, a Lei Imperial de 1º de outubro de 1828 consoli-
dou os concelhos, transformando-os em Câmaras Municipais, ampliando e 
reconhecendo seus poderes quanto à cobrança de impostos e administração. 
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Exercia as funções de prefeito o vereador mais votado, por isso declarado pre-
sidente da Câmara. Todas as decisões eram tomadas por votação da Câmara. 
Todavia, em meio a tal realidade, em menos de três décadas, entre 1810 e 
1840, o café e o açúcar incitaram o surgimento de uma nobreza rural, in-
fluente nos próprios destinos da Corte. São os enriquecidos fazendeiros e se-
nhores de engenho que vão constituir as Câmaras Municipais, elegerem-se 
representantes das comunidades na Assembleia Provincial ou no Parlamento 
do Império.

O arquivo histórico e cultural da Câmara Municipal de Cabo Frio

Uma valiosa fonte de informação para conhecermos o Rio de Janeiro do 
século XIX é o Almanaque Laemmert. Tratava-se de um anuário contendo 
efemérides, personália, dados estatísticos sobre a produção e população dos 
municípios da província, entre outras informações. Nesse mesmo anuário, 
constatamos que já no século XVII, em 1662, existem registros mencionando 
a Câmara de Cabo Frio.

Em janeiro de 1995, o presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, 
vereador Acyr Silva da Rocha, acenava seu primeiro apoio à preservação do 
acervo cultural da Câmara, que envolve o município de Cabo Frio. Assim, foi 
instituída a Divisão Cultural da Imagem e do Som, sob a direção do profes-
sor Afonso Santa Roza, que, auxiliado pelos funcionários Fernando Marques 
Porto, Sérgio Santa Roza, Benedito Guimarães dos Santos, Maria de Nazareth 
Paiva de Castro, Márcia Ramos e outros abnegados, apaixonados pela história 
do município, implantou o Arquivo Geral da Câmara.

Merece registro especial o fato de que um antigo funcionário da prefeitura, 
também motivado pela preservação de documentos, guardou em sua própria 
casa um acervo de extraordinária importância. Falamos de Otacílio Ferreira, 
que prestou relevantes serviços ao município, ao preservar tal patrimônio e 
doá-lo à Biblioteca Municipal de Cabo Frio.

O diretor da Divisão de Cultura da Câmara, sr. Afonso Santa Roza, jun-
tamente com o funcionário responsável pelo Arquivo à época, reivindicou 
por meio da presidência da Câmara o deslocamento do acervo para a Casa 
Legislativa. Assim, um volume considerável de documentos foi recuperado da 
Biblioteca Municipal e integrado ao Arquivo da Câmara.

Em virtude do adiantado estado de fragmentação, buscaram-se os conheci-
mentos da técnica em conservação e restauração sra. Carmem Lúcia da Costa 
Albuquerque, funcionária da Fundação Biblioteca Nacional, imprescindíveis 
para a organização do acervo que forma hoje o Fundo Arquivo Histórico 
da Câmara Municipal de Cabo Frio. Depois da higienização e tratamento 
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técnico, foi feito um instrumento de busca (inventário) com descrição sumá-
ria do(s) assunto(s) de cada peça documental. Desde então, esse inventário 
tem auxiliado a Casa Legislativa de forma geral, estudantes de todos os níveis 
e pesquisadores de diversas áreas. Contou-se, ainda, com o decidido apoio dos 
sucessores do presidente Acyr Silva da Rocha, o vereador Waldir Maurício de 
Aguiar Neto, Marcio Trindade Corrêa, Antonio Carlos de Carvalho Trinda-
de, Luis Geraldo Simas de Azevedo, Alfredo Luiz Nogueira Gonçalves e Silas 
Rodrigues Bento.

Em janeiro de 2001, resolvemos estender o trabalho; com a aquiescên-
cia do então secretário de Fazenda, senhor José Augusto Corrêa, iniciamos 
o Projeto Memória Fazendária. Na ocasião, o secretário de Fazenda, ao se 
deparar com os documentos em mau estado, comentou que uma das suas 
metas prioritárias era resgatar aquelas informações em prol da memória his-
tórica de Cabo Frio. Assim, empreendemos um grande esforço no sentido de 
disponibilizar o acervo das duas instituições, Câmara Municipal e Secretaria 
Municipal de Fazenda, valendo-nos de nosso conhecimento de paleografia. 
Segundo Salomon Reinach (apud BERWANGER; LEAL, [s.d.]), “paleografia 
é a ciência da decifração dos manuscritos”.

O objetivo é reproduzir em mídia digital todo o Fundo. Inicialmente, ado-
tamos como critério a seleção dos documentos que estivessem em pior estado 
de conservação, a fim de digitalizá-los. A adoção dessa metodologia se deve ao 
fato de que a reprodução desses documentos cumpre duas tarefas básicas de 
um arquivo, a saber: a primeira consiste em evitar o constante manuseio de 
peças documentais em estado precário de conservação – o usuário teria, assim, 
uma cópia digital do documento original. A segunda é que a cópia eletrônica 
cria condições para a democratização do acesso à informação, nesse sentido, 
um usuário poderia disponibilizar esse acervo em um terminal de computador 
ligado à internet.

Tal atitude impulsionou o trabalho de paleografia do livro de atas dos anos 
de 1830 a 1832, que já havíamos iniciado no Arquivo Geral da Câmara Mu-
nicipal em 1998, bem como de outros documentos relevantes que se encon-
tram disponíveis para consulta, além de imagens de diversos temas, incluindo 
gravuras de Cabo Frio do século XVIII ao XX. A partir de janeiro de 2005, ao 
assumir a Secretaria de Fazenda, o professor Clésio Guimarães Farias, ciente 
da importância do trabalho, viabiliza meios para a continuidade do resgate da 
memória histórica, atrelando ao projeto a reestruturação do arquivo da Secre-
taria de Fazenda a partir da implantação de um software que permite a busca 
rápida dos documentos correntes da instituição, agilizando o atendimento ao 
contribuinte.
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Metodologia paleográfica aplicada à transcrição

No que se refere à metodologia aplicada à transcrição dos documentos, 
procedemos duas atividades distintas: a transcrição e a indexação. A primeira 
compreendeu a montagem das folhas dispersas, a leitura e a transcrição dos 
registros em cujos teores foram observadas normas paleográficas, o que foi 
imprescindível para a transcrição integral do texto. A segunda, a indexação 
toponímica, que facilita a recuperação de informação em grupos de documen-
tos, como fontes primárias para o desenvolvimento de pesquisas históricas.

As abreviaturas correntes foram desdobradas, com exceção daquelas ainda 
usadas na atualidade ou as de fácil reconhecimento. Foi usada a palavra latina 
[sic] entre colchetes para indicar enganos, omissões e/ou truncamentos exis-
tentes no texto original. Quando a leitura de uma palavra não foi possível por 
ilegibilidade, utilizaram-se hifens com especificação do número de letras, por 
exemplo, [-5-]; no caso de fragmentação, foi usada a palavra roto ou fragmen‑
tado entre colchetes, por exemplo: em sessão do di[roto]e mês... ou em sessão 
d[fragmentado].

Foram utilizadas notas de rodapé para esclarecimento de dúvidas relacio-
nadas no decurso do texto. Quando uma ou mais palavras apareceram repeti-
das seguidamente no texto, colocamos a palavra latina sic entre colchetes. As 
assinaturas ou rubricas ilegíveis foram caracterizadas pela palavra rubrica entre 
colchetes, por exemplo, [rubrica].

Os nomes próprios foram grafados seguindo a escrita original: as consoan-
tes dobradas foram mantidas, por exemplo, Mello; a letra z em alguns casos 
foi substituída por s: Souza; os grupos vocálicos ea e eo foram mantidos, por 
exemplo, Correa, concedeo.

As palavras e as expressões estrangeiras foram mantidas em sua originalidade.
O valor informativo e probatório do acervo será de extrema relevância 

para a pesquisa principalmente no campo da história, uma vez que permite 
o cruzamento de informações com registros paroquiais, cartorários e outros.

Alguns trechos relevantes das informações recuperadas

Sessão de 9 de julho de 1830 – Livro de Atas (p. 21)

– Respondendo a um ofício da Câmara Municipal de Cabo Frio, o fiscal da fre-
guesia da Aldeia de São Pedro datado de 8 de junho, disse que as Posturas con-
tinuam a ser infligidas na região e que carregara a vigilância sobre os mãos trac-
tamentos feitos aos escravos, dizendo que não acha meios de remediar este mal 
ponderando que elle só poderá ter fim com o fim da escravidão no Brasil [...]. 
Ficou a Câmara inteirada.
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Sessão de 12 de julho de 1830 (p. 21)

– O Senhor Vereador Pereira Guimarães requereu a demolição o Pelourinho por 
estar embaraçando a Praça, e não ter uso para a Câmara presente.

Sessão de 13 de julho de 1830 (p. 37)

– A comissão de visitas das Prisões, participa que a prisão da Fortaleza da barra 
está bastante arruinada, principalmente quanto ao telhado: que por chover muito 
dentro dela, passarão a recolher dentro as munições e (ilegível) e por isso não se 
podem recolher presos. Era preciso concentrar-se para se ver desembarasado o 
chadres.[sic]

Sessão de 17 de julho de 1830

– Proposta para ao suspender os pagamentos de foros atrasados muitos proprie-
tários que não tendo como pagar, mais fácil será entregarem as suas casa ou antes 
choupanas e irem habitar no centro da restinga: e haverá senhores algum de entre 
nós que se não condoa desta miséria quase geral. Muitos pobres e pescadores desta 
cidade já são sobrecarregados com o aforamento que tem que ser pago ao Mostei-
ro de São Bento – e que o local é dos mais aprazíveis desta cidade.

Sessão de 11 de novembro de 1830 (p. 53v)

– O vereador Cardoso solicita a sua Majestade a criação de escolas em várias 
partes; entre elas uma cadeira de primeiras letras na “Armação” além de huma 
“Eschola de Meninas” em Cabo Frio.

Sessão de 10 de janeiro de 1831 (p. 61v)

– Puzerão-se em Praça os contractos da Câmara que são: Passagem do Itajurú, 
carnes verdes, Afferiçoens e subsídios das águas ardentes. Caxaças.

Sessão de 17 de fevereiro de 1831 (p. 82)

– Oficiou-se ao Ministro Secretário de Estado dos Negócios da Justiça interino 
encarregado dos Negócios do Império remetendo-se os orçamentos das obras mais 
necessárias e itens ao Município: nova cadeia, nova caza da Câmara e Caridade, 
duas pontes.

Sessão de 12 de abril de 1831 (p. 84)

– Decide a insenção do pagamento do contrato de pescaria da praia da Ilha en-
quanto durar a ocupação inglesa.



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

217

Sessão de 3 de junho de 1831 (p. 124)

– Esta Comarca digo, esta cidade e seus subúrbios lançada da costa desde saqua-
rema athe Barra de São João, onera a força da segunda linha com o destacamento 
que presta o Batalhão no 15 pª a Aldeia, pª a cidade, e pª o Cabo, e Forte de São 
Matheus, invadida mais de uma vez no local da Armação por Piratas [...]

Sessão de 15 de junho de 1831 (p. 126)

– Leu-se uma Portaria da Secretaria de Estado dos Negócios do Império dattada de 
21 de maio do Corrente ano, na qual o Governo Provisório em nome do Impera-
dor [...] faz saber nesta Câmara que constando que alguns negociantes assim nacio-
nais como estrangeiros, practicão o contrabando de escravatura da costa da África 
nos portos do Brasil, com manifesta infração do tractado da extinção de similhante 
comércio há por bem o mesmo Governo em nome do Imperador, mandar que a 
Câmara Municipal desta cidade faça expedir uma circular a todos os juízes de Paz 
da Freguesia do seu Distrito, encomendando-lhes toda a vigilância policial a tál 
respeito e que no cazo que por contrabando appareção alguns escravos no território 
das suas Freguesias imediatamente procedão a Coro de Delito. Deve contar se há 
a presença de algum escravo Bucal e proceder de acordo com o art. 179 do novo 
código dando imediatamente parte de tudo a mesma Secretaria de Estado.

Sessão de 12 de agosto de 1831 (p. 164)

– Determinou-se que o Fiscal ajuste digo de o Fiscal procure huma matrona ones-
ta para ter em sua casa a roda para receber expostos. [...]

Sessão de 4 de outubro de 1831 (p. 174)

– O fiscal da freguezia desta Cidade participou ter imcumbido ao Mestre Carpin-
teiro Manoel Rangel Macedo a factura da roda para expostos. Arrecadação, conser-
vação e propagação de tão precioso lenho. Opino que informemos aos Exmos. Se-
nhores Deputados Representantes pela Nossa Província, que por Lei encarreguem 
aos Juíses de Paz a nomeação de 10 ou mais homens Matteiros para examinar com 
maior escrúpulo a quantidade dessas madeiras preciosas nas vizinhanças das Roças 
dos Agricultores, e mandadas tirar à custa da Nação empregando indivíduos aptos 
para a conclusão de tão interessante artigo: Proponho os ensaios o modo porque 
plantados vegetavão taes lenhos, e a lei marcando apenas austeras no caso de distri-
buição, desvio, fraudes e contrabando. Vendedor Ignácio Cardozo da Silva.

Sessão de 10 de outubro de 1831

– A propósito de obra de desobstrução da barra, sugere-se instituir uma taxa às 
embarcações de coberta; as Canoas que conduzem mantimentos sem coberta; e as 
lanchas armadas a redonda.



218

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

Sessão de 11 de outubro de 1831 (p. 188v)

– [...] e quanto as sallinas que ou por falta de benefício, ou variedade da estação 
mas cristalização o sal com muita incerteza tanto assim que desde janeiro de 
1829 athé agora coalhou em huma, porção pequena de sal, que nem conta fez 
mandar aproveitar, e foi destruído pela chuva sobre vindas, as sallinas existentes 
são as seguintes Perina, Passagem das canóas, Ponta do acaira, Chiqueiro, Cos-
ta, Milagre, Saco do Julla, outra Perina, Gaivota, Apicû pertencentes ao povo 
e administrada a partilha pelas Camaras tranactas tndo os Indios de São Pedro 
tão bem huma com o nome de apiçu; todas vão entre pedras, porém no meio da 
restinga com tanques naturaes comunicados com a lagoa de Araruama que nella 
jazém foz pelos canaes que tapão com areia, com a acção dos ventos. Alguns 
benefícios impróprios tem esterelizado de hua vez tanques que já produzirão sal, 
pelas quaes razões a Camara entendia ser melhor arrendallas.

Sessão de 11 de outubro de 1831 (p. 189)

– Propôs-se através de ofícios aos Deputados da Província, q. os prezos captivos e 
os distituidos de bens trabalhscem nas obras publicas pª do producto do valor de 
seus serviços fozem os mesmos, sustentados, e pagar-se duas guardas ou sentinelas.

Sessão de 11 de janeiro de 1832 (p. 205)

– Outro ofício do Juíz desta freguesia em que faz ver que tendo nomeado para 
Capitão do Matto a David Gomes Rangel, e a Luiz Coitinho, aquele está mudado 
para outro Distrito e este não é capaz; portanto de novo nomeava a Antonio José 
dos Reis, e a Joaquim Franco de Araújo e pedia [-4-] da confirmação da Câmara 
para poder destruir hum Quilombo que ele fora notificado.

Sessão de 11 de abril de 1832 (p. 213)

– Despachou-se outro ofício de João Manoel, preto forro pedindo licença para 
esta Câmara para fazer huma senzalla na Restinga desta cidade no lado do campo, 
queixando-se tão bem que o fiscal lhe impedira a dita obra.

Sessão de 11 de abril de 1832 (p. 242)

– Propoz o Senhor Presidente ser mui necessário que esta Câmara adopte medidas 
pra se estirparem os Quilombos, principalmente os, que infestarão esta freguezia 
– Cabo Frio e Búzios – que tenho aparecido bem perto desta cidade amiação em 
comandar aos seos habitantes: bem como para se providenciar as faltas de ronda-
sue mantenhão o sucego della.
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Sessão de 12 de maio de 1832 (p. 249)

– Propostas: Estando como he patente, sem guarnição os Fortes de São Matheus 
na Barra e do Sururú no Cabo e não sendo própria para isso a arma da Infantaria 
mas sim a da Artilharia; e sendo este Município banhado pelo Oceano [...] solicita 
a presença de Artilharia para evitar desembarque a ser pedido através de ofício ao 
Governo. Ass. Vereador Fortes.

Sessão de 21 de maio de 1832

– Nesta cidade há uma cadeira de Língua Latina com cinco alunos: duas primeiras 
letras, uma provida freqüentada por trinta e seis alunos e outra não provinda [...] 
huma aula particular (freqüentada por 48 alunnos)
– Por ocazião dos acontecimentos que tiverão na madrugada de hoje, pegando 
o povo em Armas por ter tocado rebate pela participação q.. fez o Juiz de Paz da 
Aldeia, ao desta Freguesia de que no Campo de Parati estava reunido gente pª vir 
atacar esta cidade. Propoz o Senr. Vereador Fortes que achava acertado que (?), e 
pelo ajudante do Porteiro indagar se com effeito hera verdadeira aquella notícia, 
assim se vencer.

Sessão de 28 de maio de 1832 (p. 1)

– São considerados terrenos marinhos quinze braças do batente do mar.

Sessão de 18 de junho de 1832

– Joaquim Manoel Moreira é o proprietário das que servem de Paço a Câmara.

Sessão de 13 de agosto de 1832 (p. 5)

– Nomeação de Agente do Correio Municipal desta cidade nesta freguesia.

Sessão de 25 de setembro de 1832 (p. 11v)

– Officiou-se ao Comandante do Esquadrão de Cavalaria das Guardas Nacionais 
deste Município para que em cumprimento da Portaria da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Império digo da Justiça de 30 de maio do Corrente anno autho-
rize a quem na corte receba as Armas necessárias para o referido Corpo.

Sessão de 1º de outubro de 1832 (p. 13)

– Informação de Fiscal da Freguesia da Cidade que a mesma compete dar cinco 
eleitores visto conter quatrocentos e sincoenta e hum fogos. Cabo Frio, Búzios e 
o Cabo.
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– Há um professor da Cadeira de Língua Latina ensinado na cidade. O Reverendo 
Ignácio Felisardo Forte.

Sessão de 5 de outubro de 1832 (p. 18)

– Determinou-se que o Procurador da Câmara, forneça a guarda desta cidade o 
seguinte = um candieiro, duas medidas de azeite p. mez, e o algudão necessário 
para trocidas, huma tinta, e huma caneca de folha para água, hum moixo, hum 
tinteiro, e huma cama para o commandante.

Sessão de 17 de outubro de 1832 (p. 26)

– Offício do Juíz de Fora desta Cidade a Câmara informando que se achão de-
senvolvidos para a criação dos expostos do Destricto differentes legados pios não 
cumpridos; e porque digo i por não se saber que seja o recebedor desta repartição 
não tem podido o Escrivão passar as competentes verbas.

Sessão de 20 de outubro de 1832 (p. 28v)

– Ofício ao Juiz de fora comunicado que o Procurador da Câmara deve receber os 
valores para os expostos.
– Ofício da Câmara informado ao Governo Provincial a existência no Município 
de quatro freguesias com Juízes de Paz, a de Nossa Senhora da Assunção desta 
cidade, a de Nossa Senhora da Lapa de Capivari não tem Capella alguma.

Sessão de 7 de novembro de 1832 (p. 37)

– Somente a cidade de Cabo Frio no Município deve pagar “Décima” e seus limi-
tes são o argumento.

Sessão de 8 de novembro de 1832 (p. 37v)

– Proposta do Vereador Cardoso: Os cemitérios não só devem ser removidos do 
interior dos templos, como tão bem da vizinhança das estradas; porque se os, 
que procurão o santuário podem ser afetados pelos miasmas pútridos, os que 
promovem seos interesses viajando junto destes receptáculos das relíquias da ho-
manidade tem igual risco. Isto he maiormente para temer no desinvovimento de 
Epidemias mortíferas quaes a do Cholera-morbus; e desinteria gangrenosa. Alem 
disto elles devem ser multiplicados pelo cômodo dos condutores dos cadáveres, 
que quanto mais longe forem mais sofrerão alito contagioso.
– O vereador Cardoso: Denuncia que nas freguesias da Aldeia, Araruama e Capi-
vary, necessitam de cadeira de primeiras letras onde homens ignorantes instruem 
particularmente os meninos [...] comunicando-lhes defeitos que devem deixar 
athé a morte.
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– Embora o termo do município seja muito extenso, abrangendo quase secenta 
léguas quadradas, também em Macahé se observa o mesmo, e lá seria útil hum 
collegio onde se emsignem as matérias dos exames preparatórios para o curso 
completo das sciencias Jurídicas e sociaes. Lembra que o quase despovoamento do 
Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, onde desde muito tempo habita hum só 
Religioso da ordem de São Francisco offerece commodo capaz de se ouvirem as 
aullas, e os alunnos. Não he necessário criarem-se, e porem se em exercício todas 
as cadeiras: basta porem que comecem a insignar-se filosofia Racional na Língua 
vulgar, e quando estas cadeiras de Francês, Inglês Aritimética, e Geometria, His-
toria e Geographia. Não pretendo que se ofenda a propriedade da Religião eu só 
quero que elle se torne mais útil. Os habitantes deste município e do de Macaé 
podem sob vigilância de hum Director remecter seos filhos aquelle Collegio a 
serem instruídos pagando certa quantia arbitrada como nos seminários por sua 
sustentação mais commodos, e os desta Cidade de sua caza irão até instruir-se [...].

Sessão de 10 de novembro de 1832 (p. 42)

– Marianna Roza requer pagamento de seu honorario por ter a seu cargo a roda 
dos expostos nesta cidade.

Sessão de 3 de dezembro de 1832 (p. 50)

– O Vereador Loyolla entendeu ser contra a criação de um Collégio no Convento 
de N. Sra. dos Anjos, porque a propriedade era dos Franciscanos. Alem disso 
acredita que um collégio no estilo seminário como o proposto seria um fracasso 
pela falta de víveres, na terra. Acredita que os indivíduos que desejem instruir-se 
devem dirigir-se ao Rio de Janeiro, pois em Cabo Frio se tem quase tornado inutil 
a cadeira de Gramatica nesta Cidade por contar sempre com muitos poucos alun-
nos desde o tempo da sua criação.

Sessão de 10 de dezembro de 1832 (p. 53v)

– O comerciante José Narciso Coelho, residente no Rio de Janeiro, pode, através 
do Thezouro Público Nacional, o aforamento perpétuo das Ilhas de Santa Anna.

E mais, a mesma contém temas relacionados às “madeiras preciozas alem 
do Pao Brazil” de Cabo Frio (fl. 185).

naufrágio da Fragata ingleza Thetis, com seus tripulantes ocupando a Ilha do 
Focinho do Cabo, causando apreensão nos moradores da região, visto que foi 
assentada a bandeira inglesa naquela ilha [fl. 83];

Leu-se um officio do Major Engenheiro Henrique Luis de Niemayer Bellegard, 
datado de 19 do mesmo mês, no qual faz ver a Câmara que tendo de vir muito 
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breve a este município dar principio as obras de que esta encarregado pelo Go-
verno requesita a Câmara que lhe mande procurar dois índios mergulhadores, 
seis pedreiros, vinte hum a trinta serventes preferindo pessoas livres a captivos 
[fl. 221v]
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Resumo

Este trabalho apresenta os critérios estabelecidos e adotados pela Biblioteca Ministro 
Carvalho Junior do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Para tanto, foram reali-
zadas pesquisas na literatura nacional e consultas às bibliotecas dos demais Tribunais do 
Trabalho. São abordadas as dificuldades de estabelecimento de critérios em bibliotecas 
especializadas, particularmente as jurídicas. É apresentado um breve histórico sobre o 
Direito do Trabalho e a Justiça Trabalhista.

Palavras-chave: Tribunal Regional do Trabalho. Biblioteca Ministro Carvalho Junior. 
Critérios.

Abstract

This work presents the criteria established and adopted by the Ministro Carvalho Junior 
Library of the Regional Labor Court of the 1st Region. To this end, surveys in the na-
tional literature and consultations to the libraries of other Labour Courts were conduct-
ed. It addresses the criteria for establishing difficulties in specialized libraries, particularly 
Law libraries. It presents a brief history of the Labour Law and the Labour Court.

Keywords: Regional Labor Court. Ministro Carvalho Junior Library. Criteria.



Introdução

A Secretaria de Gestão do Conhecimento (SGC) do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região tem como objetivo estratégico a captura, a estrutura-
ção, a preservação e a disseminação do conhecimento, inclusive da memória 
da Justiça do Trabalho. A Coordenadoria de Gestão de Acervos Bibliográficos, 
subordinada à SGC, é a unidade responsável pela administração da Biblioteca 
do TRT/RJ, denominada Biblioteca Ministro Carvalho Junior.

A biblioteca começou a ser organizada em 1962, com a finalidade de dis-
ponibilizar informações referentes ao Direito do Trabalho e áreas correlatas, 
possibilitando maior objetividade no atendimento das necessidades informa-
cionais não só dos magistrados e servidores do TRT/RJ, como também dos 
demais usuários da Justiça do Trabalho.

A identificação das obras raras, dentro de critérios técnicos preestabeleci-
dos, integra o Projeto Estratégico nº 26 – Preservação da memória institucio-
nal, do TRT/RJ. Para a realização da seleção, foram considerados a antiguida-
de da obra e seu valor histórico e literário para a construção do pensamento 
social brasileiro.

Pretende-se com este trabalho relatar a experiência da Biblioteca Ministro 
Carvalho Junior no estabelecimento de critérios para seleção de obras raras e 
especiais.

História do Direito do Trabalho e sua justiça especializada

O Decreto-Lei nº 1.237/1939 organizou a Justiça do Trabalho no Brasil, 
definindo sua estrutura por meio dos seguintes órgãos:

a) As Juntas de Conciliação e Julgamento e os Juízes de Direito;
b) Os Conselhos Regionais do Trabalho;
c) O Conselho Nacional do Trabalho.

A partir da publicação do Decreto-Lei nº 1.346/1939, que reorganizou 
o Conselho Nacional do Trabalho, deu-se início à instalação da Justiça do 
Trabalho em todo o país por meio da abertura dos Conselhos Regionais do 
Trabalho.

Em 1946, com a edição do Decreto-Lei nº 9.797/1946, a Justiça do Tra-
balho passou a pertencer, definitivamente, ao Poder Judiciário, com a seguinte 
estrutura: Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e 
Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito.

Na história do Direito do Trabalho podemos definir alguns marcos crono-
lógicos, segundo Passos e Barros (2009, p. 54-55):
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1802 Surgem as primeiras leis ordinárias trabalhistas. Destaca-se a lei inglesa 
de 1802, que regulou o trabalho de menores;

1804 O Código de Napoleão trazia normas referentes à locação de pessoas 
que trabalhavam;

1830 Promulgada lei que regulamenta o contrato escrito sobre prestação 
de serviços celebrado por brasileiro ou estrangeiro dentro ou fora do 
Império brasileiro;

1837 Promulgada lei que estabelece norma para a locação de serviços dos 
colonos no Brasil;

1850 O Código Comercial brasileiro traz maior proteção e regulamentação 
para o trabalho no comércio;

1888 Ano da libertação dos escravos no Brasil;

1891 Promulgada a lei que regulamentava, na capital federal do Brasil, o 
trabalho de menores de 12 anos;

1903 Regulada a sindicalização rural no Brasil;

1917 A constituição do México foi a primeira a dispor sobre o Direito do 
Trabalho, com destaque para o estabelecimento da jornada diária de 
oito horas, jornada noturna de sete horas, proibição do trabalho do 
menor de 12 anos, previsão do descanso semanal, proteção à materni-
dade e estabelecimento do direito ao salário mínimo;

1918 No Brasil é criado o Departamento Nacional do Trabalho para regula-
mentar a organização do trabalho;

1923 Publicada a Lei Elói Chaves, que criou a caixa de aposentadoria e pen-
sões dos ferroviários no Brasil;

1925 Publicada a lei que concede férias anuais remuneradas de quinze dias 
no Brasil;

1927 A Carta del Lavoro serviu de inspiração para os sistemas políticos cor-
porativistas da Itália, dos países ibéricos e do Brasil. Baseava-se no 
controle do direito coletivo do trabalho;

1930 É criado o Ministério do Trabalho no Brasil. O primeiro ministro a 
ocupar a pasta foi Lindolfo Collor;

1934 Promulgada a Constituição de 1934, a primeira a incluir normas de 
Direito do Trabalho;

1943 Aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no Brasil. A 
CLT foi o instrumento que reuniu as leis esparsas na seara trabalhista 
que até então vigoravam, acrescidas de novos institutos.
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Histórico da coleção

O acervo de obras raras e especiais pertencente à Biblioteca Ministro Car-
valho Junior é composto de obras nacionais e estrangeiras de grande significa-
do não só para o Direito do Trabalho, mas também para a Ciência do Direito 
em geral. Essa coleção foi formada ao longo de cinquenta anos de existência 
da biblioteca, por meio de doações de ilustres juristas, e possui 244 títulos, 
entre livros, periódicos e folhetos publicados entre 1825 e 1989.

Dentre as obras mais importantes, destacam-se Doutrina das acções (1880), 
de José Homem Corrêa Telles; Dicionário brasileiro de decisões trabalhistas 
(1948), de Arnaldo Sussekind, um dos autores da CLT; e Procedimento primer 
curso (s.d.), de Eduardo J. Couture, renomado jurista uruguaio. Com rela-
ção aos periódicos, destacamos Collecção das Leis do Brazil a partir de 1891; 
Collecção das Leis do Imperio do Brazil a partir de 1851; Justiça do Trabalho: 
Prática das Leis Trabalhistas, a partir de 1947, dentre outros.

A maior parte da coleção se concentra entre os anos 1930, 40 e 50, justa-
mente os mais relevantes para a história da Justiça do Trabalho no Brasil.

Critérios de definição de obras raras e especiais: bibliotecas 
jurídicas

Rodrigues (2006, p. 115) afirma que, na falta de uma política nacional 
de identificação e qualificação de acervos raros, cada instituição elabora seus 
próprios critérios baseados na experiência de outras bibliotecas; são utilizados, 
sobretudo, os critérios da Biblioteca Nacional.

Segundo Ana Virgínia Pinheiro (1989 apud MENESES; SILVA, 2004, 
p. 4), para classificarmos um livro como raro devemos levar em conta as se-
guintes características:
• limite histórico;
• aspectos bibliológicos;
• valor cultural;
• característica do exemplar;
• pesquisa bibliográfica.

Rosana Chaves Abatti (2006, p. 18) constata que, em bibliotecas jurídicas, 
o valor do mercado ou as dificuldades de localização de um dado exemplar 
não são por si só o principal argumento para determinação da qualidade de 
raridade de uma determinada obra, mas sim a importância histórica do livro 
e seu conteúdo.
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Ao pesquisarmos algumas dessas instituições, encontramos critérios varia-
dos; a biblioteca do Ministério da Justiça, por exemplo, adotou os seguintes 
critérios (ABATTI, 2006, p. 18):
• Obras de autores brasileiros e estrangeiros até 1860;
• Primeiras edições;
• Segundas edições até 1989;
• Edições de luxo;
• Edições com tiragem aproximada de 300 exemplares;
• Obras autografadas por autores renomados;
• Obras de personalidade de projeção política, científica, literária e religiosa;
• Teses;
• Obras abonadas de próprio punho ou reunidas em coletâneas.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça adotou os seguintes critérios 
(MENESES; SILVA, 2004, p. 9):
• As obras devem ser da área jurídica ou correlata;
• Todas as obras de direito publicadas no Brasil ou no exterior até o ano de 

1910;
• Primeiras edições de livros jurídicos muito utilizados atualmente e de ju-

ristas famosos;
• Obras jurídicas famosas com dedicatórias do autor;
• Primeiro fascículo de periódicos jurídicos (nacionais ou estrangeiros) mui-

to utilizados e que vêm sendo publicados há muitos anos;
• Livros de época da área jurídica com capas assinadas;
• Exemplares da área jurídica assinados/rubricados pelo autor, desde que de 

um jurista de renome;
• Obras da área jurídica que apareçam como raras em fontes de informação.

Já a Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Pelotas estabe-
leceu os seguintes critérios (BATISTA, 2012, p. 91-92):

1. Critérios relacionados ao limite histórico
• Primeiras edições de obras publicadas no Brasil ou no exterior até o final 

do século XIX (1899);
• Teses defendidas até o final do século XIX.

2. Critérios relacionados aos aspectos bibliológicos
• Edições de luxo;
• Edições de formato não convencional (pouco usuais);
• Livros artísticos com ilustrações originais.
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3. Critérios relacionados ao valor cultural
• Edições clandestinas;
• Edições limitadas;
• Obras esgotadas;
• Edições personalizadas;
• Edições censuradas;
• Edições comemorativas;
• Obras apreendidas, recolhidas ou suspensas;
• Obras impressas em circunstâncias desfavoráveis (período de guerra, seca 

etc.);
• Edições de personalidades de projeção política, científica, literária e 

religiosa;
• Edições com tiragens reduzidas;
• Obras de autorias regionais;
• Produção do corpo docente da Universidade;
• Trabalhos monográficos elaborados por personalidades importantes;
• Edições de clássicos, em suas literaturas específicas;
• Obras pertencentes a bibliotecas de personagens ilustres.

4. Critérios relacionados à pesquisa bibliográfica
• Obras que apareçam como raras em fontes de informação;

5. Critérios relacionados às características do exemplar
• Exemplares assinados pelo autor;
• Exemplares com anotações manuscritas, incluindo dedicatórias;
• Exemplares autografados por pessoas de reconhecida projeção.

Dentre as fontes de referência para pesquisa de livros raros não se encon-
trou nenhuma especializada na área jurídica. A falta de tal instrumento foi 
sanada por pesquisas em outras bibliotecas jurídicas com acervos de obras 
raras e especiais.

Paralelamente à pesquisa na literatura, questionamos aos demais Tribunais 
Regionais do Trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho se teriam em seus 
acervos obras raras e, caso a resposta fosse afirmativa, como estas eram sele-
cionadas e tratadas.

Dos 24 TRTs, apenas o da 4ª Região (Rio Grande do Sul) nos respondeu 
afirmativamente, ainda que posteriormente fosse identificada, em catálogos 
online, coleção de obras raras no TRT da 2ª Região (São Paulo) e no TST.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos encaminhou os seguin-
tes critérios de seleção de obras raras (FERREIRA, 2009):
• Livros e periódicos do trabalho, anteriores à CLT;



230

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

• Livros e periódicos de Direito e Processo do Trabalho anteriores a 1960, 
em primeira edição;

• Livros assinados pelo autor;
• Edição original de livros esgotados;
• Edição fac-símile de obras esgotadas;
• Livros com dedicatórias significativas;
• Livros anteriores a 1960, incluídos em bibliotecas doadas;
• Autoria;
• Características físicas das obras.

Após esta etapa foi definida uma política de identificação de obras raras 
utilizando os seguintes critérios:
1. Livros e folhetos
• Livros impressos até 1900;
• Edições especiais (papel de qualidade superior, encadernações requintadas, 

de luxo);
• Exemplares com anotações manuscritas de importância;
• Exemplares que, comprovadamente, pertenceram a personalidades 

importantes;
• Edições censuradas;
• Edições clandestinas (confeccionadas sem a devida autorização do autor 

ou editor, ou, no caso de obras dos séculos XV a XVI, obras impressas sem 
autorização legal);

• Edições esgotadas;
• Trabalhos monográficos originais elaborados por personalidades 

importantes;
• Primeiras edições de livros jurídicos muito utilizados atualmente e de ju-

ristas famosos;
• Obras de personalidades de projeção política, científica, literária e religiosa;
• Obras apreendidas, suspensas ou recolhidas;
• Obras repudiadas pelo autor;
• Obras ilustradas por artistas de renome ou pelos próprios autores;
• Obras fac-similares;
• Obras autografadas pelos autores (desde que comprovada sua relevância 

para a área);
• Obras com dedicatórias e/ou autógrafos importantes;
• Obras com marcas de propriedades: assinaturas, nomes, iniciais, ex-líbris, 

carimbos, brasões etc.;
• Obras que contenham alguma particularidade ou característica própria 

que as distingam das demais;
• Os assuntos tratados à luz da época em que foram pensados e escritos;
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• Obras científicas que datam do período inicial de ascensão daquela ciência;
• Obras impressas em circunstâncias pouco convenientes a esta arte, tais 

como guerra, seca, fome;
• Obras “desaparecidas”, face às contingências do tempo e da sorte;
• Obras pertencentes a bibliotecas de personagens importantes/célebres;
• Obras da área jurídica que apareçam como raras em fontes de informação.
• Livros anteriores à CLT (1943).

2. Periódicos
• Periódicos de Direito do Trabalho anteriores à CLT (1943);
• Periódicos nacionais e estrangeiros até 1900;
• Primeiro fascículo de periódicos jurídicos (nacionais ou estrangeiros) mui-

to utilizados e que vêm sendo publicados há muitos anos.

A partir deste momento começamos a selecionar as obras depositadas em 
nosso acervo. Paralelamente fizemos pesquisas na Rede Virtual de Bibliotecas 
do Congresso Nacional, principalmente no catálogo online da biblioteca do 
Tribunal Superior do Trabalho.

Nem todas as obras selecionadas são propriamente raras; algumas se en-
quadram na qualidade de especiais, embora não tenhamos identificado na 
literatura a definição de obras especiais. Em contrapartida, encontramos em 
diversos catálogos de bibliotecas jurídicas obras classificadas como especiais/
valiosas, sem uma política clara para tal classificação. Concluímos que as re-
feridas obras foram selecionadas em razão da sua importância histórica para a 
ciência jurídica.

Apesar de estabelecermos uma lista de critérios extensa, a maior parte de 
nosso acervo raro/especial foi selecionada a partir dos seguintes critérios: obras 
impressas até 1900; primeiras edições; obras fac-similares; obras com marcas 
de propriedades; obras anteriores à CLT e, principalmente, obras que apare-
çam como raras em fontes de informação jurídica.

Enfatizamos esse último critério, pois foi o mais utilizado, uma vez que os 
demais, em sua maioria, são subjetivos – não basta uma obra ter apenas um 
desses critérios para se tornar rara ou especial. Não encontramos na literatura 
corrente o número de critérios ideal para que possamos identificar uma obra 
como rara. Então optamos, em grande parte, por selecionar em nosso acervo 
obras raras/especiais que porventura já tenham sido indicadas como tal em 
outras bibliotecas jurídicas.

Foram selecionadas também todas as obras oriundas da biblioteca do ex-
tinto Conselho Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão do qual se originou 
o Tribunal do Trabalho da 1ª Região. Essas obras foram selecionadas com 
o intuito de se estabelecer um estudo “arqueológico bibliográfico”, isto é, a 



232

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

preservação do acervo do referido órgão, ainda que numa pequena amostra, 
refletindo os interesses doutrinários à época.

Considerações finais

Este trabalho buscou relatar a experiência da Biblioteca Ministro Carvalho 
Junior (TRT/RJ) na definição de critérios para identificar as obras raras e es-
peciais dentro de seu acervo.

A definição de critérios de raridade em bibliotecas especializadas carece de 
estudos mais aprofundados. Sentimos essa dificuldade no decorrer desse pro-
cesso em nosso acervo: ao mesmo tempo em que ansiamos por definições mais 
objetivas, estamos conscientes quanto à subjetividade para a seleção de obras 
raras, uma vez que é dependente do campo do conhecimento e da história da 
instituição à qual o acervo pertença. Porém a troca de informações entre bi-
bliotecas jurídicas, guardiães de acervos raros, é de extrema importância para 
a definição de critérios basilares.

A preservação do acervo raro jurídico trabalhista é de suma importância 
para o estudo da evolução dos direitos sociais no Brasil e no mundo. Ainda, 
cada acervo deve ter sua própria política, considerando a história e a evolução 
da instituição à qual pertence, bem como a evolução da ciência a que suas 
obras se referem.
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Resumo

Este estudo apresenta a evolução da formação dos acervos raros e especiais da Biblioteca 
Central da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente geridos pela Divisão de 
Coleções Especiais da Biblioteca Universitária. Discorre sobre o estabelecimento de crité-
rios de raridade da Biblioteca Universitária como um instrumento de seleção relacionado 
aos trabalhos de gestão e tratamento dos acervos. Apresenta os critérios de seleção de 
livros raros e tece algumas considerações sobre seu uso na Biblioteca. Aponta possibilida-
des de atualização da proposta, como parte integrante da Política de Desenvolvimento de 
Acervos Raros e Especiais do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Finalmente, enfoca a importância do desenvolvimento de pesquisas e estudos 
sobre os processos de seleção, aquisição e identificação de livros raros e especiais, e a ne-
cessidade do bibliotecário de livros raros como um profissional essencial neste processo.
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raro. Critérios de raridade.

Abstract

This study shows the evolution of the formation of the Minas Gerais Federal Univer-
sity Central Library rare and special collections, currently managed by the Special Col-
lections Division of the University Library. It discusses the establishment of the rarity 
criteria of the University Library as a screening instrument relating to the management 
and treatment of collections. It shows the rare books selection criteria and presents some 
considerations about its use in the Library. It outpoints the possibilities of bringing the 
proposal up to date, as part of the Development Policy of the Rare and Special Library 
System of the Minas Gerais Federal University. Finally, it focuses on the importance of 
developing research and studies on the rare and special books selection, acquisition and 
identification processes, and the need of the rare books librarian as an essential profes-
sional in this process.
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1 Apresentação

A construção do percurso de formação dos critérios de raridade da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abordado neste trabalho considerou 
momentos distintos, mas não isolados, de desenvolvimento de trabalhos e 
pesquisas para o tratamento dos acervos raros e especiais da Biblioteca Central 
(BC) da Universidade. A pesquisa foi baseada em consulta aos documentos 
administrativos da Biblioteca Universitária (BU) e em entrevistas com profes-
sores e bibliotecários da UFMG.

A UFMG, fundada em 1927, possui acervos raros e especiais (obras de 
arte, raridades bibliográficas e documentos históricos) organizados por co-
leções, alocados em unidades acadêmicas e administrativas da Universidade. 
Os livros raros e coleções especiais da UFMG foram adquiridos por meio de 
compra e doações de livros raros e de bibliotecas particulares por professores, 
escritores, intelectuais, bibliófilos, políticos e empresários.

Conforme aponta o Projeto de Mobiliário e Equipamentos da Biblioteca 
Central (1980), a primeira biblioteca da Universidade data de 1930. Ela sur-
giu a partir da reunião dos acervos das faculdades que formaram a Univer-
sidade de Minas Gerais. Essa primeira biblioteca foi alocada em prédio da 
Universidade na rua Guajajaras, em Belo Horizonte – seu acervo contou com 
poucos, mas significativos, exemplares de livros raros.

Em 1962, a Biblioteca foi transferida para o prédio da reitoria. Parale-
lamente, “diferentes unidades possuíam suas próprias bibliotecas” (UFMG, 
1980, p. 7). Nessa década os acervos raros da Universidade foram reunidos 
sob a guarda da reitoria. Em 1976, foi criada a Biblioteca Central e, no ano 
seguinte, o Sistema de Bibliotecas (SB) da UFMG foi centralizado.

Paulo da Terra Caldeira (1997, p. 1) apontou que a formação dos acervos 
bibliográficos raros e especiais da UFMG

remonta à coleção existente na antiga biblioteca da reitoria da Universidade de 
Minas Gerais, localizada no centro de Belo Horizonte. Posteriormente, obras e 
coleções existentes nas bibliotecas das unidades acadêmicas [...] foram transferidas 
para a Biblioteca Central, no campus Pampulha.

Com a abertura do prédio da Biblioteca Central em 1981, a Universidade 
ampliou o seu acervo de obras raras, a partir do envio de coleções e livros raros 
da reitoria e unidades acadêmicas para o novo prédio da Biblioteca Central, 
no campus Pampulha. A decisão não impediu que algumas unidades perma-
necessem com seus acervos raros e/ou criassem acervos especiais e centros de 
memória, como fizeram a Faculdade de Medicina, Faculdade de Letras, Facul-
dade de Direito e Faculdade de Ciências Econômicas, dentre outras.
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Em Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais, Etelvina 
Lima aponta que, no 3º andar do novo prédio, foram concentrados

os serviços técnicos e administrativos: chefia da biblioteca central, coordenação 
das bibliotecas universitárias, departamento de administração, departamento de 
processos técnicos, serviço de coleções especiais, depósito fechado. [grifo nosso]

As coleções especiais ficaram sob a administração do Departamento de 
Serviços ao Usuário (DSU), que iniciou uma série de ações para a organização 
dos acervos. Em sua maioria, foram estabelecidas metodologias de trabalho e 
propostas para a gestão dos acervos. Assim, a Biblioteca Universitária definiu 
como critério de organização a estruturação dos acervos por coleções, confor-
me modelo adotado pela reitoria na década de 1960.

A doação de novos acervos particulares para a Universidade gerou a am-
pliação dos espaços de guarda e gestão. Atualmente os acervos, alocados no 
prédio da Biblioteca Central, estão distribuídos no 3º e 4º andares. Tais acer-
vos compreendem os Projetos de Pesquisa, vinculados às unidades acadêmicas 
responsáveis por sua gestão; e a Divisão de Coleções Especiais (Dicolesp) ge-
rida pela Biblioteca Universitária, conforme estrutura a seguir:

Projetos de Pesquisa:

• Acervo de Escritores Mineiros: Faculdade de Letras;
• Acervo Curt Lange: Escola de Música;
• Helena Antipoff: Faculdade de Educação;
• Projeto República: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH).

Biblioteca Universitária – Divisão de Coleções Especiais:

• Coleção Memória Intelectual da UFMG;
• Coleção de Obras Raras: Arduino Bolivar, Brasiliana,1 Camilo Caste-

lo Branco, Geral, Linhares, Luiz Camillo de Oliveira Netto, Referência, 
Patrologia;

•   Coleções Especiais: Faria Tavares, Francisco Pontes de Paula Lima, Fran-
cisco de Assis Magalhães Gomes, José Israel Vargas, Livro de Artista, Mar-
co Antonio Dias, Orlando de Carvalho, Literaterras.

1. Composta somente por livros e documentos históricos.
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2 Histórico dos critérios de raridade da Biblioteca Universitária

2.1 Primeiras abordagens – década de 1980

No mesmo ano da abertura do prédio da Biblioteca Central, o DSU ini-
ciou uma série de ações para a organização das coleções. O documento Obras 
Raras: fase inicial de organização do serviço comprova o início dessas atividades. 
O tratamento dos livros raros, então instalados na Biblioteca Central, foi es-
truturado em:

I. Organização da coleção:
• Etapa 1: arranjo físico do acervo na Biblioteca;
• Etapa 2: processamento técnico da coleção;
• Etapa 3: publicação do catálogo do acervo.

II. Metodologia do serviço (desenvolvimento):
• Etapa 1: desempacotar e desamarrar livros, separá-los e reuni-los por 

coleção;
• Etapa 2: separar livros que estão em circulação e reuni-los ao acervo raro 

[Coleção Geral];2

• Etapa 3: separar folhas soltas para futura reunião e encadernar os volumes 
da Patrologia.

Após essas etapas, não realizadas integralmente, o Departamento de For-
mação e Processamento do Acervo (DFPA) formou uma equipe responsá-
vel pelo desenvolvimento e acompanhamento do Programa de Organização 
das Obras Raras da Biblioteca Central. O programa tinha como objetivo de-
finir um modelo para a organização das coleções recém-transferidas para a 
Biblioteca Central.

Desse modo, no ano de 1983, o DFPA elaborou o ofício Proposta para 
organização da coleção de obras raras da Biblioteca Central da UFMG. O do-
cumento, apresentado à direção da Biblioteca Universitária, contemplou a 
seleção, catalogação, arranjo, critérios de raridade, fontes de referência que 
deveriam ser utilizadas na identificação e na catalogação dos livros e um breve 
vocabulário específico de livros raros.

A proposta foi a primeira intenção de estabelecer critérios de raridade para 
livros do SB-UFMG, bem como o primeiro documento a destacar a necessi-
dade de uma política de desenvolvimento de acervos raros na Universidade. 

2. Neste momento são enviados livros do acervo corrente da Biblioteca Central e das bibliotecas da FAFICH, 
Escola de Engenharia, Instituto de Ciências Biológicas. Não há referências sobre os critérios utilizados para 
a “seleção” dos livros.
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Com perfil calcado na Bibliofilia, os critérios apresentados “recortam” critérios 
de outras bibliotecas. Os proponentes, por sua vez, não descrevem as razões e/
ou motivos para tal definição. A proposta, contudo, não foi oficializada. Segue 
transcrição dos critérios de raridade no referido documento:

Ministério da Justiça:3

• Obras de autores brasileiros e estrangeiros até 1860
• 1as edições
• 2as edições até 1889
• edições de luxo
• edições com tiragem limitada (até 300 ex.).
• obras autografadas por pessoas renomadas

Biblioteca “Rita Adelaide” (PORTUGAL, 1970)
• Antiguidade
• Fama do editor
• Tiragem (principalmente edições comemorativas)
• Ilustrações
• Biblioteca “Luis Camilo” (BELÉM, 1971)
• Antiguidade
• Editor
• Imprensa Regia no Brasil

Eduard Rouveyre: (ROUVEYRE, [1899])
• Trabalhos destruídos dos quais restam poucos exemplares
• Trabalhos não vendidos comercialmente
• Livros de história local publicados em outras praças
• Livros que se distinguem por particularidades da edição
• Primeiros livros impressos (Gutenberg, Fust e Shoiffer)
• Edições príncipes de clássicos gregos, latinos e outras línguas.
• Século XV na Europa
• A 1ª produção tipográfica de uma cidade
• Tiragens pequenas

Rubens Borba de Moraes (MORAES, 1965)
• Primeiras obras sobre determinado assunto
• Tipografia célebre
• Ilustrações
• Encadernação
• 1as edições
• Erros tipográficos interessantes
(UFMG, 1981, não paginado).

3. Não foi identificado o catálogo do Ministério da Justiça no qual estão listados os itens descritos.
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Após os trabalhos do DSU e DFPA, as coleções Camilo Castelo Branco, 
Luiz Camillo de Oliveira Netto, Arduino Bolivar, Brasiliana, Patrologia e uma 
coleção Geral foram identificadas como o “acervo” formador da Coleção de 
Obras Raras da Biblioteca Central.

2.2 Pesquisas, inventários e avaliações – a partir década de 1990

Em 1991, a Biblioteca Universitária, através da Divisão de Planejamento 
de Divulgação (DPD), realizou inventário dos livros raros da Biblioteca Cen-
tral, conforme procedimentos adotados pela Biblioteca Nacional. O inventá-
rio foi realizado no período de setembro de 1991 a julho de 1992. O trabalho 
gerou o desenvolvimento de pesquisas, projetos, publicação de artigos cientí-
ficos, estudos sobre valoração e propostas de gestão e preservação dos acervos.

Paralelamente ao trabalho da Biblioteca Central foi desenvolvido o pro-
jeto de pesquisa Inventariação e identificação da Coleção de Obras Raras da 
Biblioteca Central da UFMG, sob a coordenação do prof. Paulo da Terra Cal-
deira, da Escola de Biblioteconomia da UFMG.

O relatório, resultado de todos esses trabalhos, destacou a necessidade de 
estabelecimento de procedimentos de conservação, critérios para catalogação 
e arranjo do acervo. Nesse último, reforça-se que as ordenações iniciais das 
coleções doadas por bibliófilos não fossem desfeitas. Infelizmente, as orde-
nações cronológicas e localizações fixas das coleções foram desfeitas no início 
dos anos 2000.

A organização dos acervos raros, além das pesquisas específicas, exigia o 
estabelecimento de critérios que enfocassem a raridade para a identificação e 
recolhimento de exemplares no acervo bibliográfico do Sistema. Deste modo, 
em 1992, a Biblioteca Universitária estabelece por meio do DPD o documen-
to Critérios adotados para seleção: obras raras da UFMG.

Ainda na década de 1990, são formadas várias comissões internas para 
a avaliação dos acervos bibliográficos, arquivísticos e museais existentes no 
prédio da Biblioteca Central. Nesse sentido, são criados grupos de trabalho 
com o intuito tanto de inventariar os acervos quanto de apontar trabalhos 
realizados pela Biblioteca Universitária.

Em 2000, o projeto Inventário de Arquivos e Coleções Especiais – subpro-
jeto da Comissão de Avaliação de Acervos da UFMG – apresentou relatório 
que buscou revelar questões acerca da adoção de uma política geral de acervos 
da Universidade como um todo (não mais restrito aos acervos da Biblioteca 
Central), para isso apontou problemas e elencou gerenciamentos bem-suce-
didos. Sobre os critérios para aquisição de acervos a Comissão apontou que a

Definição de critérios [deve ser baseada] em demandas já existentes e a serem de-
finidas, para recolhimento de acervos acumulados no âmbito externo à UFMG. 
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Tais critérios deverão contemplar os termos legais adequados a cada recolhimento, 
bem como as fontes de recursos para o tratamento, acomodação e manutenção 
permanentes dos acervos. (UFMG, 2000. p. 35-36).

2.3 Critérios adotados para seleção de obras raras da UFMG:

1. Características históricas
1.1. Gerais: obras do século XV até 1801; primeiras produções tipográficas de 
uma localidade; obras que caracterizam uma fase histórica, demarcada em função 
do conjunto bibliográfico (âmbito, objetivo, utilização, etc.) e/ou do interesse do 
colecionador.
1.2. Específicas: destacam-se as publicações referentes ao tema Brasiliana e Minei-
riana. Obras produzidas no Brasil ou exterior datadas até o século XIX; anterio-
res à Impressão Régia – edições clandestinas ou obras publicadas fora do Brasil. 
Obras da Impressão Régia. Editoras e autores mineiros e obras relevantes sobre 
Minas Gerais ou suas cidades em seus mais diversos aspectos.
2. Características gerais
Edições: princeps, primitivas e originais; limitadas; esgotadas; comemorativas; crí-
ticas; clássicas, populares, especiais: geralmente restritas, de tiragem limitada, su-
porte especial e numerados e/ou autografados pelo autor, tradutor, ilustrador, per-
sonalidade, instituição; de artífices renomados (desenhistas, pintores, gravadores, 
tipógrafos, impressores, editores); Publicações científicas que datam do período 
inicial de ascensão da ciência e/ou assunto tratado. Obras impressas em períodos 
adversos (guerra). Obras sobre histórias de descobrimentos e colonização; teses; 
obras apreendidas, suspensas ou recolhidas por censura política, religiosa, moral, 
social, pessoal, familiar; obras repudiadas pelo autor; clandestinas por motivos 
políticos, religiosos, morais ou de pirataria editorial; obras premiadas; traduções; 
esgotadas e não reeditadas; fac‑símile de obra consagrada ou única existente;
3. Características extrínsecas
Dedicatórias; anotações (marcas de uso); marcas de propriedade: assinaturas, 
ex-libris, super‑libris, carimbos, brasões dentre outros; marcas de artífices/comer-
ciantes renomados e/ou considerados no mercado editoral (encadernadores, res-
tauradores, livreiros, dentre outros); obras que pertençam a um conjunto biblio-
gráfico de personalidade ilustre;
4. Publicações artesanais
Beleza tipográfica; natureza e características dos materiais utilizados como suporte 
(papel de trapos, papéis de linho, pergaminho, papiro). Características das técni-
cas: marcas d’água, encadernação original, de luxo, curiosa ou exótica; ilustrações 
originais e/ou reproduzidas artesanalmente (xilogravura, água forte, aquarela).
5. Pesquisa Bibliográfica – pesquisa bibliológica nas fontes de informação que 
indicam as características de: unicidade e rareza; preciosidade e celebridade; 
curiosidade;
[6.] Memória
Mapas importantes em geral; plantas, maquetes, planos de estudo, relatórios 
técnicos, etc.; material iconográfico: fotografias, estampas, gravuras, desenhos, 
quadros; cartazes e programas de eventos culturais ou administrativos; catálogos 
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de exposição; selos comemorativos; medalhas comemorativas; troféus diversos; 
placas comemorativas; diplomas e certificados; bustos, medalhões; móveis, lus-
tres, louças, objetos de adorno, instrumentos científicos e de trabalho, máquinas 
diversas, sinetes, tinteiros e outras peças ligadas à história da Universidade.
(SISTEMA..., 2010)

3 Os critérios adotados

O documento Critérios adotados para seleção: obras raras pretendeu elencar 
as características que podem definir um livro como raro, seu estabelecimen-
to visou a auxiliar na identificação e recolhimento de livros raros no acervo 
bibliográfico SB-UFMG. Não identificamos se o recolhimento foi efetivado, 
bem como não temos como comprovar o uso do critério como um instru-
mento para aquisição de livros raros para a Universidade. Também não há do-
cumentos que descrevam o processo de formação dos critérios, por isso ainda 
é impossível apontar quem ou quais foram os profissionais que desenvolveram 
o documento e/ou presença de consultores.

Apesar de a documentação não apresentar quais foram as referências bi-
bliográficas utilizadas, estão presentes, como elementos de distinção, os cri-
térios da Bibliofilia. Quanto à estrutura dos critérios, é evidente a presença 
das recomendações metodológicas apontadas no livro O que é livro raro?, de 
autoria da bibliotecária Ana Virgínia Pinheiro. O livro apresenta critérios de 
raridade bibliográfica e pode ser considerado o marco inicial das sistematiza-
ções de critérios de raridade no Brasil. Conforme a autora esclarece, não havia 
no Brasil, até aquele momento, “investigações bibliográficas que [abordassem] 
critérios de raridade [...] de forma metodológica e sistemática”.

3.1 Materiais não bibliográficos

O documento é exaustivo no apontamento de características. A relação 
alcançou, inclusive, o processo de seleção para os centros de memória da Uni-
versidade, em especial para a Coleção Memória Intelectual da UFMG.4 A 
Coleção Memória inicia na qualidade de projeto, proposto pela equipe de 
bibliotecários da Biblioteca Central, e consolida sua existência a partir da Re-
solução 01/86 (Anexo). Concluímos que o item [6.] dos Critérios adotados 

4. A Coleção Memória Intelectual da UFMG preserva a produção bibliográfica da Universidade (livros, relató-
rios técnicos, teses, dissertações, monografias de especialização, catálogos, manuais, folhetos, memoriais, dentre 
outros), bem como acervo fotográfico, pinturas, vestimentas, medalhas, o Arquivo da Assessoria de Informação e 
Segurança (1964-1982) e, atualmente, o fundo documental do Festival de Inverno da UFMG (1967-2010). São 
nítidas as vertentes bibliográficas, arquivísticas e museológicas na constituição desta Coleção.
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surge como uma necessidade de complementar a citada Resolução.5 É eviden-
te que os critérios, nesse item, extrapolam o universo bibliográfico e adentram 
os campos da arquivologia e museologia. Ao elencar materiais não bibliográ-
ficos, a sistematização põe em dúvida sua essência como critério para seleção 
de livros raros.

No relatório da Comissão de Avaliação de Acervos da UFMG, os professo-
res Douglas Cole Libby e Vilma Moreira dos Santos pontuam que os acervos 
mistos deverão

ser avaliados criteriosamente, mesmo porque, do ponto de vista das técnicas de 
gerenciamento [arquivístico, biblioteconômico e museológico], tais misturas nem 
sempre seriam desejáveis, principalmente quando se levam em conta a questão 
dos custos e benefícios de sua manutenção. (UFMG, 2000, p. 9).

Os acervos mistos, característica marcante dos acervos especiais da UFMG, 
necessitam fundamentalmente de processos de gerenciamento e tratamentos 
diferenciados. Contudo, essa abordagem não é escopo deste relato.

3.2 Necessidades e desafios

No início do documento Critérios adotados para seleção: obras raras, a DPD 
orienta que os critérios estão sujeitos a aperfeiçoamento e complementação, 
por isso deve ser usado de modo flexível, crítico e contextualizado. Ratifi-
ca ainda que a aplicação dos critérios deve considerar o enfoque social, eco-
nômico, cultural e histórico do exemplar. Apesar dos apontamentos, não há 
como avaliar a apropriação dos critérios nas práticas biblioteconômicas do 
SB-UFMG pela ausência de documentação comprobatória. Desde a definição 
dos critérios em 1992 até 2010 nenhum outro documento retoma a discus-
são sobre o tema. Os relatos dos bibliotecários do SB-UFMG apontam que, 
na prática, a definição ficou restrita ao acervo de Obras Raras da Biblioteca 
Central.

3.2.1 Proposta de atualização

a) Grupo de trabalho: Em consulta às bibliotecas do SB, identificamos a 
necessidade de um critério de seleção de livros especiais que atenda à 
realidade das unidades. O esforço para atualizar o documento é viável 
somente se submetido ao ponto de vista dos bibliotecários do Sistema, 
por meio de workshop e grupos de estudos, garantindo uma ampla dis-
cussão sobre a proposta e o questionamento sobre atualizações e/ou 

5. Várias unidades acadêmicas da UFMG possuem centros de memória que identificam, recolhem, organizam 
e preservam a memória institucional da Unidade. Os materiais preservados nesses centros são, em sua essência, 
os mesmos estabelecidos na Resolução 01/86 para Coleção Memória Intelectual da UFMG.
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permanências. A atualização do critério deve ser vinculada à Política 
e Desenvolvimento de Acervos Raros do SB-UFMG. Nesse contexto, 
é importante a presença de profissionais de outras áreas que também 
trabalhem com o universo do livro.

b) Contextualização: Rízio Bruno, no artigo Critérios para a definição de 
obras raras, destaca que os “critérios acompanhados de pequenas notas ex-
plicativas do motivo de sua inclusão” (SANT’ANA, 2001, p. 12) são um 
bom exemplo de critérios de identificação de raridade. Com base nessa 
afirmação, na oportunidade de atualização dos critérios, seria relevante 
inserir notas de contextualização aos elementos de distinção apontados.

c) Níveis de raridade: Roderick Cave, no livro Rare book librarianship, 
discorre sobre as variedades relacionadas à raridade dos livros. Baseado 
na obra de John Carter,6 o autor discorre sobre raridade absoluta, rari-
dade relativa, raridade temporária, raridade local, raridade de mercado 
e raridade em bibliotecas institucionais. A reestruturação dos critérios 
de raridade do SB-UFMG poderia considerar e avaliar tais abordagens. 
A estruturação dos critérios por níveis seria uma solução viável, sobretu-
do, pelo grande número de livros com características de distinção local7 
existente nas bibliotecas do Sistema; e também pelos acervos temáticos 
(como as coleções Livro de Artista, Literaterras, Mineiriana, dentre ou-
tras). Desde modo, o critério alcançaria as características e circunstân-
cias peculiares de cada biblioteca/acervo do Sistema.

3.2.2 Capacitação profissional

O instrumento para seleção de um livro raro, sem o devido conhecimento 
do livro, é insuficiente para identificá-lo. Vejamos os critérios: “edições popu-
lares, obras sobre histórias de descobrimentos e colonização, obras premiadas, 
traduções, tese”. Basta preencher uma dessas categorias para ser raro? É evidente 
que não, mas o critério pode “enganar” pela possibilidade de ser interpretado 
por julgamentos subjetivos. Sem o pressuposto do conhecimento do livro, o 
critério raridade corre o risco de ser apenas um código binário questionável.

Caldeira (1997, p. 7) destaca a importância de “alocar pessoal especiali-
zado” para o devido tratamento do livro raro. Com destaque para os biblio-
tecários que atuaram com as obras raras da BC desde a década de 1980, a 
competência da equipe atendeu às necessidades do acervo. Contudo, ainda 
é necessário que mais profissionais do SB trabalhem com a Biblioteconomia 
de Livros Raros e que as propostas de trabalhos e pesquisas com livros raros e 
especiais não fiquem restritas a poucos bibliotecários da instituição.

6.  CARTER, John. Taste and technique in book collecting. Cambridge University Press: Cambridge, 1949.

7. Como exemplos: a História de Minas; a memória das Unidades Acadêmicas da UFMG, a Coleção Memória.
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3.2.3 Política de desenvolvimento de acervos raros e especiais

À biblioteca universitária cabe a definição de uma política de desenvolvi-
mento de acervos raros, que normatize, também, os tratamentos biblioteco-
nômicos específicos; a preservação por meio da conservação preventiva, cura-
tiva e restauração; e a disponibilização do acervo em formato digital.

Como desafio para a gestão dos acervos raros do SB, ainda há, no acervo 
bibliográfico da UFMG, livros que necessitam de avaliação, seleção e recolhi-
mento para guarda especial. Livros com dedicatórias de autores importantes 
para Minas Gerais, edições limitadas, autografadas, esgotadas e de luxo ainda 
estão disponíveis para o empréstimo domiciliar. As ações da Biblioteca Uni-
versitária nesse sentido, por meio da Divisão de Coleções Especiais, apre-
sentam resultados médios e pontuais. Diante deste panorama, é urgente o 
estabelecimento de propostas de desenvolvimento de acervos raros e especiais 
que ampliem as abordagens de gerenciamento desses acervos no SB-UFMG.

4 Considerações finais

A universidade, com a missão de gerar e difundir conhecimentos científicos, 
tecnológicos e culturais em suas vertentes do ensino, da pesquisa e da extensão, 
tem, por meio da biblioteca universitária, a responsabilidade de garantir o aces-
so, desenvolver, preservar e conservar os acervos raros sobre sua guarda.

Nesse sentido, o critério de raridade bibliográfica auxilia o processo de aqui-
sição, identificação, seleção, recolhimento e/ou formação de coleções, sendo um 
item que compõe a política de desenvolvimento de acervos raros da instituição. 
Sua existência exige constantes estudos e avaliações por meio de uma equipe 
interdisciplinar, composta por profissionais das áreas de Biblioteconomia, Ar-
quivologia, Museologia, Conservação e Restauração, Patrimônio e Memória.

O critério de raridade é um instrumento de seleção que determina uma sé-
rie de distinções, expressas em características, que sinalizam para a raridade de 
um livro, por meio de suas evidências históricas, estéticas, sociais e culturais e 
visam a garantir a “unidade”, o “escopo” de um determinado acervo.

Para atribuir raridade a um livro são necessários estudos individuais sobre 
o exemplar, realizado por meio de pesquisas que visem a identificar o contex-
to espaçotemporal do livro, sua existência como objeto intelectual e material 
(conteúdo e materialidade) e – especialmente em uma instituição de ensino 
– seu potencial como fonte de pesquisa. Para executar esse processo de seleção 
é necessário que o bibliotecário possua conhecimentos consolidados sobre a 
História do Livro e das Bibliotecas, além do reconhecimento das áreas correla-
tas a esse universo: Bibliologia, Codicologia, Bibliografia Material, Bibliofilia, 
dentre outros.
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Os critérios de raridade da Biblioteca Universitária são indicativos para se-
leção de livros raros nas bibliotecas do SB-UFMG, porém ainda é premente: 
implantar grupos de estudos para discussão e análise do critério posto; siste-
matizar procedimentos de aquisição, identificação, seleção e recolhimento para 
guarda especial na biblioteca da Unidade ou na Divisão de Coleções Especiais; 
e capacitar mais profissionais para atuarem como bibliotecários de livros raros.

A seleção de exemplares raros e especiais no/para o acervo bibliográfico da 
UFMG tem como escopo fomentar a geração de conhecimento nas vertentes 
do ensino, da pesquisa e da extensão. Desse modo, os critérios para seleção 
de livros raros na Universidade não podem ser fundamentados na Bibliofilia; 
antes devem ser considerados como os elementos de distinção que atendem as 
necessidades de um acervo especial em um ambiente acadêmico.

Graças à documentação produzida pelos bibliotecários nas décadas de 1980 
e 1990 – rica nas descrições dos procedimentos e práticas biblioteconômicas 
–, pode-se traçar um possível histórico da formação dos critérios de raridade 
para livros raros na UFMG. Contudo, existem ainda lacunas e, possivelmen-
te, necessidades de correções.

A elaboração do presente levantamento histórico contou com relatos de 
professores e bibliotecários que atuaram na Biblioteca Universitária ao lon-
go desses anos. São eles: Júlia Gonçalves da Silveira, Simone Aparecida dos 
Santos, Paulo da Terra Caldeira, Marlene de Fátima Lopes, Rosemary To-
fani Mota e Maria Angélica Ferraz Messina. Agradeço a disponibilidade e 
atenção em atender nossos questionamentos. Destaco, ainda, o importante 
trabalho realizado por esses profissionais junto ao acervo de obras raras da 
Universidade.

As doações de livros raros e coleções particulares para a UFMG não ces-
saram, o SB permanece recebendo livros raros e coleções, enriquecendo o 
patrimônio bibliográfico da Universidade.
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Anexo: Resolução nº 01/86

De 28 de fevereiro de 1986
“Institui o Projeto ‘Memória Intelectual da UFMG’, destinado a coletar, pre-
servar e divulgar a produção intelectual dos corpos docente, discente e técni-
co-administrativo da UFMG.”
 A COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA, órgão técnico de delibe-
ração superior da Universidade Federal de Minas Gerais em matéria de ensino 
e pesquisa, no uso de suas atribuições, considerando que
– a preservação do registro das atividades, dos problemas vividos e das solu-
ções encontradas por uma instituição é essencial para a própria sobrevivência 
dessa instituição;
– a universidade é a instituição encarregada de transmitir às novas gerações o 
conhecimento acumulado;
– há necessidade de se coletar, armazenar, preservar e divulgar a produção 
intelectual da comunidade universitária da UFMG;

RESOLVE:
Art. 1º – Instituir o Projeto “Memória Intelectual da UFMG” com a fina-
lidade de coletar, armazenar, preservar e divulgar a produção intelectual da 
comunidade universitária da UFMG.
Art. 2º – Determinar a todos os órgãos da Universidade providências no 
sentido de enviar, sistematicamente, à Biblioteca Central, cópia de todos os 
documentos neles produzidos, que devem formar a Memória Intelectual da 
UFMG.
Art. 3º – Delegar à Biblioteca Central competência para desenvolvimento do 
Projeto, abrangendo identificação, organização e divulgação de: publicações 
periódicas publicadas na UFMG; teses defendidas na UFMG e fora desta, 
monografias, relatórios de pesquisa, planos e projetos, artigos de periódicos, 
produção artística e outros trabalhos produzidos pela comunidade universi-
tária da UFMG.
Art. 4º – Determinar a criação de um veículo de divulgação dos documentos 
coletados.
Art. 5º – Revogadas as disposições em contrário, a presente Resolução entra 
em vigor nesta data.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1986.

(As.) Prof. José Henrique Santos
Presidente da Coordenação de Ensino e Pesquisa
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Resumo

O texto analisa a importância do acervo documental recolhido pelo Programa de Coleta 
Seletiva de Lixo de São Francisco, em Niterói, à luz dos critérios de raridade consagra-
dos por especialistas e dentro de critérios próprios, concebidos para direcionamento dos 
materiais e formação de coleções. Convida à reflexão sobre o material cultural descartado 
diariamente, que poderia ser recuperado por programas semelhantes implantados em 
bairros dos grandes centros ou em municípios brasileiros.

Palavras-chave: Programa de Coleta Seletiva de Lixo de São Francisco. Niterói. Critérios de 
raridade.

Abstract

The paper analyzes the importance of the documental collection gathered by the Selec-
tive Collection of the São Francisco Neighborhood Garbage Program, in Niterói, in the 
light of the rarity criteria defined by experts and according to its own criteria, designed 
to directing materials and establishing collections. It invites the reflection on the cultural 
material discarded daily, which could be recovered by similar programs implemented in 
neighborhoods of Brazilian large cities or municipalities.

Keywords: Selective Collection of the São Francisco Neighborhood Garbage Program. 
Niterói. Rarity criteria.



1 Introdução

Uma rápida análise panorâmica de nossas instituições culturais (arquivos, 
bibliotecas e museus) indica a importância e o papel que coleções particulares 
tiveram em sua constituição. Por doação, comodato ou compra, essas coleções 
formam a base de um imenso patrimônio cultural.

Ficando só na esfera do Estado do Rio de Janeiro, e para citarmos apenas 
alguns exemplos, começaremos com a própria Biblioteca Nacional, e sua co-
leção ímpar de fotografias, formada, entre outras doações, pela do imperador 
d. Pedro II, com a Coleção Dona Thereza Christina Maria, composta por 
cerca de 23 mil fotos – a maior doação já recebida pela Biblioteca Nacional. 
Ainda no campo das fotografias, podemos citar a Coleção Alair Gomes, mais 
recentemente doada, com mais de 6,5 mil fotos. A essas somem-se inúmeras 
outras doações, não só de materiais iconográficos, mas de manuscritos, livros, 
obras musicais etc.

Em artigo datado de 1955 sobre o Real Gabinete Português de Leitura, 
Artur Faria informa que se destacam entre as coleções doadas à instituição a 
do ilustre lusófilo e homem de letras João do Rio, com cerca de 4 mil volumes; 
a de Carlos Magalhães, com 1.200; a de Malheiro Dias, com 2 mil; e a do 
comerciante português Francisco Garcia Saraiva, com 5 mil, estes de grande 
valor literário e bibliográfico.

Também o Museu da Imagem e do Som reúne várias coleções particulares, 
entre as quais a Abel Ferreira (da qual fazem parte o saxofone e a clarineta 
que pertenceram ao artista, além de placas, troféus e fotografias de suas apre-
sentações em shows e espetáculos musicais), a Almirante (composta de par-
tituras, livros, fotos, recortes de jornais, além de instrumentos musicais que 
pertenceram a músicos brasileiros famosos), a Elizeth Cardoso (partituras, 
fotos, roteiros de programas de rádio, televisão e espetáculos musicais, troféus, 
placas, medalhas, discos e os figurinos que usava em suas apresentações, além 
de recortes de jornais sobre a sua carreira artística) e a Jacob do Bandolim 
(partituras, discos, fotografias, além de livros, catálogos, revistas e centenas de 
recortes de jornais).

O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro relaciona em seu guia várias 
coleções recebidas como doação de particulares, entre as quais se encontram 
a Alaôr Prata (manuscritos e objetos), a Alberto Lima (impressos, cartões-
-postais, fotografias e objetos), a Antonio de Chagas Freitas (manuscritos, 
impressos, fotografias e objetos), a Francisco Pereira Passos (manuscritos e 
plantas), a José de Oliveira Reis (fotografias, manuscritos, plantas, mapas e 
periódicos), a Marcos Tamoyo (manuscritos, impressos, fotografias, mapas, 
plantas e recortes de jornais) e a Carlos Lacerda (manuscritos, impressos, fo-
tografias, livros e recortes de jornais).
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Portanto, tem sido prática comum e de longa tradição o envio de coleções 
particulares, em especial de políticos, artistas, literatos e outras personalida-
des, para serem preservadas e disponibilizadas ao público pesquisador por ins-
tituições responsáveis pela salvaguarda da memória de um país. É o caso dos 
arquivos, bibliotecas e museus nacionais, ou da memória local, regional ou 
mesmo institucional, como tem sido mais recentemente o caso dos centros 
de memória, criados para preservação de coleções relacionadas à história das 
cidades, como o Centro de Memória da Unicamp, ou de instituições, indús-
trias, escolas e outros, como o Centro de Memória da Eletricidade no Brasil, 
no Rio de Janeiro.

Também não é difícil encontrar antigos domicílios familiares que se trans-
formaram em “casas-memória” ou “casas-museus”, como a Fundação Casa 
de Rui Barbosa, em Botafogo, no Rio de Janeiro, ou o Museu Antônio Par-
reiras, no Ingá, e a Casa de Oliveira Vianna, no Fonseca, ambas em Niterói, 
onde ao lado de novas coleções preservam-se as coleções particulares (livros, 
objetos e documentos pessoais, obras de arte, móveis etc.) dos seus antigos 
proprietários.

É importante também lembrar as incontáveis coleções que não são con-
servadas pelos herdeiros após a morte de seus titulares, e são desfeitas, no 
todo ou em parte, por meio de venda, comodato ou doação, ora de acordo 
com a área de interesse do colecionador, ora em decorrência das conveniên-
cias familiares.

No entanto, neste trabalho destacamos outro conjunto de objetos/docu-
mentos que permanecem no anonimato: as pequenas coleções pertencentes 
ao cidadão comum, que muitas vezes não tem ideia do valor histórico “da-
quelas antigas fotos de família”, “daqueles postais ou selos do avô”, ou dos 
“velhos livros” que já não encontram mais lugar nos acanhados apartamen-
tos de hoje.

É comum que essas coleções pessoais sejam desmembradas e pulverizadas 
pelos herdeiros, e que esses materiais, pelo desconhecimento e desinteresse 
dos seus novos proprietários, não sejam vendidos ou mesmo doados, e acabem 
descartados e perdidos como resíduos, como bem nos mostram os famosos 
“achados” no lixo, que volta e meia são noticiados pela imprensa, ou alguns 
comerciantes ambulantes, que se acostumaram a buscar no lixo de prédios 
elegantes de bairros nobres da cidade objetos, postais e fotos antigas, que de-
pois comercializam entre os interessados nas já famosas feiras de antiguidades 
da cidade.
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2 Coleta seletiva de lixo do bairro de São Francisco

Trazemos para este Encontro a experiência de quase três décadas do Pro-
grama de Coleta Seletiva de Lixo do Bairro de São Francisco, em Niterói, que 
recolhe o material reciclável separado pelos moradores daquele bairro. Ainda 
no início do projeto, materiais de importância histórica e cultural que eram 
descartados nos chamaram a atenção e começaram a ser reunidos, formando 
assim um “acervo” que se imaginava precioso, mas que carecia ainda de orga-
nização e de avaliação técnica.

É importante apresentar a história desse trabalho, para que se possa com-
preender a formação desse acervo:

1. Em 1985 foi implantada, pioneiramente no Brasil, a Experiência de 
Coleta Seletiva de Lixo no Bairro de São Francisco, em Niterói, resultado 
de uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Centro 
Comunitário de São Francisco (CCSF), que é uma Associação de Moradores. 
O projeto contou inicialmente com o apoio financeiro da GTZ, órgão de 
fomento do governo alemão.

Por influência desse primeiro trabalho, foram implantados projetos de Co-
leta Seletiva nos mais diversos contextos urbanos: unidades militares, presídio, 
áreas carentes e grandes condomínios verticais, entre outros.

Com o passar dos anos, a UFF começou a produzir material didático e 
literatura especializada, e também a realizar seminários nacionais sobre Coleta 
Seletiva (quatro ao todo), tornando-se, deste modo, referência no setor. Essas 
atividades de pesquisa e extensão passaram a ser coordenadas pelo Centro de 
Informação sobre Resíduos Sólidos (CIRS) da UFF, criado em 1991, que dis-
põe de um acervo bibliográfico também enriquecido com materiais oriundos 
da Coleta Seletiva de São Francisco.

O programa de Coleta Seletiva iniciou suas atividades em São Francisco 
utilizando carroças manuais e posteriormente microtratores munidos de car-
retas, que atendem aos participantes do programa uma vez por semana, em 
roteiros preestabelecidos. Hoje cerca de mil residências são atendidas, e qual-
quer morador do bairro pode, a qualquer momento, se inscrever no progra-
ma, que atende também residências avulsas e um condomínio em Charitas, 
bairro vizinho.

São Francisco é um bairro de classe média alta, unifamiliar, com uma sig-
nificativa tradição comunitária que remonta à década de 1950. A defesa do 
gabarito das edificações e a característica unifamiliar estão entre os pontos de 
maior destaque nessa luta de várias décadas e que ajudou a preservar o bairro, 
mantendo-o, até o momento, um dos mais agradáveis da cidade.
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O bom padrão escolar, cultural e social dos moradores foi importante para o 
sucesso desse trabalho de Coleta Seletiva, pioneiro nessas quase três décadas de 
atividade. Por seu aspecto inovador e incentivador de pesquisa, recebeu apoio 
de várias instituições de fomento: Finep, Faperj, Doen, Génève Tiers Monde e 
CNPq. Desde 1991 tem também o apoio da AmBev, parceria iniciada sob a égi-
de da Eco-92 e também da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói – Clin.

2. Voltado para a geração de empregos pela recuperação comunitária de 
materiais recicláveis, o Projeto de São Francisco também não deixou de dar 
atenção, desde o seu início, a roupas, brinquedos e outros objetos para do-
ação. Com o tempo, observou-se que, entre os materiais recolhidos, chega-
vam livros, revistas, mapas e similares (não raro atacados por cupins e traças), 
destinados à reciclagem de papel. A partir de 1992 foi solicitado às pessoas 
encarregadas da triagem a separação sistemática desses livros e revistas. Em 
pouco tempo se observou a significativa importância desse material, e o pro-
jeto divulgou então aos moradores que passaria a receber também livros, que 
seriam reaproveitados.

Posteriormente os triadores foram orientados a passar a separar fotografias, 
cartões-postais, santinhos, documentos antigos, discos, moedas, selos, moldu-
ras, entre outros, o que aumentou consideravelmente a quantidade de mate-
riais de interesse cultural recuperados pelo projeto. Paulatinamente os empre-
gados foram se tornando sensíveis aos “materiais antigos”, que, com exceção 
dos livros e revistas, foram sendo guardados sem preocupação de identificação 
mais técnica.

Ao tomar conhecimento de que ali se realizava uma triagem de materiais 
culturais, muitos participantes da Coleta Seletiva passaram a enviar direta-
mente à coordenação do projeto, em vez de jogar fora, os objetos que não 
mais lhes interessavam, mas que, percebiam, poderiam ser reaproveitados. 
Dessa forma, possibilidades de encaminhamento para diferentes materiais fo-
ram definidas:
• os livros didáticos passaram a ser doados; outros vendidos a sebos. Hoje 

se calcula que mais de 30 mil livros foram vendidos nos últimos 15 anos.
• os relativos ao Estado do Rio de Janeiro passaram a ser encaminhados ao 

Centro de Memória Fluminense (Cemef ) da UFF, onde foi se formando 
um acervo expressivo.

Tamanha era a diversidade, que ela incentivou a organização de outros 
materiais, não apenas os relativos ao Estado do Rio de Janeiro. Novas coleções 
foram se formando (discos, partituras, selos, moedas etc.) e necessitavam ser 
tratadas, o que marcou o início de uma busca por parcerias com instituições 
especializadas, para organização dos materiais disponíveis.



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

257

Em 2006, a UFF obteve financiamento do Conselho Nacional de Pesquisa 
(CNPq), para avaliar as reais dimensões desse trabalho e também se poderia 
gerar renda para cooperativas de catadores de lixo. O objetivo era desenvolver 
uma metodologia que tornasse viável a disseminação dessa prática para outras 
cidades. Um dos produtos dessa pesquisa foi o livro Resíduos e memória, publi-
cado em 2007, trazendo encartado um CD com onze catálogos, relacionando 
livros, periódicos, mapas, material iconográfico, discos, partituras e moedas, 
assim distribuídos:

1. Obras do século XIX – neste catálogo estão reunidos 150 livros e três 
periódicos (54 fascículos) publicados durante o século XIX, em vá-
rios países, sendo o mais antigo de 1819. Algumas dessas obras foram 
localizadas nas coleções de obras raras de renomadas bibliotecas. Foi 
organizado com a consultoria de Pompéa Chaves Picone, bibliotecária 
aposentada da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional, e do 
prof. Rüdger Hoffman, do Departamento de Letras da UFF.

2. Literatura infantojuvenil – 410 livros.
3. Partituras – 139 itens, entre partituras de música popular brasileira, 

clássicos e livros de estudos técnicos adotados pelos conservatórios e 
institutos musicais em geral.

4. Material cartográfico – 150 itens, entre mapas, plantas, atlas e cartas 
náuticas.

5. Monografias/Rio de Janeiro – Dois mil livros sobre assuntos flumi-
nenses ou escritos por autores nascidos no Estado do Rio de Janeiro.

6. Monografias/Brasil – 400 livros selecionados por professores da UFF 
sobre assuntos nacionais: folclore, história, língua e literatura, estudos 
sociais e econômicos, artes, relações raciais etc.

7. Periódicos – 289 títulos de periódicos, reunindo mais de três mil 
fascículos.

8. Material iconográfico/Rio de Janeiro – 860 itens, entre álbuns, car-
tões-postais e fotografias, reunindo mais de 1.900 imagens, se con-
tadas individualmente. Organizado com a consultoria da museóloga 
Rosângela Bandeira, do Museu Histórico Nacional.

9. Discos – 657 discos (nacionais e internacionais), dos quais quatro de 
gramofone e os restantes de 78 rpm. Organizado com a consultoria de 
Lúcia Vianna, do Museu da Imagem e do Som.

10. Moedas – 93 moedas (22 portuguesas e 71 brasileiras), datadas do 
século XIV ao século XX. Organizado pelas museólogas da Divisão de 
Numismática do Museu Histórico Nacional, coordenadas por Eliane 
Rose Vaz Cabral Nery.
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11. Monografias/UERJ – 257 livros e dois periódicos (18 fascículos), in-
corporados à Biblioteca da Faculdade de Formação de Professores da 
UERJ após avaliação do corpo docente da Universidade.

É preciso ter presente que os catálogos não abrangeram todo o material 
disponível na época, e que as coleções não deixam de crescer.

Vale destacar também que, desde o início, esse trabalho não pretendeu for-
mar “acervos curiosos” ou “museus do lixo”. O importante é reconhecer que 
um rico acervo de valor local e nacional se perde diariamente no lixo. Notícias 
frequentes de achados interessantes no lixo, da formação de coleções de livros 
e revistas por garis e catadores indicam que muitos materiais importantes são 
diariamente descartados. Trata-se de despertar no país um sentimento de va-
lorização e zelo com os materiais culturais que temos em casa, e que podem 
ser, quando não mais desejados, oferecidos a amigos, parentes, instituições, ou 
doados a entidades de catadores.

O bairro de São Francisco possui cerca de 2,5 mil residências. Isto mostra 
o potencial desse tipo de trabalho se estendido a áreas mais populosas.

Esse trabalho certamente levanta questões mais amplas sobre a trajetória dos 
materiais culturais nas próprias residências e a influência de acontecimentos 
como mudanças de moradia, aumento da família (necessidade de mais espaço), 
infestação de cupins e traças e, principalmente, rituais da morte. Nesse caso, 
o tradicional e rápido desvencilhar-se das “coisas” do falecido traz desastrosas 
consequências. Não é feita uma avaliação do que se tem, e assim até uma rica 
tradição familiar pode se perder, por exemplo, com os álbuns de família.

Resíduos & Memória é uma proposta cultural e de solidariedade, e nos 
chama para a importante tarefa de nos voltarmos para os pequenos acervos de 
anônimos, que, uma vez reunidos, podem formar valiosas coleções e mesmo 
incentivar e fortalecer o colecionismo, prática reconhecidamente de grande 
valor educacional e cultural.

Por outro lado, criar alternativas para a recepção desses materiais, com 
apoio de instituições de credibilidade social, é uma necessidade que cada mu-
nicípio deve considerar.

3 Projeto Resíduos & Memória

Os materiais culturais recolhidos no bairro de São Francisco, depois da 
triagem inicial, são encaminhados a destinos diversos:
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a) Centro de Memória Fluminense (Cemef )

Para onde é encaminhado material de interesse para a memória do Estado 
do Rio de Janeiro, notadamente livros e revistas, que são tratados tecnicamen-
te e disponibilizados para consulta de todos os interessados.

O Centro de Memória Fluminense (Cemef ), unidade integrante do 
sistema de bibliotecas coordenado pela Superintendência de Documenta-
ção da Universidade Federal Fluminense, recebeu, entre os anos de 1994 
e 1995, a Coleção Nóbrega de Siqueira (poeta e crítico teatral nascido em 
Jaú, São Paulo, mas radicado em Niterói), que foi encaminhada ao Projeto 
Coleta Seletiva por seus familiares e marcaria o início da parceria entre as 
duas instituições.

Desde então, o Cemef passou a receber e incorporar ao seu acervo o 
material bibliográfico referente ao Estado do Rio de Janeiro. Nessa primeira 
situação foram recebidos cerca de 500 volumes.

Posteriormente, até para facilitar o acompanhamento da evolução do 
acervo, o material recebido por meio do projeto – em comodato – passou a 
compor uma coleção em separado, que recebeu o nome de Coleção Emílio 
Eigenheer (coordenador do PCSL desde a sua criação), seguindo a tradição 
do Cemef de registrar as coleções com o nome dos seus titulares. A essa 
coleção foram sendo incorporados livros, folhetos, periódicos, mapas, foto-
grafias, cartões-postais e partituras, totalizando aproximadamente 7,5 mil 
peças, todas disponibilizadas para consulta.

Em dezembro de 2008 o Cemef recebeu, também em comodato, a Cole-
ção Lourenço de Araújo (poeta niteroiense), resgatada em um apartamento 
desocupado no bairro. Essa coleção se revelaria de extrema importância para 
a memória cultural da cidade, pois reunia o material colecionado por toda 
uma família de escritores, em especial por Lourenço, personagem impor-
tante do Café Paris, reduto de intelectuais e boêmios da cidade que deram 
origem ao Cenáculo Fluminense de História e Letras. Trata-se de livros, 
periódicos, correspondências, recortes de jornais, manuscritos, fotografias, 
documentos pessoais e diplomas amealhados ao longo de quase nove déca-
das, e que testemunham não só a história pessoal de cada um deles, como 
resgatam aspectos da trajetória intelectual e literária de Niterói, alguns pou-
co conhecidos até então. Esse acervo deu origem a duas exposições – a pri-
meira delas montada no próprio Cemef, e mais recentemente, na Biblioteca 
Estadual de Niterói, por ocasião de sua reinauguração em junho de 2011, 
como exposição permanente – e à série Boêmios do Café Paris, já com o 
terceiro volume em andamento.
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b) CIRS online

Livros e revistas de interesse universitário são oferecidos a alunos, profes-
sores e funcionários da UFF e da UERJ (Campus de São Gonçalo), por meio 
de um site ligado ao Centro de Informação sobre Resíduos Sólidos (CIRS), 
atualmente vinculado ao Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e 
Meio Ambiente (Latec) da UFF.

O material é catalogado e disponibilizado para compra no seguinte ende-
reço: www.uff.br/cirs/.

Os interessados selecionam os livros e fazem suas ofertas. É feita, então, 
uma avaliação da proposta, que normalmente é aceita se alcançar 40% do 
valor mínimo de mercado. A ideia é que o preço cobrado seja não só bastante 
atrativo para os interessados, como também uma fonte de recursos, ainda que 
pequena, para o Projeto Resíduos & Memória.

Estabelece-se aí uma interessante troca de informações com os alunos que 
nos acessam, pois eles não apenas adquirem livros importantes a preços bem 
abaixo do mercado, mas também aprendem a valorar o livro como objeto, e 
muitos deles iniciam assim suas coleções.

c) Exposições e publicações

Os recursos obtidos através do CIRS online são utilizados no apoio a pu-
blicações (oriundas ou inspiradas em materiais recolhidos pela Coleta Seleti-
va), a exposições relacionadas ao projeto e também na restauração de obras de 
interesse.

Um exemplo significativo dessa aplicação foi o financiamento parcial de 
dois livros, já publicados, da coleção Boêmios do Café Paris, sobre a qual já 
falamos.

A pequena exposição que trouxemos para o Enar, banner e folhetos foram 
custeados com essa verba.

d) Sebos

Livros didáticos, best-sellers, revistas de divulgação, quadrinhos etc. são 
vendidos a sebos locais. Mesmo que a baixo custo, avalia-se que se trata de 
uma adequada forma de se colocar novamente em circulação parte do mate-
rial recolhido.

e) Reciclagem

Ao fim desse processo, os materiais que não encontram seu nicho, só en-
tão, são destinados à reciclagem.
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4 Identificando as obras raras do projeto

Cabe ressaltar que o projeto não prioriza o recolhimento de obras con-
sideradas raras. Em um país notadamente com tantas deficiências culturais, 
colocar novamente em circulação o que ainda pode ser reaproveitado é sua 
tarefa primordial.

Porém, um significativo conjunto de materiais considerados raros e/ou va-
liosos pelo programa é recolhido. Para sua identificação, são utilizados os cri-
térios estabelecidos pela Ordem de Serviço n° 02/2000, no âmbito do Sistema 
NDC de Bibliotecas e Arquivos da Universidade Federal Fluminense, que são 
basicamente os seguintes:
• as datadas até o século XVIII;
• as brasileiras do século XIX, especialmente as datadas até 1850;
• as primeiras edições;
• as edições especiais, numeradas e com tiragens reduzidas, em especial as de 

luxo para bibliófilos;
• as edições clandestinas;
• as edições ilustradas por artistas renomados ou pelos próprios autores;
• as edições apreendidas, suspensas ou recolhidas;
• as edições esgotadas;
• os exemplares com dedicatórias e/ou autógrafos importantes;
• as obras clássicas nos diversos ramos do conhecimento, reconhecidas como 

tal por especialistas.

No entanto, a diversidade do acervo recolhido tem nos obrigado a refle-
tir cotidianamente e a acrescentar novos critérios aos mencionados, com a 
finalidade de nortear a reunião e a preservação dos itens não bibliográficos 
amealhados pelo programa.

Dentre os materiais já identificados, são considerados raros e/ou preciosos:
• material iconográfico: álbuns, fotografias e cartões-postais (nacionais e es-

trangeiros), até a década de 1950;
• discos de gramofone e de 78 rpm;
• moedas portuguesas e brasileiras até a década de 1950;
• medalhas comemorativas;
• material religioso: santinhos, missais, datentes, medalhas e demais objetos 

até a década de 1950;
• alguns conjuntos temáticos, como o referente à construção de Brasília (car-

tões-postais, convites autografados etc.) e à construção e inauguração da 
ponte Rio-Niterói (séries filatélicas e de cartões-postais);
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• objetos e documentos específicos de determinados momentos históricos, 
como caixinhas de socorro da II Guerra Mundial, passaportes familiares do 
mesmo período etc.

Há também a preocupação com a preservação da memória do bairro de 
São Francisco, da cidade de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro, o que nos 
leva a considerar raros materiais a ela relacionados.

Dessa forma, são separados ainda como raros e/ou valiosos os materiais 
que se enquadram nos seguintes critérios:
• obras referentes à história regional (bairro/cidade/estado), desde as mais 

antigas às publicadas recentemente.
(Neste item incluem-se as plantas do loteamento que deram origem ao 
bairro de São Francisco, fotos e cartões-postais, publicações periódicas, 
partituras etc.);

• as coleções de personalidades importantes da cidade de Niterói.
(Neste item são consideradas na íntegra as coleções Nóbrega de Siqueira, 
jornalista e crítico teatral, com 732 volumes, 132 fascículos de periódi-
cos, 38 fotografias, 68 manuscritos, documentos pessoais e 231 recortes 
com artigos de sua autoria publicados em jornais e revistas; e Lourenço de 
Araújo, poeta e jornalista, com 723 volumes, 372 fascículos de periódicos, 
manuscritos, fotografias, documentos pessoais e recortes de jornais.);

Alguns conjuntos ainda não puderam ser avaliados, por não termos encon-
trado especialistas que pudessem nos orientar, como é o caso dos selos. Apesar 
de leigos no tratamento desse tipo de material, já pudemos identificar alguns 
selos importantes, como o Olho de Boi, a primeira série de selos brasileiros, 
impressa por determinação do governo imperial brasileiro em 1843.

Certamente novos critérios de raridade serão acrescidos a esse nosso estudo 
inicial.

Esperamos que os resultados positivos dessa experiência levem à reflexão 
sobre o material histórico e cultural que se perde diariamente com o descarte 
do cidadão comum, e sobre o que se poderia “salvar” se programas semelhan-
tes fossem implantados em bairros das grandes cidades, ou em pequenos mu-
nicípios brasileiros, ou mesmo se campanhas de orientação direcionassem o 
cidadão a procurar instituições que estivessem disponíveis para receber e tratar 
esses materiais adequadamente.



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

263

Referências

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Divisão de Obras Raras. Planor. Critérios de 
raridade [e] Catálogo Coletivo do Patrimônio Bibliográfico Nacional – CPBN: séculos 
XV e XVI. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, [2000]. 1 CD-ROM.

COLETA seletiva recupera dois mil livros em Niterói. O Globo, Rio de Janeiro, 15 jan. 
1992. p. 17.

CULTURA resgatada na lixeira. O Globo, Rio de Janeiro, 15 out. 1995. O Globo 
Niterói, p. 27.

EIGENHEER, Emílio Maciel. Cultura esquecida no lixo. Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 13 mai. 1995. Caderno Ideias, p. 5.

______. Resíduos & Memória. Retrô: coleções & antiguidades, São Paulo, p. 66-68, 
mar. 2007.

______. (Coord.). Resíduos & Memória. Niterói: Sacem, Projeto Cidadania, 
Reutilização e Inovação Tecnológica, 2006. 35 p. il. (Cadernos do Centro de 
Memória Fluminense, 8).

______; FERNANDES, Maria José da Silva. Resíduos & Memória. Rio de Janeiro: 
InFolio, 2007. 47 p. il.

______; ______. Resíduos & Memória: apoio CNPq. Mundo & Vida: alternativas em 
estudos ambientais, Niterói, UFF-CEG, v. 9, n. 1, p. 23-35, 2008. Número especial 
sobre resíduos sólidos.

______; FERREIRA, João Alberto; ADLER, Roberto Rindler. Materiais culturais e de 
construção na coleta seletiva de lixo. Rio de Janeiro: In-Folio, 2007. 28 p. il.

FERNANDES, Maria José da Silva. A importância das coleções particulares para a 
preservação da memória regional: o Centro de Memória Fluminense da UFF. Niterói: 
Sacem, 2005. 78 p. il. (Cadernos do Centro de Memória Fluminense, 7).

______ (Org.). Obras do século XIX: Projeto Resíduos & Memória. Rio de Janeiro: 
Centro de Informação sobre Resíduos Sólidos: In-Folio, 2007. 32 p. il. color. (Série 
Catálogos, 1).

______; HELDE, Rosângela Rocha Von. Resíduos & memória: o acervo valioso e/
ou raro recolhido pelo Programa de Coleta de Lixo de São Francisco, em Niterói. 
Mundo & Vida: alternativas em estudos ambientais, Niterói, UFF-CEG, v. 12, n. 1, 
p. 25-31, 2012. Número especial sobre resíduos sólidos II.

PINHEIRO, Ana Virgínia. Que é livro raro?: uma metodologia para o estabelecimento 
de critérios de raridade bibliográfica. Rio de Janeiro: Presença; Brasília: INL, 1989. 
71 p. il.



264

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Núcleo de Documentação. I Catálogo 
de obras raras e valiosas da Universidade Federal Fluminense. Niterói: NDC, 2006. 46 
p. il.

______. Núcleo de Documentação. Documentos raros e/ou valiosos: critérios de seleção e 
conservação. 2. ed. Niterói: EDUFF, 2002. 37 p.

______. Núcleo de Documentação. Ordem de Serviço n. 02/2000, de 05 de maio de 
2000. Estabelece critérios para identificação de obras raras e/ou valiosas no âmbito 
do Sistema NDC de Bibliotecas e Arquivos na UFF.



Jeorgina Gentil Rodrigues
Doutora em Informação e Comunicação em Saúde, mestre em Ciência da 

Informação. Biblioteca de Ciências Biomédicas, Icict/Fiocruz.

Uma breve análise  
sobre os critérios de  

raridade bibliográfica



Resumo

Este estudo faz uma breve análise dos critérios de qualificação de obras raras. Analisa os 
critérios adotados por diferentes instituições públicas. Apresenta algumas recomendações 
metodológicas visando a subsidiar os critérios de qualificação de obras raras. Também apre-
senta os critérios de raridade bibliográfica desenvolvidos para livros e periódicos científicos 
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Abstract

This study is a brief analysis of the qualification criteria of rare books. It analyzes the 
criteria adopted by different public institutions. It presents some methodological recom-
mendations aimed at subsidizing the qualification criteria of rare books. It also presents 
the bibliographic rarity criteria developed for scientific books and periodicals adopted in 
the Biomedical Sciences Library of the Oswaldo Cruz Foundation.
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Introdução

O livro em trajetória começa “comum”, torna-se “incomum” ou “excepcio-
nal”, passa a ser “escasso”, depois “raro” e finalmente “raríssimo” (HOWES, 
1956/1957; KOSMOS, 1984; MORAES, 1998). Essa divisão surgiu, muito 
provavelmente, no início do desenvolvimento do comércio de livros impres-
sos (HOWES, 1956/1957). Assim, por meio dos livros raros é possível per-
correr séculos e vivenciar o passado, o presente e o futuro:

What is a book? […] For me a book is a tiny crystallization of history. Its contents may 
speak of the past or the present, of many countries or of no country, while the format of 
the book itself is an eloquent of the time and place that produced it and forever bears 
the unmistakable stamp of its nationality and its period.1 (SHAFFER, 1959, p. 138)

Ainda Shaffer (1959, p. 141): “Each book has the power to recall at least the 
period which produced, and some have fascinating tales to tell of various times 
and places.”2 Para a autora, por meio dos livros antigos se pode perceber além 
da evolução dos conceitos, a variação dos formatos que evidenciam como cada 
época e lugar tornam o texto bem peculiar e próprio.

Desde a invenção da imprensa, milhões de livros, folhetos, revistas e jor-
nais foram publicados. No entanto, apenas uma pequena parcela dessas peças 
é considerada “rara” pelos especialistas. Horch (1982, p. 63) faz a seguinte 
observação sobre o significado da palavra raro e sua relação com o livro: “Em 
relação ao livro, o fator raridade é importante ou, mesmo, primordial. No en-
tanto, não é exclusivo. Existem vários fatores, para que ao livro seja atribuído 
o qualificativo raro".

Os conceitos de raridade são, usualmente, baseados no consenso geral 
do “velho-antigo-precioso-raro” (PINHEIRO, 1989; RODRIGUES, 1996, 
2007). Entretanto, uma obra pode ser considerada rara ao sair do prelo. Para 
Pinheiro (2001, p. 1), “cada livro é um universo restrito de manifestações 
culturais – originais e acrescentadas”. Assim, para que ao livro seja atribuído 
o qualificativo de raro, deve-se considerar não apenas a sua beleza tipográfica, 
antiguidade, unicidade ou valor comercial, mas também o seu considerável 
potencial de informação.

As obras raras podem ser conceituadas em duas grandes categorias: “obras 
comprovadamente raras e obras circunstancialmente raras” (NARDINO; 

1. O que é um livro? [...] Para mim, um livro é uma pequena cristalização da história. Seu conteúdo pode 
falar do passado ou do presente, de muitos países ou de nenhum país, enquanto o formato do livro em si é 
uma eloquência do tempo e lugar que o produziu e sempre traz a marca inconfundível da sua nacionalidade 
e seu período. [tradução nossa]

2. Cada livro tem o poder de recordar, pelo menos, o período que o produziu, e alguns têm histórias fascinan-
tes para contar de várias épocas e lugares [tradução nossa].
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CAREGNATO, 2005, p. 384). Na primeira categoria se enquadram as obras 
que abrangem determinado limite histórico. As obras circunstancialmente ra-
ras são aquelas que se enquadram em critérios preestabelecidos por institui-
ções ou bibliófilos.

Nessa perspectiva, conceitua-se como raro: “Todo livro que cita pela pri-
meira vez um fato importante, marca uma data na História, tem um valor 
bibliográfico universal, é procurado e se torna geralmente raro” (MORAES, 
1998, p. 21). As características históricas de determinada época são o resul-
tado de um contínuo processo de transformação. Os livros que naquele mo-
mento são produzidos também estão sujeitos a esse processo. Então, entender 
um livro raro é estudá-lo em sua historicidade, apresentando seu significado 
em cada momento, chegando a seu significado atual.

Desse modo, considerou-se que a determinação de critérios para a quali-
ficação de obras raras deve responder às seguintes questões (RODRIGUES, 
1996, 2007):
• Com que finalidade? (critérios objetivos);
• A quem interessa? (critérios subjetivos).

Pinheiro (1989, p. 21) entende que a identificação de critérios de raridade 
bibliográfica:

implica na abordagem do caráter bibliológico das obras e na ênfase da influência 
social, econômica, e cultural, sofrida por todas as autoridades que contribuíram 
na elaboração física e intelectual de uma obra.

Partindo desses pressupostos, tendo como base as recomendações metodo-
lógicas de Pinheiro, o acervo deverá ser avaliado sob as seguintes perspectivas: 
a) do profissional da informação, no caso de um acervo considerado antigo 
e desatualizado ser selecionado por um novo critério de valor; b) do gestor 
da instituição, perante um acervo que considera “valioso” do ponto de vista 
histórico e comercial; e c) do usuário, pelo seu consequente valor bibliográfico 
ou bibliológico. Só depois da avaliação do acervo é que o profissional da infor-
mação poderá definir critérios para enfoque de raridade bibliográfica.

O critério da raridade relativa

O critério da raridade relativa pode considerar um livro como raro, confor-
me determinadas características em que se enquadre: uma edição com alguma 
particularidade ou caráter próprio que a distinga das demais; a relevância his-
tórica da obra; uma edição que testemunhe os estágios de avanços científicos 
e tecnológicos; uma obra representativa do escopo da instituição em que está 
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localizada; um exemplar acrescido de elementos em período posterior à sua pu-
blicação, por exemplo, autografado pelos autores ou personalidades de renome.

Esses critérios poderão ser sistematizados e aplicados nas mais diversas cir-
cunstâncias. Como exemplo, podemos citar os seguintes catálogos de obras 
raras que consideraram o aspecto do valor cultural na seleção e formação de 
seu acervo raro:

não é a raridade nem o valor pecuniário, no sentido dos antiquários, que que-
remos ressaltar, embora disso não possamos nos dissociar. Tornar conhecido o 
legado intelectual dos homens que as escreveram, é a nossa meta [...] (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI, 1987, v. 1, p. 9);

obras que devem figurar [...] como marcos sempre vivos da linguagem, do espíri-
to e dos hábitos de uma época. (BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO (Rio 
Grande do Sul), 1972, p. [iii]);

coletânea de interesse em diversas fases da cultura pernambucana [...] (ARQUI-
VO PÚBLICO ESTADUAL (Pernambuco), 1982, p. 6);

ao conteúdo que encerram e às circunstâncias de onde emergiram... (BIBLIOTECA 
RIO GRANDENSE (Rio Grande, RS), 1986, p. 5);

obras representativas que retratam o Brasil na visão dos viajantes que descreveram 
seus habitantes, doenças e tratamentos, geografia animais e plantas. (ÁVILA-PI-
RES, 1992).

A evolução do livro contribuiu para a consagração de mitos relacionados 
a critérios de raridade bibliográfica, tais como: “todo livro antigo é raro” ou 
“um livro é raro quando é o único existente no mundo” (PINHEIRO, 1989, 
2001). Ainda segundo a autora, antiguidade não é sinônimo de raridade, nem 
garante o mérito de um livro. O acúmulo de títulos potencialmente raros, não 
identificados em bibliotecas, arquivos e museus, produz a ilusão da “inexis-
tência” de títulos. Quando se identifica um exemplar, não se pode ter a certeza 
de que ele seja efetivamente um exemplar único, no mundo.

Os códigos de catalogação especializados3 adotam tanto o limite histórico, 
publicações produzidas antes da introdução da mecanização da imprensa no 
século XIX, como as características das obras produzidas artesanalmente, ou 
por processos que perpetuam a tradição do livro artesanal, independentemen-
te da época de publicação, como critérios básicos, na seleção e formação de 
um acervo considerado raro.

3.  Cf. Library of Congress (1991); International Federation of Library Associations and Institutions (1991).
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Conforme Moriarty (2004, p. 6), o Descriptive cataloging of rare materials 
(books) considera um livro como “raro”

based on its age, provenance, artifactual value, the number of copies of the same state, 
issue, or edition in existence, its inclusion in a defined collection, or its potential rese‑
arch value among other criteria. There are arbitrary cut‑off dates one can use, such as 
1501 for incunabula and 1800 for hand‑press books although many institutions now 
have moved the latter date back to 1825. However, many 19th century and modern 
fine‑printing books are also collected in rare book and special collections departments. 
The closest one can come to defining ‘rare’ book is that it usually has a historical or 
artifactual value independent of its content.4

Como exemplo, citam-se aqui algumas instituições brasileiras e os limites 
cronológicos adotados para conceituar um livro como raro: a Biblioteca Na-
cional, no Rio de Janeiro (RJ), considera raros os livros editados até 1841; o 
Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), considera raros os livros publicados 
até 1889; a Biblioteca Estadual Benedito Leite, em São Luís (MA), considera 
raras as obras publicadas até 1900 e as primeiras edições das obras produzidas 
entre 1900 a 1950; e a Biblioteca Central da Universidade de Brasília, no 
Distrito Federal, considera raras as obras editadas no Brasil até 1830/1840 e 
obras de autores brasileiros publicadas até 1860.

O critério da raridade relativa também é adotado por bibliófilos e bibliógrafos 
que podem considerar como “raro”: uma primeira edição; um exemplar pouco 
conhecido; uma edição premiada; um fac-símile; uma encadernação de luxo; uma 
obra com estampas originais; um assunto tratado de maneira sui generis.

As fontes de informação comerciais também utilizam o critério da raridade 
relativa. Pinheiro (1989, p. 12) observa que “nas fontes de informação comer-
ciais, que vão avaliar, em espécie, cada unidade bibliográfica – o preço passa 
a ser indicador de ‘raridade’ [...]”. Os livreiros, para valorizar determinado 
exemplar, utilizam termos como “obra rara”, “obra muito estimada”, “extre-
mamente rara”, “muito rara ou raríssima” e “obra esgotada”, não existindo um 
conceito definido para cada termo. Conforme Cunha (1984, f. [1]):

Deve-se ponderar que, conforme interesses específicos de bibliotecas e/ou cole-
cionadores, outros critérios podem ser acrescidos. Entretanto a classificação de 
qualquer obra dentro destes padrões exige um apoio bibliográfico i.e., consultas a 

4. com base no tempo, proveniência, valor artesanal, número de cópias existentes no mesmo estado, com a 
mesma data de publicação ou de mesma edição, inclusão em uma coleção definida ou valor de pesquisa poten-
cial entre outros critérios. É possível usar datas de corte arbitrárias, como 1501 para incunábulos e 1800 para 
livros impressos à mão, embora muitas instituições tenham transferido a última data para 1825. No entanto, 
muitos livros do século XIX e de fina impressão moderna também são reunidos em departamentos de coleções 
especiais ou de obras raras. O mais próximo que se pode chegar da definição de livro “raro” é que este costuma 
ter um valor histórico ou artesanal independente de seu conteúdo [tradução nossa].
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bibliografias, catálogos especiais com descrição de exemplares, conhecimento de 
história do livro e outras fontes de informação e referência.

Existem obras que serão consideradas raras em qualquer instituição e cata-
logadas como tal, como é o caso de incunábulos e coleção Brasiliana e Brasi-
liense. Moraes (1998) define como coleção “Brasiliana” o conjunto de livros 
antigos sobre o Brasil, impressos entre 1504 (data do primeiro livro sobre o 
Brasil) até antes de 1901, produzidos por viajantes estrangeiros; obras de au-
tores brasileiros impressas no estrangeiro até 1808, início oficial da tipografia 
no Brasil, e os livros escritos por brasileiros durante o período colonial. Con-
tudo, o autor faz a seguinte restrição: “não se considera como Brasiliana o que 
não é procurado pelos bibliófilos” (p. 176), ou seja, não é considerado como 
objeto de coleção. O referido autor classificou como coleção “Brasilense” a co-
leção de livros impressos no Brasil de 1808, data em que se encerra o período 
colonial, até a atualidade.

Um importante conjunto de relatos denominado “Brasiliana” é dos cro-
nistas quinhentistas, como Pedro Vaz de Caminha, Fernão Cardim, Gabriel 
Soares de Souza, André Thevet, Jean Lery e Hans Staden, que descrevem os 
índios, a fauna e a flora da nova terra. Considerava-se que nos relatos qui-
nhentistas havia uma forte presença de fantasias, do maravilhoso, que consti-
tuía o imaginário europeu.

Não obstante os diversos critérios para qualificar um livro como raro, a ra-
ridade relativa não contraria o caráter de raridade internacional de uma obra. 
Diante dessas premissas, quais são os critérios empregados para qualificar uma 
obra como rara, internacionalmente? Citam-se, como exemplo, os critérios 
adotados pela Biblioteca Nacional (1984, 2000):
• Primeiras impressões (séculos XV-XVI);
• Impressões dos séculos XVII e XVIII (até 1720);
• Edições de tiragens reduzidas;
• Edições especiais (de luxo para bibliófilos);
• Edições clandestinas;
• Obras esgotadas;
• Exemplares de coleções especiais (regra geral com belas encadernações e 

ex-libris);
• Exemplares com anotações manuscritas importantes (incluindo as 

dedicatórias);
• Brasil (século XIX).
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Como identificar um livro raro?

Os livros impressos até o fim do século XVIII merecem especial cuidado, 
não só por serem objetos de feitura artesanal, como também pelo esforço em-
pregado pelo homem em todas as etapas de sua fabricação (CUNHA, 1995). 
Assim, um livro para ser considerado “raro” deve ser avaliado sob os seguintes 
aspectos (PINHEIRO, 1989, p. 29-32; UNIVERSIDADE FEDERAL FLU-
MINENSE, 1987):
• Limite histórico: os períodos que caracterizam as principais datas da evo-

lução tecnológica do livro; do século XV, início da tipografia artesanal, até 
antes de 1801, marco do início da produção industrial de livros e produção 
artesanal de impressos; a fase inicial da produção de impressos em qual-
quer lugar; todo período que caracteriza uma fase histórica, demarcada em 
função do conjunto bibliográfico (objetivo, utilização, assunto etc.) e/ou 
colecionador.

• Aspectos bibliológicos: beleza tipográfica; ilustrações produzidas artesa-
nalmente (xilogravura, aquarela etc.) e não fotomecânicos; os materiais 
utilizados para a confecção do suporte na impressão (papel de linho, perga-
minho, marcas d’água);5 edições de luxo para colecionadores, com número 
limitado de exemplares, enriquecida por ilustrações de artistas consagrados 
e impressa em papel especial; notas,6 como, por exemplo, capitais orna-
mentadas, vinhetas,7 caracteres góticos, comentários em corandel, man-
chete8 etc.

Conforme Machado, Helde e Couto (2007, p. 103), análise bibliológica 
consiste num exame minucioso feito em cada página do livro e que tem como 
objetivo servir como um recurso de preservação e salvaguarda. Recomenda-se 
descrever todos os atributos pertencentes a um determinado item e todos os 
demais atributos que o caracterizam e o diferenciam de outros exemplares da 
mesma obra, expressão e/ou manifestação, tornando-se necessária a realização 
de uma análise exaustiva, da capa à contracapa.

5. Marca d’água: um brasão partido, coroado, com as iniciais I e Y (BIBLIOTECA NACIONAL, 1983).

6.  Na catalogação de obras raras, é indispensável o uso da Zona das Notas (zona 7) do International 
Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian) – ISBD(A), que permite 
detalhar e especificar bem as características extrínsecas e intrínsecas da obra rara, ampliando e enriquecendo 
a sua descrição. Em alguns momentos, principalmente quanto à padronização de terminologias, é utilizado 
o DCRB Descriptive Cataloging of Rare Books – DCRB (MACHADO, HELDE; COUTO, 2007).

7.  Qualquer ilustração ou ornamento, tipográfico ou alusivo ao texto, e que, no processo descritivo, não pode 
ser identificado, com segurança, como marca ou brasão (PINHEIRO, 1998).

8. Signo tipográfico usado para chamar especial atenção para passagens do texto (HOUAISS, 1983, p. 188).
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• Valor cultural: obras científicas que datam do período inicial de ascensão 
daquela ciência; ineditismo dos assuntos na época em que foram escritos; 
edições limitadas e esgotadas; obras personalizadas e numeradas com ti-
ragens reduzidas; censuradas e contrafeitas;9 edições príncipes;10 edições 
fora de mercado; obras representativas do escopo da instituição onde está 
localizada etc.

• Pesquisa bibliográfica: os livros raros serão previamente analisados segundo 
os critérios de raridade adotados pela instituição e simultaneamente será 
realizada pesquisa bibliográfica em fontes consideradas fidedignas impres-
sas ou em meio digital; identificação de exemplares disponíveis considera-
dos raros, preciosos ou únicos, fundamentada em bibliografias de mérito 
reconhecido e de especialistas no assunto, valor de mercado etc.

• Características do exemplar: elementos acrescentados ao exemplar que se 
tem em mãos, como a presença de autógrafo ou dedicatória de persona-
lidade de renome, anotações manuscritas no exemplar, imperfeições no 
exemplar, exemplar incompleto (falta de folha de rosto, páginas do texto e/
ou estampas), marcas de propriedade (carimbos,11 ex-libris,12 super‑libris,13 
ex‑dono14) etc.

Nesse contexto, a Biblioteca de Ciências Biomédicas adotou os seguintes 
critérios de raridade para livros científicos e históricos (BIBLIOTECA DE 
MANGUINHOS, 1992, p. [23]-24):

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 instala-

ção da tipografia no Brasil em 1808);

9. “imitação fraudulenta, edição de um livro feita sem autorização de quem detém os direitos” (PINHEIRO, 
p. 152-153).

10. “Primeira edição de uma obra, com prioridade temporal sobre quaisquer outras edições de quaisquer 
editores; é comumente, interpretada como primeira edição impressa de um texto anterior à tipografia” 
(PINHEIRO, p. 59).

11. Por exemplo, Carimbo da Real Bibliotheca etc.

12. Marca de propriedade impressa ou gravada em papel que identifica o colecionador, geralmente fixada no 
verso da capa ou nas folhas preliminares de um livro (CALHEIROS; COSTA; RODRIGUES, 2003), por 
exemplo, ex-libris de Lionel Walter Rothschildi. 1886 (v. 3-5) (BIBLIOTECA DE MANGUINHOS, 1992, 
p. 70, ref. 92); ex-libris atribuído a J. A. Marques (BIBLIOTECA NACIONAL, 2004, p. 95, ref. 132).

13. Marca de propriedade fixada ou gravada na encadernação de um livro que identifica o colecionador (CALHEI-
ROS; COSTA; RODRIGUES, 2003), por exemplo, super‑libris do Marquês de Pombal nas duas capas (FAILLACE, 
2009, p. 76).

14. Marca de propriedade representada por anotação manuscrita que identifica o dono do exemplar, geralmente, nas 
folhas preliminares (CALHEIROS; COSTA; RODRIGUES, 2003), por exemplo, ex‑dono “Josephi Santis Mendes & 
Carvalho est” (t. 2) e “Sou de Joze Antonio dos Santos Mendes de Carvalho & Cia” (t. 3) (BIBLIOTECA DE MAN-
GUINHOS, 1992, p. 31, ref. 5); ex‑dono: “Collegio do Porto” (BIBLIOTECA NACIONAL, 2004, p. 98, ref. 153).
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• Livros com estampas originais (ilustrações de artistas de renome ou dos pró-
prios autores);

• Trabalhos que sejam marcos para o progresso da Ciência (como as edições an-
tigas História Natural de Linné, primeiro a criar um sistema internacional de 
nomenclatura zoológica e botânica);

• Trabalhos que sejam marcos na História Científica do Brasil (como Flora Bra-
siliensis de 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 sua 

destinação e objetivos).

Exemplares Raros e Especiais:
• Com dedicatória manuscrita dos autores e/ou personalidades de renome;
• Autografados pelo(s) autor(es);
• Com marcas de propriedade (assinaturas, ex-libris, carimbos, brasões etc.);
• Tiragem especial em edições comuns.

Além desses, o presente estudo recomenda que sejam acrescidos os seguin-
tes critérios para qualificação de livros científicos e históricos:

• Coleção Brasiliana: livros sobre o Brasil impressos desde o século XVI até o 
final do século XIX e os livros de autores brasileiros impressos no estrangeiro 
até 1808;

• Coleção Brasiliense: livros impressos no Brasil de 1808 até os nossos dias e 
que tenham valor bibliofílico, que é frequentemente acrescido pela presença de 
assinaturas e dedicatórias;

• Livros de comprovado valor científico editados até o final do século XIX;
• Trabalhos monográficos de valor científico: teses inaugurais ou de doutora-

mento e livre-docência, defendidas até a década de 1940;
• Trabalhos de valor científico significativo produzidos por cientistas e pesquisa-

dores brasileiros até a década de 1940;
• Trabalhos de autoria feminina de valor científico significativo produzidos até 

a década de 1940.

O livro raro se impõe hoje como objeto de reflexão (história e memória) e 
do desenvolvimento dos estudos a respeito dele e das instituições responsáveis 
por sua guarda e divulgação.
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Critérios de enfoque de raridade para periódicos científicos

Em relação aos critérios de enfoque de raridade para periódicos científicos, 
estes são classificados como raros tanto em virtude de sua antiguidade quanto 
por sua importância histórica e relevância como fonte de pesquisa. Rodrigues 
(1996, p. 57-59) desenvolveu os seguintes critérios de qualificação de perió-
dicos científicos raros:

Periódico enquanto canal de comunicação formal, com relação às funções memó‑
ria e disseminação da informação (suporte físico):
• Periódicos produzidos artesanalmente (do século XV, princípio da história da 

imprensa, até antes de 1801, em face de mecanização dos impressos);
• Periódicos publicados no Brasil no século XIX (período-marco da criação da 

Imprensa Régia no Brasil em 1808);
• Início do periodismo em qualquer lugar;

Periódico em função do conjunto bibliográfico:
• Âmbito da coleção em análise;
• Finalidade da publicação (filosofia editorial);
• Autoridades que colaboraram na produção intelectual da publicação: autores, 

editores, impressores e tipógrafos célebres;
• Utilização (liberdade de divulgação e publicação. Eventualmente por razões de 

censura política, social, religiosa ocorre cerceamento desta liberdade, tornan-
do-se raros os exemplares que tenham sobrevivido ao recolhimento, censura 
ou apreensão);

• A repercussão do fato científico nas sociedades e nas comunidades científicas da 
época (o registro desses fatos identifica, claramente, mudanças);

• Periódicos de valor científico significativo produzidos até a primeira metade 
do século XX.

Periódico em função do conteúdo:
• Artigos científicos que datam do período de ascensão de uma determinada 

Ciência (assim definidos pela literatura especializada);
• Periódicos que sejam marcos de referência para o progresso da Ciência (assim 

definidos pela literatura especializada);
• Periódicos que sejam marcos de referência na História Científica do Brasil (as-

sim definidos pela literatura especializada);
• Periódicos impressos em circunstâncias pouco comuns (por exemplo, obras 

eram impressas clandestinamente por motivos políticos, religiosos);

Periódico em função dos aspectos bibliológicos:
• Ilustradas, por artistas de renome ou pelos próprios autores, destacam-se, na-

turalmente, nas coleções;
• Ilustradas, por métodos artesanais: desenhos feitos de observações diretas ou 

com base em observações feitas ao microscópio;



276

An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

• Ilustrada por métodos fotomecânicos: a invenção da fotografia e da fotogravura 
possibilita novas observações passíveis de serem reproduzidas;

Características do exemplar em mãos:
• Marcas de propriedade (por exemplo, ex-libris, assinaturas, iniciais, ca-

rimbos, brasões etc., que identifiquem uma personalidade merecedora de 
reconhecimento);

• Autografado pelos autores e/ou personalidades importantes;
• Dedicatórias manuscritas dos autores e/ou personalidades importantes;
• Anotações importantes, que podem ser de um possuidor ou mesmo de um lei-

tor interessado e sempre que acrescentem, corrijam, esclareçam ou comentem 
o texto.

Como se pode verificar, os critérios de enfoque de raridade bibliográfica 
podem ser sistematizados de forma flexível, de acordo com o interesse de cada 
biblioteca e/ou instituição.

Além dos critérios de qualificação de obras raras visando à preservação 
de acervos considerados raros, valiosos ou preciosos e em consonância com 
a questão da preservação e salvaguarda dos bens culturais de uma nação, in-
cluindo o meio ambiente, os costumes, as línguas e as tradições, o patrimônio 
hoje é preocupação de um número expressivo de países em todo o mundo,15 
“reunindo profissionais de diversas áreas, que compartilham os postulados 
técnicos e teóricos relacionados a essas tarefas” (POSSAMAI, 2000, p. 16).

Nesse contexto, preservar não é apenas conservar e proteger o patrimônio 
documental da umidade, dos agentes (biológicos, físicos ou químicos) que 
causem danos às obras, mas também garantir sua integridade por meio de 
procedimentos que visem à segurança física de acervos.

Considerações finais

Alguns teóricos (MCLUHAN, 1972; FEBVRE; MARTIN, 1992; CHAR-
TIER, 1994; 2002) consideram provável o fim do livro tradicional. Entre 
eles, Chartier (2002) adverte que o livro, antes instrumento essencial para 
conservação e transmissão de conhecimento, hoje tem sua posição ameaçada 
pelo intenso avanço tecnológico.

Apesar dessas mudanças, nas últimas décadas vem ocorrendo o aumen-
to do interesse acadêmico pela História do Livro, sobretudo nas universida-
des europeias e norte-americanas e, mais recentemente, na América Latina 
(BELO, 2002).

15. Estados Unidos da América, França, Canadá, Inglaterra, Japão.
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Os acervos bibliográficos e documentais brasileiros se caracterizam como 
verdadeiros “sítios arqueológicos” e muitas obras aguardam serem (re)desco-
bertas. Percebe-se um movimento crescente de digitalização e disponibiliza-
ção de livre acesso16 em que a garantia de permanência e acesso às informações 
em médio e longo prazos são fundamentais para o desenvolvimento científico 
e tecnológico. A digitalização democratiza o acesso às informações contidas 
nesses acervos.

No entanto, a digitalização não substitui a “lisura do tato” do usuário-pes-
quisador ao buscar nos originais informações nem sempre apreendidas: folhe-
ar as páginas e perceber a textura do papel sendo cruzado pelas hachuras do 
grafite ou carvão e ainda sentir o cheiro característico do papel ou das tintas.

Por conseguinte, os livros raros dão um sentido de estabilidade uma vez 
que eles sobrevivem às muitas mudanças e ainda existem para continuar mos-
trando um pouco da imortalidade das realizações do homem. O livro raro 
pode ser considerado um ponto de partida essencial para a (re)interpretação 
do passado sob um novo olhar.

Diante dessas premissas, avaliar o potencial de uma obra considerada “rara” 
é tarefa que requer estudo constante e reavaliação periódica, face à importân-
cia da obra para a instituição mantenedora e pelo seu consequente valor his-
tórico, bibliográfico e bibliológico ou comercial.
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Resumo

Relato de experiência sobre a construção dos critérios de raridade aplicados na seleção 
das obras depositadas na Coleção Especial (Cesp) da Biblioteca da Faculdade de Direito 
do Recife (FDR). Essas obras compuseram o acervo da Sala Rui Barbosa (SRB), que 
reúne obras raras e valiosas datadas dos séculos XVIII ao XX. Toda a coleção foi sub-
metida a atividades de conservação, catalogação e inventário contempladas por projeto 
institucional financiado pelo Ministério da Justiça, por meio do seu Conselho Federal 
Gestor de Direitos Difusos (MJ/CFDD), no período de 2010/2011. O projeto também 
compreendeu a adaptação do espaço destinado ao acervo com sistema de segurança e 
controle ambiental, bem como a publicação do repertório das obras dos séculos XVIII a 
XX, contendo informações básicas sobre os 1.821 títulos catalogados.

Palavras-chave: Critérios de seleção. Obras raras e valiosas. Coleção Especial. Biblioteca da 
Faculdade de Direito do Recife.

Abstract

Experience report on the construction of the criteria applied in the selection of rare 
works deposited in the Special Collections (Cesp) Library of the Law Faculty of Recife 
(FDR) that comprised the collection of Rui Barbosa Hall (SRB) bringing together rare 
and valuable works dating from the XVIIIth to the XXth centuries. The entire collection 
was subjected to conservation activities, cataloging and inventory contemplated by insti-
tutional project funded by the Ministry of Justice, through its Federal Council Manager 
of Diffused Rights (MJ/CFDD) in the period 2010/2011. The project also involved the 
adaptation of space for the collection of security system and environmental control, as 
well as the publication of the repertoire of works from the XVIIIth to the XXth centuries, 
containing basic information about the 1.821 titles cataloged.

Keywords: Selection criteria. Rare and valuable works. Special Collections. Library of the 
Law Faculty of Recife.



1 Introdução

As obras raras despertam o interesse de todos os que nutrem o gosto pelo 
universo do livro e da leitura. No âmbito profissional, o tema é um assunto 
bastante apreciado, sobretudo por aqueles que lidam com coleções especiais. 
Em meio à admiração por esse tipo de documento descortina-se um leque de 
debates, abarcando questões que perpassam a preservação e o valor histórico, 
culminando na identificação desse tipo de material.

Entendidos não apenas como suporte físico da informação ou meio de dis-
seminação do conhecimento, os documentos, resguardados pela Constituição 
Brasileira (1988), possuem o status de patrimônio cultural e como tal passam 
a integrar a memória literária da nação:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imate-
rial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identi-
dade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem:
[...]
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais. (BRASIL, 1999, p. 123).

A importância em se manter vivo o passado histórico registrado nos im-
pressos ou nos manuscritos reforça a valorização das nossas origens, bem como 
a preservação da nossa memória coletiva. Nesse contexto, os documentos con-
figuram uma importante fonte primária de pesquisa, além de constituir um 
valioso acervo bibliográfico que, pertencendo a bibliotecas públicas, privadas 
ou a coleções particulares, representa um inestimável legado documental.

O acervo em destaque, neste trabalho, pertence à Biblioteca da Faculdade 
de Direito do Recife (FDR), cuja origem remete à criação do primeiro Curso 
Jurídico do Norte do Brasil, em Olinda, no ano de 1827. Durante anos a Bi-
blioteca e o Curso ocuparam diferentes prédios e endereços. A longa jornada 
de mudanças terminou em 1912 com a transferência para a atual sede, que 
permitiu a ambos se instalarem no mesmo lugar. Localizada na região central 
do Recife, a FDR já formou renomadas personalidades do Direito, da Cultura 
e da Política nacionais, além de ser berço de movimentos que influenciaram o 
pensamento jurídico, cultural, político e social brasileiro.

A formação do seu acervo histórico, à semelhança de tantas outras institui-
ções centenárias, se deu à custa de doações e compras de bibliotecas particu-
lares, bem como da aquisição de obras que juntas ratificam o feitio humanis-
ta nutrido por 182 anos de história da Biblioteca. Cientes das preciosidades 
existentes em suas estantes, os bibliotecários ao longo dos anos passaram a 
identificar as obras raras e a reuni-las em local separado do restante do acervo 
na própria Coleção Especial (Cesp).
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Com o intuito de preservar os documentos depositados na Cesp, no ano 
de 2005, a FDR deu início a projetos institucionais priorizando o acervo de 
obras raras e valiosas. Seguindo essa mesma postura, a Biblioteca realizou em 
2010/2011 um projeto financiado pelo Ministério da Justiça, por meio do seu 
Conselho Federal Gestor de Direitos Difusos (MJ/CFDD), que compreen-
deu a preservação de 2.513 volumes.

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da Biblioteca da FDR no 
estabelecimento dos critérios de raridade adotados para a seleção de parte do 
acervo de obras raras e valiosas depositado na Cesp reunido na Sala Rui Bar-
bosa (SRB). A escolha do espaço para guarda do acervo ocorreu em função da 
adaptação da sala com sistema de segurança e controle ambiental adequados à 
salvaguarda e conservação de coleções especiais. Desde então, a SRB passou a 
reunir títulos considerados raros e/ou valiosos, todos submetidos a atividades 
de conservação, catalogação e inventário em uma base de dados eletrônica de 
acesso remoto.

Para melhor compreensão do tema, no capítulo dois há uma apresentação 
de definições de critérios de obras raras, e, no terceiro capítulo, descreve-se  
a metodologia dos critérios de seleção do acervo. Por fim, são brevemente 
apresentadas as implicações que um trabalho como esse pode vir a suscitar 
no meio profissional no qual atuam bibliotecários, alunos, conservadores, 
acadêmicos e o público em geral.

2 Livro raro e coleções especiais: revisão de literatura

Definir raridade é uma tarefa difícil para toda instituição que se depara 
com a organização de um acervo que inclua documentos raros, únicos e pre-
ciosos. Meneses e Silva (2012, p. 1) afirmam que:

Não existe uma fórmula ou um guia para especificar a raridade de uma obra. De 
fato, existem características que distinguem as obras raras das demais. Caracterizar 
um livro raro apenas pela sua antiguidade não é o suficiente, pois o conceito de 
livro raro é muito mais abrangente.

“A raridade de uma obra está diretamente ligada ao seu valor histórico 
e cultural, representativo da cultura de um povo e de determinada época.” 
(ROCHA, 2008, p. 42).

Pinheiro (2009, p. 3) ressalta que se deparam com essa dificuldade bibli-
ógrafos, bibliotecas e proprietários avulsos, pois tal definição envolve muitos 
valores e circunstâncias. Ela ajuda aos interessados em realizar essa atividade 
ao distinguir o que é raro, único e precioso:
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Raro é aquilo que é tratado sob esta acepção em qualquer lugar. Único remete à 
ideia de exemplar único conhecido, relevando-se a existência de acervos potencial-
mente raros, não identificados, em bibliotecas, arquivos e museus. O encontro de 
um exemplar depois de longa e infrutífera busca não é suficiente para a clareza de 
que ele seja definitivamente um exemplar único, no mercado. Precioso abrange as 
noções de posse e identidade. Cada curador de acervo deve encarregar-se de acu-
mular aquelas coleções que, em princípio, seriam de sua exclusiva competência, 
em função da missão de depositária da pessoa (física ou jurídica) que representa.

Rodrigues (2006, p. 115) define livro raro de maneira simplificada como:

Livro raro é aquele difícil de encontrar por ser muito antigo, ou por tratar-se de 
um exemplar manuscrito, ou ainda por ter pertencido a uma personalidade de 
reconhecida projeção e influência no país e mesmo fora dele [...] ou reconhecida-
mente importantes para determinada área do conhecimento [...].

Alguns critérios bastante pertinentes são listados por Pinheiro (2009, p. 3):

a)  limite histórico – o valor histórico é o referencial. Em cada século o livro apre-
senta o seu papel;

b)  aspecto bibliográfico – trata dos aspectos bibliográficos dos volumes produzi-
dos de forma artesanal, independentemente da época de publicação. Leva-se 
em consideração a beleza tipográfica, a natureza e características dos materiais 
utilizados como suporte na impressão, tais como papel de linho, pergaminho, 
marcas d’água, tintas, encadernações originais luxuosas, edições de luxo; ilus-
trações, desde que produzidas por métodos artesanais, não fotomecânicos, tais 
como xilogravura, água forte, aquarela etc. O livro é considerado um docu-
mento e passa a ser visto também como monumento;

c)  valor cultural – é abordado a partir da relação existente entre a História do 
Livro e a Cultura antigamente e hoje. Às vezes, o entendimento entre o valor 
cultural (sentido histórico) e o valor memória (sentido patrimônio) é confun-
dido, pois o valor memória é atribuído pela instituição que guarda a obra e esta 
fez parte do seu universo. Com relação ao valor cultural, devem-se considerar 
as seguintes características de uma obra: estruturais – volume e forma, classe e 
tipo de obras; e substantivas – proveniência, origens funcionais, data, lugar da 
produção e singularidade ou tratamento do assunto; além de existir o risco de 
deixar claro o gosto fácil e crítico da mentalidade dominante;

d)  pesquisa bibliográfica – acredita-se que todos os livros um dia impressos foram 
inseridos em bibliografias gerais, específicas e especializadas, como também 
catálogos e inventários de bibliotecas, livrarias e leilões; e

e)  características do exemplar – todas as inserções, subtrações, complementações 
que não faziam parte do livro até a conclusão de sua produção, como marcas de 
propriedade e de procedência, marcas ulteriores à produção do livro, marcas de 
leitura, encadernações originais, de época, artísticas e imperfeições temporais, 
acidentais ou provocadas.
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O livro pode ser considerado valioso por vários motivos: por seu conteúdo, 
por se tratar de primeira edição de importante obra literária ou histórica, pelas 
características físicas – encadernações luxuosas com ouro e pedras preciosas, 
anotações manuscritas de pessoa ilustre, livros ilustrados que dão uma nova 
interpretação de um texto ou da obra de um artista de renome.

Obras censuradas ou expurgadas também podem ser bastante escassas, já 
que poucos exemplares podem ter sobrevivido ao tempo e à ação humana. 
Baseando-se nessas informações, é possível estabelecer critérios para direcio-
nar as atividades de formação de uma coleção especial.

Outros aspectos também utilizados para se definir a raridade de uma obra 
são apresentados por Sant’Ana (2001, p. 2) e Meneses e Silva (2011, p. 2):

O uso de critérios de raridade para criar uma coleção de obras raras distinta das 
demais se prende ao fato de que as obras raras merecem um tratamento histórico 
e monetário. Parte-se do princípio de que a obra rara é mais difícil de ser reposta, 
caso desapareça; do mesmo modo, uma obra rara é sempre mais visada, merecen-
do um cuidado especial quanto à segurança do acervo onde está depositada. Além 
disto, por serem em sua grande maioria, obras também antigas, faz-se necessário 
manter um ambiente físico cuja temperatura e umidade não sejam propícias ao 
surgimento de fungos e bactérias.

Por fim, a preocupação em elaborar critérios para seleção de obras é co-
mum em instituições, porém existe a possibilidade de novos critérios serem 
inseridos no momento da organização da coleção de obras raras, como ressalta 
Rodrigues (2006, p. 121):

Vale salientar o fato de que poderá haver a combinação de mais de um critério 
quando da identificação de um livro raro no acervo. Tendo consciência da di-
versidade do acervo bibliográfico disponível, poderá haver ainda a elaboração de 
novos critérios ou mesmo a adaptação dos já citados, a fim de justificar a raridade 
bibliográfica.

3 Sala Rui Barbosa: critérios de raridade

Para desenvolver os critérios de raridade adotados para o projeto do MJ/
CFDD, a atual equipe de bibliotecários da Faculdade iniciou suas atividades 
consultando obras de referência, livros e trabalhos publicados por profissio-
nais da área de Biblioteconomia e autoridades no assunto, como bibliófilos, 
pesquisadores e ex-bibliotecárias da FDR, além de sites de instituições nacio-
nais e estrangeiras que possuem coleções especiais.
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Importante salientar que o contexto histórico-cultural local em que a FDR 
está inserida e o histórico da Biblioteca foram preponderantes para orientar 
os profissionais envolvidos na construção dos critérios de raridade. O uso de 
instrumentos de trabalho que normatizem ou mesmo orientem os principian-
tes que lidam com esse tipo de acervo foi de grande valia buscando-se sempre 
amparo nas orientações disponibilizadas pela Biblioteca Nacional (BN).

De posse de informações sobre a formação do acervo histórico e das doa-
ções diversas que deram origem à Cesp, a Seção de Obras Raras (SOR) desen-
volveu em conjunto com a Seção de Processos Técnicos (SPT) uma metodo-
logia de trabalho voltada para a coleção a ser encaminhada à SRB, que, depois 
de acurada análise e pesquisa, orientou a seleção dos documentos.

A priori, todo o acervo da SRB foi considerado especial, em função da 
relevância de seus doadores, bem como dos assuntos de que trata, do tipo de 
documento que reúne e da existência de obras raras e valiosas nos conjuntos 
documentais. Em busca de clareza do processo de seleção foram escolhidos 
inicialmente quatro eixos gerais de organização do material, são eles:

a) identificação de conjuntos documentais que pertenceram a personali-
dades consideradas relevantes para o contexto jurídico-social da FDR;

b) reunião de teses nacionais e estrangeiras depositadas na Cesp defendi-
das e/ou publicadas até o ano de 1965;1

c) coadunação de leis do Brasil (1808 a 1889) e leis de Portugal (Afonsi-
nas, Manuelinas e Filipinas); e

d) seleção de obras gerais e de referência depositadas na Cesp, cujas edições 
estejam esgotadas.

A junção desses documentos chancelou a representatividade que a 
Biblioteca da FDR possui face ao inestimável valor histórico e bibliográfico 
do seu acervo, que, apesar de ter seguido a vertente da especialização do co-
nhecimento e passado a compor suas estantes com títulos voltados, sobretu-
do, à área jurídica, ainda possui uma grande variedade de títulos das ciências 
humanas e sociais.

Seguem as especificações de cada conjunto documental trabalhado.

Coleção de Particulares – formada por coleções particulares, por escritos 
ou mesmo por publicações de personalidades do meio jurídico local e na-
cional que pertenceram a exdiretores, professores catedráticos e destacados 
exalunos da Faculdade de Direito. As coleções reúnem parte de suas bibliote-
cas particulares e de seus escritos doados à FDR. Alguns exemplares contêm 
anotações, indícios de leituras e recortes de jornais que revelam a opinião de 

1.  Em 1965, a Universidade do Recife passou a integrar o novo sistema de educação do país com o nome de 
Universidade Federal de Pernambuco, autarquia vinculada ao Ministério da Educação.
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seus proprietários, a saber: Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Andrade Bezerra, 
Luiz Marinho e Methodio Maranhão.

Coleção de Teses – formada por originais de teses nacionais e estrangeiras 
depositadas na Cesp com a predominância do tema jurídico, cuja duplicidade 
seja desconhecida pela Biblioteca até a presente data. A coleção reúne disserta-
ções, teses de doutorado, teses para concurso de livre-docência e de lente subs-
tituto e teses para provimento de cátedra da FDR, a maior parte defendida no 
século XIX e primeira metade do século XX, precisamente nos anos de 1848 
a 1957. Congregam os mais variados temas jurídicos defendidos habilmente e 
com louvor em Faculdades de Direito e de Medicina, apresentando a percep-
ção legal de fatos legais ocorridos na época.

Coleção de Leis do Império do Brasil – formada por documentos originais 
e edições fac-similares de algumas das leis anteriores ao Império do Brasil 
(1808-1821) e leis do Império do Brasil (1822-1889). Pertencem ao conjun-
to dessas obras: leis, decretos, cartas régias, cartas de leis e decisões imperiais. 
Também possui publicações relacionadas ao período.

Coleção de Leis do Reino de Portugal – formada por leis do Reino de 
Portugal (Afonsinas, Manuelinas e Filipinas), publicadas originalmente nos 
séculos XV a XVII e que representam uma singular fonte primária de estu-
do e pesquisa histórica na área jurídica. A legislação desse período recebeu o 
nome de seus mandantes régios, ficando assim: Ordenações Afonsinas, pelo 
rei Afonso IV; Ordenações Manuelinas, por d. Manuel; e Ordenações Filipi-
nas, pelos monarcas Filipe I e II.

Coleção de Obras Gerais – formada por uma grande variedade de tipos de 
documentos: livros de literatura, dicionários, enciclopédias e periódicos, mui-
tos dos quais esgotados e não mais editados. Abrange diversas áreas do conhe-
cimento, como Filosofia, Sociologia, História, Religião, Matemática, Saúde, 
Geografia, Literatura, Política, Botânica e, principalmente, Direito – a área 
jurídica é a de maior número. Revela a diversidade do acervo da Biblioteca da 
Faculdade de Direito, que, embora criada para atender ao público acadêmi-
co, desde sua origem possui caráter público e humanista. Algumas das obras 
apresentam belas ilustrações e encadernações de luxo e configuram rica fonte 
de pesquisa histórica.

Por se tratar de uma atividade complexa, atribuir a uma obra a condição 
de rara suscita muitas dúvidas e discussões. Após alguns debates, a equipe 
técnica atribuiu o status de raro a títulos ou exemplares que se enquadrassem 
em critérios adotados pela Biblioteca Nacional (BN), critérios universalmen-
te aceitos, ou àqueles desenvolvidos pela própria Faculdade baseada em seu 
contexto local. As demais obras foram consideradas valiosas por pertencerem 



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

289

aos conjuntos documentais selecionados dentro dos quatro eixos gerais já 
mencionados.

São consideradas obras raras:
a) teses nacionais e estrangeiras publicadas no século XIX, cuja duplicida-

de seja desconhecida pela Biblioteca;
b)  edições originais ou fac-similares das leis do Brasil anteriores ao Império 

e após a instalação deste, no período de 1822 a 1889;
c)  edições originais ou fac-similares das leis de Portugal dos séculos XV a 

XVII;
d)  obras consideradas raras pela Biblioteca Nacional;
e)  obras consideradas raras universalmente;
f )  obras relevantes para o contexto local em que a FDR está inserida; e
g) publicações proeminentes sobre o Estado de Pernambuco, sob variados 

aspectos.

São consideradas obras valiosas:
a) obras sobre ou que pertenceram a renomados juristas brasileiros que 

estudaram na FDR e também os seus escritos;
b) coleções particulares que pertenceram a personalidades da área jurídica 

local, como ex-diretores, ex-professores catedráticos e ex-alunos desta-
cados da FDR;

d) edições antigas de obras jurídicas que servem para o estudo comparativo;
e) obras consideradas especiais no Brasil ou no exterior; e
f ) obras gerais ou de referência antigas e esgotadas.

São considerados exemplares raros ou valiosos:
a) exemplares com dedicatórias e/ou autógrafos de personalidades;
b) exemplares com anotações importantes;
c) exemplares com marcas de propriedade: assinaturas, nomes, iniciais, ca-

rimbos, brasões, ex-libris, super‑libris etc.;
d) exemplares que, comprovadamente, pertenceram a personalidades;
e) exemplares de tiragem limitada;
f ) exemplares com encadernação de luxo; e
h) exemplares cujo conteúdo, histórico ou elementos extrínsecos seja con-

siderado relevante para a Biblioteca da FDR.

Importante informar que, possivelmente, parte das coleções particulares 
trabalhadas no projeto deva ter sido doada a outras bibliotecas da UFPE e 
de outras instituições. Além disso, a Cesp tem apenas parte de seu acervo 
automatizado; há, portanto, a possibilidade da existência de exemplares em 
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suas estantes que pertençam aos conjuntos documentais da SRB e ainda não 
tenham sido identificados.

Desta feita, caso algum exemplar seja encontrado na Cesp ou enviado à 
Biblioteca, apenas será reunido aos demais se houver espaço disponível na 
SRB. Do contrário, o volume receberá a nota usada no projeto para identificar 
o conjunto documental a que pertence e, assim, será recuperado pela base de 
dados, embora com localização diferente dos demais.

Após a definição do caminho a seguir no processo de selecionar, de forma 
lógica e criteriosa, as obras raras e valiosas, prosseguiu-se à formação do acervo 
da SRB, dando início aos processos de tratamento técnico e conservação dos 
documentos.

4 Considerações finais

A partir do momento que se determina que um livro é raro ou valioso, é 
necessário considerar fatores relacionados à guarda, à política de preservação, 
à importância histórica, ao estado de conservação e às técnicas de recuperação 
das obras.

Na oportunidade, foi apresentada a metodologia aplicada à construção dos 
critérios de raridade que serviram para selecionar documentos depositados na 
Cesp da Biblioteca da FDR, acreditando-se ser esse um dos procedimentos 
iniciais para a preservação de coleções especiais. Todo o trabalho foi desenvol-
vido com base no contexto histórico-cultural local em que a Biblioteca está 
inserida, buscando sempre respaldo em autoridades da área, bem como em 
instituições de referência, a exemplo da Biblioteca Nacional.

A metodologia aplicada auxiliou os bibliotecários da Faculdade de Direito 
que lidam com coleções especiais orientando, padronizando e ampliando os 
critérios já estabelecidos por eles em suas atividades diárias. Iniciativas como 
essa, de redigir instrumentos que normatizem ou mesmo sugiram critérios de 
raridade aplicados a acervos raros e especiais, podem vir a ser adotadas por 
profissionais de outras instituições públicas ou privadas ajudando a dirimir 
possíveis dúvidas.

Após estabelecidos os critérios que nortearam a seleção dos materiais, os 
documentos foram submetidos a atividades de conservação, catalogação e in-
ventário. As ações de conservação e seleção dos documentos só foram possíveis 
por meio da execução do projeto financiado com recursos do MJ/CFDD em 
2010 e 2011, que contemplou 1.821 títulos distribuídos em 2.513 volumes 
de obras raras e valiosas publicadas nos séculos XVIII a XX.

Todo o acervo foi depositado em espaço destinado à preservação de obras 
especiais com sistema de segurança e controle ambiental apropriados. O 
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projeto também contemplou a publicação de um catálogo intitulado: Obras 
raras e valiosas da Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife: repertório biblio‑
gráfico dos séculos XVIII ao XX.

Para o tratamento técnico e organização do acervo da SRB, contou-se com 
uma equipe de profissionais e bolsistas contratados pelo projeto. Durante 
doze meses, sob a orientação da Biblioteca, essa equipe desenvolveu ativida-
des diversas de catalogação e conservação de documentos especiais. Houve 
treinamento de bolsistas e servidores da Faculdade, que, juntos, tiveram a rica 
oportunidade de lidar com um acervo diferenciado daquele que costumam 
encontrar habitualmente em bibliotecas universitárias.

Acredita-se que esse contato com as obras consideradas raras e valiosas, 
geralmente depositadas em local reservado e de acesso restrito, possa ter nu-
trido na equipe contratada o engajamento ainda maior na preservação de um 
patrimônio cultural tão valioso, representado pelos acervos documentais. A 
disponibilidade do conteúdo das obras em meio eletrônico e o acesso à co-
leção também poderão despertar no público em geral a conscientização da 
necessidade de se manterem vivas essas fontes de informação.

Por fim, Umberto Eco, pensando no valor inestimável dos livros, sai em 
defesa dos documentos impressos, considerando-os uma rica e imprescindível 
fonte de informação e preservação da memória cultural.

Temos a prova científica da superioridade dos livros sobre qualquer outro objeto 
que nossas indústrias culturais puseram no mercado nesses últimos anos. Logo, 
se devo salvar alguma coisa que seja facilmente transportável e que deu provas de 
sua capacidade de resistir às vicissitudes do tempo, escolho o livro. (ECO, 2010, 
p. 36).
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Resumo

Este trabalho apresenta as Coleções Especiais da Biblioteca Pública Estadual Luiz de 
Bessa, órgão da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, bem como os critérios 
de raridade estabelecidos para identificação e formação dessas coleções. As Coleções Es-
peciais da BPELB são compostas de oito acervos específicos, a saber: Coleção Mineiriana, 
Coleção de Obras Raras, Coleção Memória Infantil Alexina Magalhães Pinto, Coleção 
Patrimonial, Coleção sobre Artes, Coleção José Alcino Bicalho, Coleção Rita Adelaide 
e Hemeroteca Histórica, cada um com suas peculiaridades, o que exigiu um estudo bas-
tante apurado de sua forma de apresentação e disponibilização de suas obras, visando seu 
melhor desenvolvimento.

Palavras-chave: Coleções especiais. Critérios de raridade. Obras raras.

Abstract

This paper presents the Special Collections of the Luiz de Bessa State Public Library, 
organ of the Secretary of Culture of Minas Gerais, as well as the rarity criteria for the 
identification and composition of these collections. The Special Collections of BPELB 
are composed of eight specific collections, namely: Mineiriana Collection, Rare Books 
Collection, Alexina Magalhães Pinto Children’s Memory Collection, Heritage Collec-
tion, Collection of Art, José Alcino Bicalho Collection, Rita Adelaide Collection and 
the Historical Newspaper Collection, each with its peculiarities, which required a very 
accurate study of their presentation and the availability of their works, aiming their bet-
ter development.

Keywords: Special collections. Rarity criteria. Rare books.



Introdução

A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa (BPELB) foi criada em 1954 
pelo governador Juscelino Kubitschek, e seu prédio foi projetado pelo arquite-
to Oscar Niemeyer. É subordinada à Superintendência de Bibliotecas Públicas 
(SUB/MG), unidade integrante da Secretaria de Estado de Cultura de Minas 
Gerais (SEC/MG). Uma de suas competências é “organizar, conservar, am-
pliar e dar acesso às coleções especiais – Mineiriana; de Artes; Obras Antigas, 
Raras e Preciosas, e de Jornais e Revistas Históricas – e outras que, por sua 
natureza, hão de integrar o seu acervo” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
RIO GRANDE DO SUL, 2004).

O Setor de Coleções Especiais da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa 
tem a missão de preservar um acervo tido como patrimônio público precioso, 
e que requer um grau de proteção maior em razão da relevância, raridade, 
beleza e conteúdo representativo da cultura universal. São adotados critérios 
específicos de conservação, devido à maior cautela e aos cuidados especiais 
necessários para utilização pelos leitores.

Seu acervo, composto por 85.784 exemplares, é formado por: Coleção 
Mineiriana, Coleção de Obras Raras, Coleção Memória Infantil Alexina Ma-
galhães Pinto, Coleção Patrimonial, Coleção sobre Artes, Coleção José Alcino 
Bicalho, Coleção Rita Adelaide e Hemeroteca Histórica. Os critérios de rari-
dade adotados para as Coleções Patrimonial e Mineiriana foram elaborados 
em 2006 pelo professor Jacynto Lins Brandão; os critérios para as Obras Ra-
ras, pela restauradora Márcia Almada (2001); já a Coleção sobre Artes teve 
seus critérios sistematizados em 2007 pelo professor Paulo da Terra Caldeira. 
Os critérios para a Coleção Memória Infantil foram analisados e documen-
tados em 2007 pela pesquisadora Juliana Abreu, e a Hemeroteca Histórica 
avaliou e definiu seus critérios em 2009, e consolidou-os em 2012, por meio 
da Comissão Especial de Avaliação de Periódicos.

A consulta ao acervo é aberta ao público apenas para pesquisa local. Não 
são permitidas cópias xerográficas; apenas fotografar, sem flash, parte de algu-
mas obras, de acordo com a lei de direitos autorais e respeitando o regulamen-
to interno de cada coleção.
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Desenvolvimento

1 Coleções Especiais

1.1 Coleção Mineiriana

Criada pelo Decreto nº 1.196, de 3 de agosto de 1969, a Coleção abran-
ge atualmente 18.512 itens, distribuídos em livros, materiais audiovisuais, 
mapas, catálogos, folhetos e plantas. Fazem parte do acervo a produção de 
autores mineiros, bem como obras sobre Minas Gerais, sua história, letras, 
política, cultura, artes e ciências. A qualidade da Coleção confirma sua função 
de guardiã de parte significativa do patrimônio intelectual e cultural do Esta-
do. Destaca-se como referência indispensável para pesquisadores, professores, 
estudantes de graduação e pós-graduação, escritores, jornalistas, historiadores, 
bibliófilos e principalmente por estar aberta ao público em geral. Promove 
ações de incentivo ao livro e à leitura por meio de palestras, exposições temá-
ticas e visitas guiadas.

1.1.1 Critérios de seleção

• Livros literários de autores mineiros;
• livros de criação literária que tenham por assunto a realidade mineira, se-

jam ou não de autores mineiros;
• livros sobre Minas Gerais (história, geografia, folclore, arte, direito);
• biografias de mineiros;
• edição revista e/ou ampliada de obra sobre Minas Gerais;
• edição crítica, comemorativa, prefaciada, comentada ou ilustrada de obra 

literária de autor mineiro;
• tradução de obra de autor mineiro;
• exemplar com autógrafo, dedicatória de próprio punho de autor mineiro;
• exemplar com autógrafo, dedicatória de próprio punho ou ex-libris de pos-

suidor importante, por sua trajetória; exemplar de catálogos, bibliografia 
ou anais relativos a Minas Gerais.

1.2 Coleção de Obras Raras

Esta coleção é formada por 1.554 obras, publicadas entre os séculos XV e 
XIX, relacionadas nos principais Repertórios Especializados ou em Catálogos 
de Referência. São obras que se destacam pela sua raridade e beleza, em edi-
ções numeradas, esgotadas, de tiragem reduzida, com marcas de propriedade 
– obras com carimbos, assinaturas, brasões, ex-libris – primeiras edições, en-
cadernações em couro, ilustrações, iluminuras e litogravuras.
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1.2.1 Critérios de seleção

1.2.1.1 Critério de temporalidade

• Obras editadas até 1799. Este marco refere-se à passagem da tecnologia de 
fabricação do livro artesanal para industrial;

• edições clandestinas publicadas no Brasil antes da criação da imprensa ré-
gia em 1808;

• obras publicadas até 1941. No Brasil, a produção gráfica se desenvolve a 
partir do Segundo Reinado, portanto, o conceito de obra rara estende-se 
até 1841;

• livros dos impressores dos séculos XVI que incluam gravuras em metal 
substituindo a xilogravura;

• obras que incluam marcas tipográficas do século XVI;
• obras do século XVII e XVIII ricamente decoradas, como as de Aldo Ma-

nucio (Itália), Henri Estiennne (França), Cristoph Platin (Antuérpia), Fir-
min Didot (França), Giambattista Bodoni (Itália), Joaquim Ibarra (Espa-
nha), ou publicadas por impressores como Typographie Royale (França), 
Oficina da Universidade de Oxford (Inglaterra), Oficina dos Platin (Antu-
érpia), Oficina dos Elzeviers (Holanda).

1.2.1.2 Critério de referência

• Títulos nos repertórios que identifiquem obras raras;
• pesquisas nas bases de dados da Biblioteca Nacional e Library of Congress, 

quando as mesmas considerarem o livro como raro.

1.3 Coleção Memória Infantil

O acervo desta coleção é composto por cerca de três mil obras, destinadas 
ao público infantil. À medida que completam 40 anos de publicação, são in-
corporadas ao acervo. Fazem parte da coleção livros literários e não literários.

1.3.1 Critérios de seleção

• Cartilhas e livros de leitura do final do século XIX e início do século XX, 
em língua portuguesa e estrangeira;

• Livros traduzidos e adaptados para a infância;
• Edições originais de pequena tiragem;
• Livros importantes quanto à representatividade no cenário da literatura 

infantojuvenil e escolar;
• Livros cuja apresentação física caracteriza primeira ou segunda edição;
• Publicação com ex-libris;
• Livros com dedicatórias;
• Livros com dedicatórias ao Setor Infantojuvenil;
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• Livros com ilustrações em folhas soltas;
• Clássicos da literatura infantil em língua estrangeira;
• Publicações de editoras portuguesas;
• Publicações das editoras: Nacional, Quaresma e Anchieta;
• Coleção Bibliotheca Infantil organizada por Arnaldo de Oliveira Barreto;
• Coleção Terramarear;
• Coleção Menina e Moça;
• Revista O Tico‑Tico, primeiros números;
• Revista Eu Sei Tudo, 1925-1960.

1.4 Coleção Patrimonial

Esta coleção reúne 50.685 livros nacionais e estrangeiros considerados es-
peciais, como primeiras edições, edições esgotadas, com dedicatórias de escri-
tores, ilustrações e encadernações preciosas, dicionários, enciclopédias, trata-
dos e obras relevantes e representativas da cultura universal em todas as áreas 
do conhecimento.

1.4.1 Critérios de seleção

• Primeiras edições;
• Exemplares com anotações manuscritas de importância documental, in-

cluídos os livros com assinaturas e dedicatórias;
• Obras com marca de propriedade (assinaturas, brasões, carimbos, ex-libris);
• Obras ricamente encadernadas;
• Obras com ilustrações de artistas importantes e/ou realizadas com técnica 

apurada;
• Edições críticas;
• Edições com tiragem limitada, de circulação restrita ou exemplares 

numerados;
• Edições prefaciadas, comentadas ou ilustradas por personalidade impor-

tante para pesquisas e estudo sobre sua trajetória intelectual;
• Edições fac-similares;
• Segundas edições até 1889 e outras edições até 1860;
• Edições em folhas soltas, feitas por ilustradores de renome, colocadas em 

caixa, com tiragem limitada e assinadas pelo autor. São obras do século XX, 
mas com características das grandes impressoras dos séculos XV e XVI;

• Obras da Imprensa Régia;
• Obras que incluam autorização para sua publicação, como Privilegio, Im-

primatur, Nibil Obstat, Licença do Santo Oficio, do Ordinário.
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1.5 Coleção sobre Artes

Esta é uma das mais completas coleções sobre artes existente em Minas 
Gerais, destacando-se pela qualidade gráfica de muitos dos seus livros. Cons-
tituída por 6.914 exemplares, contempla a arte nas suas várias formas e conte-
údo, abrangendo a história da arte, pintura, escultura, cinema, teatro, música, 
arquitetura, dança, decoração, artesanato, antiguidades, arte sacra, fotografia, 
porcelana, prataria, tapeçaria, entre tantos outros.

1.5.1 Critérios de seleção

• Livros que pertencem a uma série ou coleção e que se encontrem dispersos 
entre as obras de vários assuntos deverão ser reunidos na Coleção ou Série 
da qual fazem parte;

• Livros sobre teoria da arte deverão ser mantidos na Coleção de Arte, prin-
cipalmente os considerados clássicos;

• Livros de autores brasileiros que versem sobre a teoria da arte;
• Partituras e óperas deverão ser mantidas na Coleção de Arte, bem como os 

livros sobre artesanato;
• Biografias de compositores e outros artistas;
• Livros sobre arquitetura religiosa, ou de monumentos ou edificações de 

determinada cidade ou região, bem como sobre obras de arte produzidas 
por artistas da localidade, ou em que as fotografias sejam de autoria de 
profissionais de renome deverão permanecer na Coleção de Arte;

• Livros sobre artistas plásticos estrangeiros residentes e com produção ar-
tística realizada no Brasil serão classificados como de artistas brasileiros e 
deverão permanecer na Coleção de Arte;

• Catálogos de Exposições no formato de livros serão classificados junto às 
obras do artista ou do museu;

• Os catálogos de artistas mineiros deverão ser remanejados para a Coleção 
Mineiriana;

• Catálogos de exposições coletivas que incluem artistas mineiros deverão 
permanecer na Coleção de Arte.

2 Coleções particulares

2.1 Coleção José Alcino Bicalho

Formada pelo bibliófilo José Alcino Bicalho, esta coleção é composta por 
331 exemplares, em sua maioria obras raras, versando sobre religião, literatura 
francesa e história. Destaca-se pelo precioso incunábulo de 1493, publicado 
em Nuremberg, ricamente ilustrado com capitulares e iluminuras.
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2.2 Coleção Rita Adelaide

Composta por 1.258 volumes, esta coleção representa a biblioteca pessoal 
do jurista e bibliófilo Tancredo Martins e recebeu este nome em homenagem 
à sua saudosa mãe. Foi adquirida pelo Governo do Estado de Minas Gerais 
em 1964 e alocada no Palácio da Liberdade até o início de 1997, quando foi 
transferida para a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa pelo então gover-
nador Eduardo Azeredo.

A Coleção Rita Adelaide se destaca pelo seu conteúdo, raridade, beleza e 
singularidade das encadernações, ilustrações e iluminuras. Os títulos tratam 
principalmente de religião, literatura, história, filologia e obras de referência. 
Também figuram no acervo livros sobre artes, botânica e geografia. São obras 
com pequenas tiragens, edições fora do comércio, edições de tiragem limita-
da, obras com ilustrações e assinatura de artistas que também despertavam o 
interesse do colecionador.

3 Hemeroteca Histórica

Falar de critérios de raridade para jornais e revistas é tarefa das mais com-
plicadas. Rizzio (2001, p. 2) explica que o conceito de obra rara está mais li-
gado ao livro, mas pode incluir também os periódicos, mapas, folhas volantes, 
cartões-postais e outros materiais impressos. Outra questão que se coloca é 
sobre a grande divergência do que seja uma raridade bibliográfica para biblio-
tecários e colecionadores; no entanto, para uma biblioteca pública, vigora a 
visão dos bibliotecários, que não estão preocupados com o valor monetário 
das obras. Rizzio (2001, p. 5) esclarece que a desvalorização do original em 
termos mercadológicos, devido ao seu mau estado de conservação ou à sua 
duplicação, não retira de uma obra a condição de raridade bibliográfica.

Quando se começou a pensar nos critérios de raridade para o acervo da 
Hemeroteca Histórica, esta dúvida esteve presente: poder-se-ia aplicar os mes-
mos critérios adotados para os livros aos periódicos? Quais os critérios especí-
ficos adotados informalmente, e como seriam sistematizados? Estudiosos da 
área esclarecem que:

Existe, por fim, a possibilidade de se ter dois níveis de raridade: um nível mais 
restrito reservado para aquelas obras que são raras em qualquer parte do mundo, 
publicadas até certa data, restando um número pequeno de cópias, com um valor 
monetário alto, e das quais se poderia indicar como raro qualquer exemplar exis-
tente, e um segundo nível mais amplo, para os exemplares de obras com aspectos 
particulares, de interesse específico de uma biblioteca, reunindo, por exemplo, as 
obras autografadas, apresentando ex-libris ou com encadernações artísticas. (RI-
ZZIO, 2001, p. 8.).
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Assim, a Comissão de Periódicos da Biblioteca Pública Estadual Luiz de 
Bessa decidiu adotar os critérios de raridade propostos pela Biblioteca Na-
cional, e também definir os critérios específicos para a coleção, como explica 
Raquel da Veiga (2004, p. 3):

A noção de raridade para as bibliotecas, pois, envolve tantos valores e circunstân-
cias que é necessário formalizar uma metodologia para organizar este conheci-
mento. Os conceitos que subsidiam critérios de raridade devem ser avaliados sob 
as perspectivas do gerente da instituição e também do leitor.

Critérios de raridade propostos pela Biblioteca Nacional:

• Todo periódico que caracteriza o princípio da história da imprensa bra-
sileira. Ex.: O Universal (Ouro Preto, 1825); O Compilador (Ouro Preto, 
1843).

• Todo periódico que caracteriza a fase inicial da tipografia local de qualquer 
região. Ex.: A Capital (Belo Horizonte, 1896); O Jequitinhonha (Diaman-
tina, 1863).

• Números com valor histórico-cultural especial, tais como: edições clandes-
tinas; os exemplares únicos; edições comemorativas e as edições que abor-
dam assuntos relevantes, dentro de um enfoque regional. Ex.: primeiro 
número do Leite Criôlo (Belo Horizonte, 1929).

• Material utilizado na impressão, como tintas, seda, cetim, ilustrações e ou-
tros, que caracterizam as edições de luxo; exemplares de coleções especiais 
e com anotações manuscritas (incluindo dedicatórias).

• Nacionais: desde a criação da Imprensa Régia (1808, até o final do século 
XIX). Século XX (Números especiais, avulsos etc.). Ex.: Todos os jornais 
mineiros do século XIX existentes no acervo; O Espelho: revista semanal de 
literatura, modas, indústria e artes; Revista Illustrada (Rio de Janeiro, 1876).

• Estrangeiros: desde o mais antigo periódico estrangeiro (1615), até o sé-
culo XIX. Ex.: Le Livre: bibliographie retrospective moderne (Paris, 1880); 
L’Illustration (Paris, 1848).

• Especiais: publicações periódicas com características diferentes de jornais 
e revistas: folhinhas, almanaques, anuários (Ex.: Almanach Litterário, São 
Paulo, 1876); brasileiros impressos no exterior; jornais em língua estran-
geira impressos no Brasil (Ex.: jornal Fanfulla, em língua italiana, editado 
em São Paulo, 1933).
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Critérios de raridade para o acervo da Hemeroteca Histórica

Os critérios foram elaborados tendo como base a Lei nº 12.221 de 1 de 
julho de 1996, que cria Sistemas Operacionais e Secretarias de Estado e dá 
outras providências, na qual cria a Hemeroteca Histórica. Nas observações e 
estreito diálogo com os pesquisadores do setor, e nas atribuições da Biblioteca 
Pública Estadual Luiz de Bessa:
• Jornais e revistas publicados em Minas Gerais e/ou que tenham relevância 

cultural no contexto do Estado, principalmente os periódicos advindos da 
Coleção Mineiriana: Ex.: revista Alterosa (Belo Horizonte); Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais; jornais de grande circulação no Estado que te-
nham encerrado sua publicação (O Diário, O Binômio, Diário da Tarde); 
jornais editados em Minas Gerais até a data limite do período em que 
estiverem disponíveis pela internet.

• Periódicos editados no Brasil e no estrangeiro que abordem cultura, arte, 
história, literatura e áreas afins, relevantes para a pesquisa histórica do pú-
blico específico. Ex.: revistas O Cruzeiro, Manchete, Fon‑Fon (Rio de Janei-
ro), Life (Chicago); jornal O Pasquim (Rio de Janeiro).

Assim como foi proposto no Relatório Final da Comissão de Avaliação de 
Periódicos da SUB, elaborado em abril de 2009, é importante que toda a polí-
tica adotada seja revista de tempos em tempos, pois as mudanças tecnológicas 
e sociais, que interferem no viver e fazer humanos, acontecem constantemen-
te. Assim, as regras e sanções devem ser adequadas ao tempo histórico vigente.
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Resumo

Este texto apresenta o estudo em andamento na Biblioteca de Obras Raras da Escola 
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aplicáveis às obras editadas no século XX, a partir do inventário de duplicatas e da cria-
ção de comissão interdisciplinar para avaliação do Acervo Antigo. Esse trabalho levanta 
questões relacionadas à raridade bibliográfica de publicações impressas e eletrônicas do 
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This paper presents the study in progress on the Rare Books Library of the School of 
Mines at the Ouro Preto Federal University for the definition of rarity criteria applicable 
to works published in the twentieth century, from the inventory of duplicate editions 
and the creation of an interdisciplinary committee to assess the Old Collection. This 
work raises issues related to bibliographic rarity of printed and electronic publications 
of the twenty-first century, that may arise in the libraries of the School of Mines in the 
coming years.
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Introdução

A Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas (Biborar/EM) da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto (Ufop) é, por essência, um exemplo prático da 
adoção de critérios de raridade para seleção, gestão e preservação do acervo 
inicial da primeira biblioteca da Escola de Minas de Ouro Preto (Emop). Fun-
dada em 1876 com o objetivo de formar engenheiros, geólogos e topógrafos 
aptos a trabalhar na administração e exploração de minas, em empresas me-
talúrgicas e a serviço do Império, a Emop, idealizada por d. Pedro II (1825-
1891) e implantada pelo professor de ciências francês Claude Henri Gorceix 
(1842-1919), funcionou nos seus primeiros anos no casarão da rua Padre Ro-
lim, no centro de Ouro Preto, então capital da província de Minas Gerais.

Inspirado no método da École des Mines de Saint-Étiennes, Gorceix 
foi responsável pela elaboração do plano pedagógico da Emop e pela cessão 
de parte do material didático inicial, que incluiu amostras de minerais e 
exemplares de sua biblioteca particular. Posteriormente, a coleção bibliográfica 
recebeu acréscimos de doações da École des Mines de Paris e do convênio com 
a editora francesa Gauthier-Villars, o que possibilitou à Emop reunir o que 
havia de melhor nas áreas de ciências puras, naturais e aplicadas.

Em 1899, com a transferência da capital do Estado de Minas Gerais para 
Belo Horizonte, a Escola de Minas passa a ocupar o antigo Palácio dos Gover-
nadores, na praça Tiradentes. O salão do edifício foi adaptado para receber a 
biblioteca, que, em meados do século XX, expandiu suas dependências a fim 
de comportar o crescimento do acervo, proporcional ao aumento da oferta de 
cursos na instituição.

Em 1969, a Emop se une à Escola de Farmácia de Ouro Preto (Efop) para 
criar a Ufop. Na década de 1970, tem início a ampliação das instalações físicas 
da Escola de Minas e a consequente divisão da sua coleção bibliográfica, com 
a transferência dos Departamentos de Geologia e Engenharia de Minas (De-
geo/Demin) para o prédio próprio, situado no campus Morro do Cruzeiro, 
em Ouro Preto.

Nessa primeira etapa, o acervo foi avaliado com base nos seguintes critérios 
de seleção: assunto (engenharia geológica e de minas), atualidade, data de 
publicação (pós-1950), frequência de uso (maior circulação), acesso (disponí-
veis para empréstimo) e forma (material cartográfico, teses e demais trabalhos 
monográficos). Assim, as obras contemporâneas foram separadas para criar 
a Biblioteca do Degeo/Demin, em 1972. Na denominada Biblioteca Cen-
tral da Escola de Minas permaneceram as bibliografias específicas dos demais 
departamentos da Escola, grande parte da coleção de periódicos e os títulos 
considerados de valor histórico e informativo, como as primeiras edições de 
obras científicas, as obras dos viajantes naturalistas, as publicações de autoria 
de professores da instituição e seus colaboradores, e os itens da coleção parti-
cular do professor Gorceix.
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Na década de 1990, o acervo foi dividido novamente, com a inauguração 
da nova sede da Escola de Minas, no campus da universidade, e a mudança to-
tal de seus departamentos e da coleção bibliográfica circulante. Nesta segunda 
etapa, foram adotados para todas as engenharias os mesmos critérios de sele-
ção aplicados aos cursos de engenharia de minas e geológica, que incluíram 
a triagem completa das coleções de periódicos, tendo como recorte a data de 
fundação de cada título até a década de 1950. Dessa forma, a literatura mais 
recente deu origem ao acervo da Biblioteca da Escola de Minas, em 1995, 
enquanto as obras consideradas raras e antigas continuaram na “biblioteca de 
pesquisas”, fechada logo em seguida.

A reabertura da antiga biblioteca ocorreu em 2000, após reforma das insta-
lações físicas, readequação do ambiente, restauração dos principais destaques 
do acervo e reunião de exemplares dispersos na sede da Escola de Minas, na 
praça Tiradentes. Na ocasião, a unidade passou a ser denominada Biblioteca 
de Obras Raras Professor José Pedro Xavier da Veiga, em homenagem ao  
ex-aluno, professor e bibliotecário da instituição, ou Biblioteca de Obras Ra-
ras da Escola de Minas, integrada ao Sistema de Bibliotecas e Informação 
(Sisbin) e ao circuito de visitação do Museu de Ciência e Técnica (MCT).

A Biborar reúne cerca de 22 mil volumes de publicações técnico-científi-
cas, editadas entre os séculos XVII e XX, a maioria em língua francesa. O setor 
conta com duas coleções especiais oriundas de acervos privados, a Coleção 
Carlos Walter e a Coleção de Ex-Alunos e Professores da Escola de Minas, 
doadas respectivamente em 2002 e 2009.

A reorganização do acervo é baseada nos critérios de raridade propostos 
pelo Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras (Planor) da Biblioteca 
Nacional (BN) e na consulta a fontes de referência sobre livros raros, como a 
Bibliografia brasiliana, de Rubens Borba de Moraes, e o Diccionario bibliogra‑
phico brasileiro, de Sacramento Blake, com foco específico no tratamento e na 
divulgação dos livros publicados até 1900.

Assim, as obras foram dispostas em coleções temáticas: Coleções de Obras 
Raras (obras consideradas raras devido à origem ou ao valor histórico, edita-
das até 1900), Brasiliana (obras cujo tema é o Brasil), Memória da Escola de 
Minas (obras editadas por membros da Escola de Minas ou que recontam a 
história da instituição), Coleção Gorceix (obras do acervo particular do pro-
fessor Claude Henri Gorceix), Obras de Referência (bibliografias, guias etc.); 
Periódicos (revistas especializadas nacionais e estrangeiras) e Acervo Antigo 
(obras gerais editadas após 1900).

O acervo foi catalogado de acordo com a Classificação Decimal Univer-
sal (CDU) e o Código de Catalogação Anglo-Americano 2 (CCAA2), entre 
2000 e 2006, exceto a Coleção de Periódicos, processada entre 2008 e 2010, e 
o Acervo Antigo, que teve as atividades de tratamento técnico suspensas para 
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realização de inventário entre 2010 e 2012. Os dados do acervo já catalogado 
estão disponíveis no catálogo online do Sisbin.1

Contudo, a missão e as práticas desenvolvidas na Biblioteca de Obras Ra-
ras da Escola de Minas não estão formalizadas em uma política de desenvol-
vimento de acervos, o que gera na universidade debates de âmbito interno 
sobre a legitimidade dos critérios de raridade adotados, além de dificultar a 
institucionalização de normas mais rigorosas para recebimento de ofertas de 
doações. Atualmente, faz-se necessária a elaboração dessa política, que seja 
capaz inclusive de orientar o trabalho de organização e identificação de obras 
raras, especialmente as publicações que integram o Acervo Antigo.

Esse trabalho apresenta os estudos realizados pela Biborar, até o momento, 
em busca dos critérios de raridade adequados às obras pós-1900, que possam 
subsidiar a política de desenvolvimento do acervo no setor e, ao mesmo tem-
po, apontar as questões que poderão influenciar a tomada de decisão sobre 
raridade bibliográfica das obras editadas a partir de 2000, que atualmente 
compõem os acervos das demais bibliotecas da Escola de Minas.

Revisão de literatura

A adoção de critérios de raridade é, indiretamente, uma prática de forma-
ção e desenvolvimento de acervos, utilizada para orientar bibliotecários, espe-
cialistas e dirigentes de instituições nas tomadas de decisão sobre a identifica-
ção, a seleção de títulos e exemplares considerados raros, de modo a separá-los 
de um universo de outros materiais.

No Brasil, a bibliografia disponível sobre o tema inclui relatos de experi-
ência em bibliotecas públicas e privadas, além da indicação de obras de refe-
rência sobre a história do livro, que em sua maioria constituem repertórios 
retrospectivos de títulos, em língua estrangeira, editados desde o surgimento 
da imprensa até o final do século XIX. Porém, ainda há poucas menções sobre 
estudos dos livros “caminhando para raro” (PINHEIRO, 2009, p. 19), como 
os impressos em meio à explosão bibliográfica do século XX, bem como a 
implantação de políticas de desenvolvimento específicas em acervos poten-
cialmente raros.

Em prol da propagação da ciência e o incentivo à leitura, as bibliotecas 
sentiram o avanço do colecionismo desmedido, com a expansão progressiva 
de suas coleções e as frequentes incorporações de acervos privados. Pinhei-
ro (1989, p. 28) alerta que “a massa de acervos livrescos, que ocupa desde 
pequenos gabinetes a grandes bibliotecas, torna urgente o desenvolvimento 

1.  Disponível em: www.sisbin.ufop.br.
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de critérios, a fixação de metodologia de seleção, sujeita a aperfeiçoamento 
e complementação periódica”. No entanto, as políticas de acervo costumam 
avaliar as coleções a partir de critérios de seleção, como a atualidade do conte-
údo, a data de publicação e a frequência de uso. O resultado é que livros mais 
antigos, por isso, considerados raros, são desbastados, ou seja, indicados a sair 
das estantes e dar lugar às novas publicações, o que não significa que serão 
transferidos imediatamente para um setor próprio, descartados ou ofertados 
a outras instituições.

Nas universidades, a situação não é diferente. A falta de espaço físico é uma 
constante, provocada pela entrada semestral de novos exemplares da biblio-
grafia básica dos cursos, a rápida obsolescência da informação e as inúmeras 
doações. Paralelo a isto, as bibliotecas universitárias com o passar do tempo 
podem mudar de função ou receber uma nova atribuição, a salvaguarda e a 
preservação de acervos históricos públicos ou privados, isto é, “a responsabili-
dade de conservar o patrimônio cultural bibliográfico, tornando-o acessível ao 
público de maneira eficaz e eficiente” (RODRIGUES, 2006).

Nota-se que, ao elaborar critérios de raridade, é preciso definir o que se 
espera de um acervo e priorizar a sua política de desenvolvimento, “estabe-
lecer missão, objetivos e metas em consonância com a própria instituição” 
(WEITZEL, 2006).

Segundo Walter, Eirão e Reis (2010, p. 7),

a missão e os objetivos balizarão todo o gerenciamento da unidade. A partir da 
missão, traçam-se os objetivos, também analisando a área de atuação, a instituição 
à qual está subordinada, o público alvo e o tipo de informação, de serviços e pro-
dutos que serão contemplados.

É premissa básica em todas as bibliotecas que essas informações estejam 
descritas em uma política de domínio público, conhecida dentro e fora da 
instituição mantenedora, mas, principalmente naquelas que detêm acervos 
raros, esse documento deve destacar “comprometimento institucional, 
singularidade do acervo, importância científica e cultural, valor permanente 
das coleções” (PINHEIRO, 2009).

Tendo em vista o que a instituição quer atingir ou preservar, ficará mais 
fácil definir os critérios de raridade de um acervo específico. Para Vergueiro 
(2010, p. 18), “cada profissional deverá desenvolver os critérios mais apro-
priados para a coleção pela qual é responsável”. Especialmente em coleções 
de obras raras, a adoção de critérios não pode ser tarefa exclusiva do bibliote-
cário, mas sim atribuição de uma equipe de profissionais, de modo a evitar o 
julgamento individual sobre os aspectos considerados para seleção de itens. É 
importante salientar ainda que a experiência de outras instituições é um nor-
teador, e não um conjunto de regras preestabelecidas. Pinheiro (1989, p. 29) 
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afirma que “a melhor das metodologias é aquela desenvolvida pela mesma ins-
tituição que guarda o acervo, por seus responsáveis, especialistas e usuários”.

Vale lembrar que os critérios de raridade não são estáveis, mas dependem 
do contexto informacional de uma época. Rodrigues (2006, p. 121) esclarece 
que “tendo consciência da diversidade do acervo bibliográfico disponível, po-
derá haver ainda a elaboração de novos critérios ou mesmo a adaptação dos já 
citados, a fim de justificar a raridade bibliográfica”. Portanto, é urgente a ade-
quação de critérios de raridade para a massa de títulos editados no século XX, 
que possam indicar ainda diretrizes para as publicações impressas e eletrônicas 
que estão sendo produzidas no século XXI.

Materiais e métodos

Os critérios de raridade adotados pela Biborar a partir de 2000 foram ba-
seados nas recomendações do Planor:

edições com tiragem reduzida, clandestina e não oficiais; primeiras impressões (in-
cunábulos), quando a imprensa é inaugurada por Gutenberg, entre os séculos 15 
e 16; impressões dos séculos 17 e 18, até 1720; incunábulos brasileiros (impressos 
na imprensa Régia); edições especiais de luxo para bibliófilos, que são os colecio-
nadores de livros; obras esgotadas, livros que já não são mais impressos; exemplares 
de coleções especiais; livros com anotações manuscritas significativas, dedicatórias 
ou assinaturas de personagens importantes; livros que pertenceram à coleção par-
ticular do prof. Gorceix, fundador da Escola de Minas; livros que trazem novas 
abordagens sobre pesquisas nas áreas das ciências e da história. (Ufop, 2004).

No entanto, o processamento técnico do Acervo Antigo e a existência de 
duplicatas de itens das demais coleções têm exigido a revisão desses critérios. 
Desde 2010, a equipe da Biblioteca trabalha na identificação dessa parcela da 
coleção, que ocupa duas áreas físicas distintas, o mezanino da Biborar e o “de-
pósito de duplicatas” do Laboratório de Conservação Preventiva de Material 
Gráfico Eng. Cássio L. Damázio, na tentativa de adaptar ou criar critérios de 
raridade que possam auxiliar na avaliação de obras do século XX, e inclusive 
servir de orientação para a futura análise de itens publicados no século XXI.

O primeiro passo para estudo dos critérios de raridade da Biborar foi a 
pesquisa por fontes de informação e por registros documentais que relatassem 
os procedimentos adotados anteriormente para atribuir o status de obra rara 
aos itens da coleção bibliográfica inicial da Escola de Minas.

Em seguida, realizou-se o inventário indicativo do Acervo Antigo, isto é, 
a modalidade de inventário que visa a apontar os itens existentes na coleção 
que não constam no catálogo online ou não estão arranjados por um contexto 
específico, como assunto.
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Todos os exemplares foram higienizados e reorganizados nas prateleiras na 
posição vertical. Numeraram-se as prateleiras de 001 a infinito, com etiquetas 
autocolantes. Utilizaram-se planilhas do Excel para entrada dos dados: autor, 
título, local, editor, data, número de páginas, existência ou não de exemplares 
catalogados no Virtua (software utilizado pelo Sisbin), e observações (estado 
de conservação; existência de partes ou volumes, presença de assinaturas, de-
dicatória etc.). Cada planilha registrou as informações dos itens de 50 prate-
leiras, para facilitar a conferência da digitação e dos dados no sistema.

A metodologia da fotobibliografia ou descrição de didascálica2 não foi 
adotada, porque prioriza a identificação de livros a partir da folha de rosto, o 
que não se aplica à totalidade do Acervo Antigo, pela presença de exemplares 
com perdas das páginas iniciais.

O trabalho realizado em 18 meses possibilitou a identificação de cerca de 
11 mil itens. As planilhas foram reunidas em ordem alfabética de autor, título 
e local, para verificar a presença de erros de digitação e possíveis divergências 
(variação do título e nome do autor etc.). Depois o material foi reordenado 
em listas por áreas do conhecimento, de modo a facilitar o trabalho de análise 
dos profissionais que estarão envolvidos nas atividades de desenvolvimento de 
acervo e na definição dos critérios de raridade.

Simultaneamente foram inventariados os livros de registro da Biblioteca da 
Emop, pela equipe do Arquivo Permanente da Escola de Minas, setor vincu-
lado à Biborar, para verificar a origem, as modalidades de aquisição (compra, 
doação ou permuta), e a data de entrada de itens na coleção até 1969.

Todas as etapas foram documentadas e informadas à coordenação do Sisbin 
e à diretoria da Escola de Minas, de modo a sensibilizar os dirigentes quanto 
à necessidade de avaliação do acervo e a criação de um grupo interdisciplinar 
para auxiliar na tomada de decisão. Em março de 2012, o Conselho Departa-
mental da Escola de Minas aprovou a instalação da Comissão de Bibliotecas, 
no intuito de avaliar as questões relativas às coleções bibliográficas da Escola 
de Minas, especialmente as obras consideradas raras, antigas e especiais.

Foram consultados as bibliografias disponíveis em meio eletrônico e os 
sites de instituições externas, que já possuem políticas de desenvolvimento e 
critérios de raridade formalizados, a fim de embasar a redação do documento 
próprio para a Biborar, o qual será sujeito à aprovação pelos órgãos compe-
tentes da universidade.

2.  Ver o estudo Metodologia de inventário de acervo antigo, de Ana Virgínia Pinheiro.
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Resultados parciais

O inventário do Acervo Antigo permitiu a localização de partes de títulos, 
alguns editados até 1900, os quais não haviam sido catalogados ou estavam 
dispersos nas estantes, a exemplo de volumes de livros raros e fascículos da 
coleção de periódicos, que foram gradativamente conservados pela equipe do 
Laboratório de Conservação Preventiva, inseridos no Virtua e acondicionados 
nas respectivas áreas de guarda de suas coleções na Biblioteca.

O trabalho propiciou a análise das condições físicas item a item, revelando 
exemplares com perda total do suporte e da capacidade de manuseio, o que 
inviabiliza qualquer tentativa de restauração, resultado da morosidade na to-
mada de decisão para o processamento técnico ou para o descarte.

O inventário apontou a presença de títulos em duplicidade, o que de-
monstra a prática de guarda de mais de um exemplar da mesma obra, com-
prometendo o espaço físico disponível para armazenamento da coleção, e a 
existência de duplicatas em melhor estado de conservação que alguns dos 
itens já catalogados. Coexistem ainda partes de coleções transferidas para as 
outras bibliotecas da Escola de Minas, inclusive material cartográfico avulso, 
enquanto obras potencialmente raras permanecem em meio às suas coleções 
circulantes, as quais poderiam estar mais bem salvaguardadas na Biborar.

A oferta do serviço de atendimento à pesquisa e a troca de informações 
com ex-alunos da EM, que frequentemente visitam a instituição, têm facili-
tado a identificação de fatos relevantes sobre a evolução de diferentes campos 
da Engenharia, os principais nomes do meio, bem como obras com potencial 
para realização de estudos inéditos sobre história da ciência.

Contudo, foram encontradas obras curiosas e significativas sobre o desen-
volvimento dos diversos ramos da economia brasileira, os campos de atuação 
da Engenharia, a participação da Escola de Minas no setor mínero-metalúr-
gico nacional, aspectos da cidade de Ouro Preto, relatórios de instituições já 
extintas, entre outros.

Os critérios de raridade para o Acervo Antigo sugeridos pela equipe da Bi-
borar foram elaborados a partir da observação do conjunto de obras editadas 
após 1900 durante a realização do inventário, o levantamento dos principais 
temas solicitados pelos pedidos de pesquisa atendidos pela Biblioteca, e a rela-
ção dessa coleção com outros acervos da Escola de Minas, os quais permeiam 
os valores históricos, informativos e de memória para a instituição, entre os 
quais podemos citar:
• Obras inéditas ou raras sobre a vida, os costumes, a história, a economia e 

a urbanização de Ouro Preto e seus distritos;
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• edições do Centenário da Independência do Brasil: conjunto de obras de 
referência editadas entre os anos 20 e 30 do século XX sobre as instituições, 
os estados e os territórios brasileiros;

• obras sobre o desenvolvimento do setor ferroviário brasileiro: legislação 
correlata, ferrovias, relatórios de gestão de ramais ferroviários etc.;

• obras de ex-alunos e ex-professores da Emop, com reconhecida contribui-
ção às suas áreas de atuação;

• obras sobre a industrialização no Brasil;
• obras relevantes sobre a história da Escola de Minas de Ouro Preto;
• obras sobre a história da mineração no Brasil, com destaque para o Estado 

de Minas Gerais, como pesquisas sobre o Quadrilátero Ferrífero, a admi-
nistração de minas etc.;

• obras relevantes para o desenvolvimento de disciplinas correlatas à Enge-
nharia: Botânica, Química, Física, Astronomia, Arquitetura e Matemática;

• catálogos de máquinas e equipamentos científicos, principalmente aqueles 
modelos que compõem o acervo do MCT;

• catálogos impressos de coleções bibliográficas de instituições externas.

No entanto, esses critérios poderão ser revistos ou acrescidos com a instala-
ção dos trabalhos da Comissão de Bibliotecas da Escola de Minas.

Conclusão

A história das coleções bibliográficas da Escola de Minas exemplifica como as 
bibliotecas são recriadas com o passar do tempo, para dar origem a novos acer-
vos ou receber novas atribuições e denominações. Processo semelhante ocorre 
com as fontes de informação, que podem passar de bibliografia básica para ensi-
no a obras de consulta local ou verdadeiros testemunhos de uma época.

Contudo, essas transformações de uso e função são lentas e quase imper-
ceptíveis. A pesquisa sobre critérios de raridade evidencia que intervalos de 
cinquenta a cem anos, em algumas áreas do conhecimento, não são suficien-
tes para indicar a raridade bibliográfica. De certo modo, o que foi publicado 
alguns anos atrás ainda é familiar ao olhar do pesquisador e do bibliotecário, 
principalmente no que tange à forma física do livro.

As obras pós-1900, em sua maioria, são caracterizadas como publicações 
de menor requinte gráfico, comparadas a incunábulos e obras científicas ri-
camente ilustradas editadas até o século XIX. As obras do século XX foram 
editadas em larga escala, impressas em papel de celulose, a fim de baratear os 
custos de produção, de modo a reduzir o valor de venda e atingir uma gama 
maior de leitores. Essas obras cujos conteúdos e projetos gráficos não estão 
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mais em voga comumente têm menor circulação no mercado livreiro e no 
balcão de empréstimos, por isso, são tratadas como “obras antigas” em sebos 
e bibliotecas. Sua análise aprofundada decorre de situações bem específicas, 
como a escassez de espaços físicos para armazenamento, a comemoração de 
jubileus relacionados ao autor, ao assunto tratado e ao título propriamente 
dito, ou a pesquisa retrospectiva em catálogos na busca de preciosidades.

Assim, os critérios de raridade para o século XX devem levar em conta não 
só aspectos relacionados à materialidade da obra (encadernação, dedicatórias, 
ornamentos etc.), mas priorizar os aspectos intrínsecos, como valor histórico, 
informativo ou de memória. No entanto, a especialização da ciência constitui 
um obstáculo para a identificação desses valores, porque as disciplinas estão 
em constante mutação, o que exige estudos aprofundados sobre seu desenvol-
vimento e o auxílio de especialistas.

Faltam obras de referência específicas sobre impressos novecentistas, que 
possam apontar o estado da arte em períodos determinados, a primeira cita-
ção sobre um assunto ou autor de destaque. Essas obras referenciais são raras 
em língua portuguesa ou estão em desuso, como as bibliografias por área do 
conhecimento, a exemplo da Bibliografia Brasileira de Engenharia, suspensa 
desde meados da década de 1970. São escassos ainda os trabalhos de cronolo-
gia histórica pós-1900. Atualmente a cronologia é considerada entre os histo-
riadores algo extremamente generalista, com pouco embasamento científico. 
Enquanto isso, a história contemporânea, presente em acervos potencialmen-
te raros, desaparece dia a dia.

É importante salientar que a questão da unicidade de obras raras é relativa, 
porque essa análise demanda pesquisa constante, o que geralmente não 
ocorre, em razão de os gestores de acervos precisarem privilegiar as tarefas de 
catalogação e os meios de acesso às coleções. Especialmente em instituições 
públicas os acervos são disponibilizados gradativamente, por problemas de 
infraestrutura técnica, ausência de pessoal qualificado ou falta de recursos para 
investimentos em novas mídias de divulgação. A noção de unicidade pode 
variar à medida que novos acervos potencialmente raros se tornam conhecidos. 
É possível ainda a existência de outros exemplares de uma obra tida como rara 
em acervos privados, cujos donatários podem não ter interesse no intercâmbio 
de informações com organizações de salvaguarda de acervos bibliográficos.

Existem obstáculos internos para a adoção de critérios de raridade, como o 
prejulgamento sobre a seleção de obras e sua inevitável triagem, temas sempre 
polêmicos. Assim, é necessário formalizar em uma política todos os procedi-
mentos relacionados à adoção de critérios e a gestão do acervo, principalmen-
te para informar às gerações futuras do que abrimos mão e por quê, e o que 
iremos incorporar daqui em diante, como e por quê. Determinante também 
é a tarefa de conscientizar os dirigentes sobre a importância de estabelecer 
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normas e procedimentos de formação e desenvolvimento do acervo, algo que 
poderá levar meses, quiçá anos. Imprescindível, ainda, é instruir bibliotecários 
sobre a diferença entre critérios de seleção e critérios de raridade bibliográfica, 
que constituem etapas distintas no gerenciamento do acervo, bem como a 
distinção entre coleção bibliográfica circulante e coleção de obras raras, e as 
responsabilidades do profissional gestor de coleções e gestor de acervos raros.

O estudo de raridade bibliográfica de obras editadas no século XX exige 
certo imediatismo dos gestores de acervos, principalmente no que se refere à 
durabilidade do suporte físico. Se por um lado incunábulos chegaram até nós 
apesar de uma série de condições adversas de guarda, o mesmo não ocorrerá 
entre as obras novecentistas e as próximas gerações. A acidificação do papel, 
o manuseio incorreto e as condições ambientais (clima e umidade) acelerarão 
a perda do conteúdo informativo de obras contemporâneas em comparação à 
preservação de obras impressas até o século XIX. A definição da raridade bi-
bliográfica em determinados momentos dependerá inclusive da possibilidade 
de reformatação de mídia.

As peculiaridades das obras do século XX sutilmente preparam os gestores 
de acervos raros para a futura análise das obras publicadas no século XXI, es-
pecialmente frente às mudanças de suporte de informação e às transformações 
de formato de mídia de divulgação. Em intervalos de tempo cada vez menores 
os critérios de raridade serão adaptados de modo a acompanhar as inovações 
de tecnologia de transmissão de dados. Há de se considerar duas vertentes: as 
obras editadas a partir de 2000 simultaneamente em meio analógico (papel) 
e meio eletrônico (ebook), ou aquelas publicadas exclusivamente em meio 
digital (internet). Os critérios de raridade em breve permearão questões como 
mapeamento das primeiras edições eletrônicas e digitais, mas outros temas 
correlatos serão debatidos, como a opção entre formatos para guarda (impres-
so ou digital), a conservação de hardwares e softwares para leitura, a migração 
de mídia, a qualidade de imagem, os repositórios digitais por área do conheci-
mento, a decisão pelo acesso livre ou restrito, a extensão do valor de obra rara 
ao arquivo digitalizado de uma obra impressa etc.

Atualmente, é prioritário para a Biborar estabelecer a política para gestão 
das coleções e adaptar os critérios de raridade, em especial para o Acervo 
Antigo, de modo a criar mecanismos mais eficientes para organização, estu-
do e divulgação desse conjunto, em consonância com sua missão primeira, a 
salvaguarda do acervo bibliográfico inicial da Emop. Só assim será possível 
institucionalizar as práticas de gestão de acervos raros na Escola de Minas e 
na Ufop, melhorar os serviços prestados e planejar o atendimento das novas 
demandas provocadas pelos atuais meios de divulgação da informação, como 
a digitalização e o acesso remoto ao acervo, além das possíveis transferências 
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de acervos que poderão ocorrer nos próximos anos entre as bibliotecas da 
Escola de Minas.
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Resumo

Este estudo apresenta a concepção, a trajetória e as perspectivas dos critérios de raridade 
dos acervos raros e especiais da Biblioteca Central do Gragoatá, da Universidade Fede-
ral Fluminense. Destaca o Programa de Revitalização/Dinamização dos Serviços. Segue 
ações estabelecidas pelas diretrizes e critérios de seleção e conservação de documentos 
raros e/ou valiosos existentes na Universidade. Propõe salvaguardar o acervo bibliográfico 
aplicando um conjunto de providências que lhe dê coesão, proporcionando ao sistema 
ações de unidade funcional. Destaca, nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, que os 
materiais antigos constituem a espinha dorsal da pesquisa, e a preservação dos mesmos 
deve ter maior prioridade.

Palavras-chave: Acervos raros. Critérios de raridade. Biblioteca Central do Gragoatá. 
Universidade Federal Fluminense.

Abstract

This study presents the design, trajectory and prospects of the rare and special collections 
rarity criteria of the Gragoatá Central Library, Fluminense Federal University. It highli-
ghts the Revitalization Program / Promotion Services. It follows the actions established 
by the rare and / or valuable document selection and conservation guidelines and criteria 
existing at the University. It proposes to safeguard the bibliographic collection applying 
a set of measures that will give it cohesion, providing the system with functional unit 
actions. It highlights, in the areas of Humanities and Social Sciences, that the old mate-
rials are the backbone of the research, and their preservation should have higher priority.

Keywords: Rare collections. Rarity criteria. Gragoatá Central Library. Fluminense Federal 
University.



Introdução

A sociedade atravessa um período de intensas mudanças com o questio-
namento dos paradigmas que, ao longo do último século, direcionaram o 
desenvolvimento social e econômico. No transcorrer do século XX, o mundo 
passou por grandes transformações e já se intui que as modificações produ-
zidas pela revolução dos costumes e pelo vertiginoso avanço da ciência e da 
tecnologia continuarão a marcar fortemente a sociedade do século XXI. O 
avanço tecnológico também vem proporcionando mudanças na produção, 
transmissão e uso da informação, e isso tem refletido sobre a organização dos 
serviços e atividades dos profissionais da informação.

Ao mesmo tempo, estamos (re)aprendendo a olhar para o patrimônio 
como um bem que representa a identidade e que exterioriza o valor de uma 
cultura, de algo que pode ser a expressão de uma conjuntura histórica, a leitu-
ra de uma concepção social ou a manifestação de uma tradição. É justamen-
te na exaltação do novo, na busca frenética da adequação às tendências que 
reside a preocupação com o patrimônio, ou seja, a valorização de bens que 
representam referências culturais ou naturais que simbolizam a diferença e a 
diversidade diante de um mundo em que parâmetros globais são referências 
de vida. A revitalização do patrimônio cultural, especificamente dos acervos 
bibliográficos, significa a ressignificação, a requalificação, o revigoramento de 
algo que já existe, tornando-o vivo, ao ganhar sentido para as pessoas e, espe-
cialmente, ao aguçar a identidade.

A palavra “revitalizar” em nossa introdução é destaque com o intuito de 
focar o propósito do nosso estudo. Revitalizar nos leva à ideia de insuflar vida 
nova ou revigorar, que, trocada em miúdos, significa dar nova vida a e/ou 
qualificar novamente ou melhorar algo que já exista. Segundo Spinelli Junior 
(1997, p. 15), “é preciso que hoje direcionemos todas as nossas atenções para 
a melhor forma de se conservar todo o saber que foi produzido e registrado 
pelo homem, sob forma de manuscritos ou impressão em suporte de papel”. 
Assim, a biblioteca universitária deve criar subsídios para a conservação e pre-
servação do acervo existente e se adequar aos novos suportes sob sua guarda.

As novas tecnologias informacionais trouxeram alterações nos processos 
educacionais em seus diferentes níveis e, em especial, nos programas de for-
mação humana nos níveis de graduação e de pós-graduação, seguindo as ten-
dências das novas práticas de ensino: ensino à distância, comunicação online 
entre docente e discente, material de apoio online, ebooks, entre outros.

Assim, a Universidade, como instituição social, busca responder afirma-
tivamente aos desafios peculiares desse momento histórico, uma vez que tra-
dicionalmente sempre foi reconhecida como locus do pensamento crítico, 
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considerando a multidisciplinaridade e heterogeneidade intelectual que ca-
racterizam a instituição.

A proposta educacional da Universidade Federal Fluminense (UFF, 2002) 
é adotar um paradigma de educação superior centrado no estudante. Esse 
paradigma está assentado nos quatro pilares da educação contemporânea, a 
saber: aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer.

Numa perspectiva acadêmica, o professor tem como papel recriar ou prefe-
rencialmente produzir conhecimento e, em segundo lugar, orientar os alunos 
para que persigam e realizem o mesmo objetivo. Portanto, orientar significa 
agir como instância crítica e instigadora. Ensinar valendo-se do espírito da 
pesquisa significa trabalhar com indagação e com a dúvida científica, ins-
trumentalizando o aluno a pensar e a ter independência intelectual que lhe 
possibilite a construção e a busca contínua do próprio conhecimento.

No contexto do patrimônio cultural, a missão da Biblioteca é a preservação 
do acervo para a posteridade sem, contudo, dificultar a disseminação da infor-
mação reunida nos documentos bibliográficos sob sua guarda – documentos 
estes pertencentes a um acervo universitário, cuja principal função é a pesqui-
sa acadêmica e a disseminação do conhecimento.

Tendo como parâmetro os três eixos norteadores da Universidade – o en-
sino, a pesquisa e a extensão –, a Biblioteca Central do Gragoatá abre seu 
acervo à comunidade universitária e ao público em geral, permitindo livre 
acesso às estantes e o empréstimo domiciliar da coleção geral. A localização 
dos volumes é feita por meio de consulta ao catálogo manual e/ou eletrônico. 
Permite a reprodução de obras que estejam em domínio público ou aquelas 
que, embora protegidas pela Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98), tenham 
autorização expressa de reprodução por seus autores/titulares. Todas as obras 
são previamente avaliadas quanto ao estado geral de conservação física para 
fins de autorização de consulta. A utilização de câmeras digitais (sem flash) e 
outros equipamentos tecnológicos para reprodução são permitidos mediante 
autorização prévia da curadoria do acervo, em decorrência da fragilidade física 
de algumas obras.

No que tange ao patrimônio bibliográfico público, compete à Universida-
de: a observância aos preceitos legais de preservação do patrimônio histórico e 
cultural brasileiro em cumprimento ao que preconiza a Constituição Federal, 
art. 126, e a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, artigos 1º, 4º e 20º; a garantia 
do acesso às informações de caráter público em condições adequadas; o respei-
to ao direito do livre acesso e consulta aos acervos históricos pela comunidade 
em geral e, em especial, à comunidade de pesquisadores; a transparência pú-
blica do processo de tratamento do acervo; a utilização do ambiente de desen-
volvimento do projeto, em atividades didático-pedagógicas e de investigação 
científica nas áreas de abrangência do projeto; e a transferência e a difusão dos 
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resultados mediante seminários, trabalhos em encontros nacionais relevantes, 
publicação em revistas nacionais e estrangeiras.

Imbuída nessa premissa em relação ao patrimônio cultural público, a Uni-
versidade está empenhada em desenvolver as suas atividades de uma forma 
sustentável, por entender que o conceito de sustentabilidade é sistêmico, rela-
cionado com a continuidade e deve atender às necessidades do presente sem, 
entretanto, comprometer sua utilização por gerações futuras.

Nessa perspectiva, a Biblioteca constitui, em particular, um motor de de-
senvolvimento de apoio ao segmento acadêmico e de combate à exclusão so-
cial. Dentro das suas atribuições específicas, seguindo os aspectos econômicos, 
ambientais e sociais, aplicando os princípios de desenvolvimento sustentável, 
destacam-se a criação de valor; a eficiência na utilização de recursos; a proteção 
ao acervo; a integridade no cumprimento de padrões éticos no atendimento; 
o diálogo com as partes interessadas; a gestão do capital humano; a promoção 
do acesso ao acervo e o apoio ao desenvolvimento sociocultural.

Um pouco de História

Núcleo de Documentação

Neste contexto, é aprovada pelo Conselho Universitário em 1969 a criação 
do Núcleo de Documentação (NDC),1 órgão suplementar da Universidade. 
Pioneiro em sua forma de atuação, centralizava os serviços de aquisição, cata-
logação, classificação e intercâmbio de publicações, aglutinando, num mesmo 
ambiente, profissionais das 14 bibliotecas existentes na época. Era responsável 
por adotar filosofias, estabelecer políticas e traçar normas de documentação, 
além de coordenar e supervisionar técnica e administrativamente a área de 
documentação do sistema.

Uma das ações do Núcleo foi a idealização e realização do Primeiro Semi-
nário Nacional de Bibliotecas Universitárias, em 1978, o principal fórum de 
debates para as bibliotecas universitárias do país, hoje em sua XVII edição. A 
finalidade do evento é

promover maior entrosamento e aproximação entre as bibliotecas universitárias 
para uma análise conjunta da real situação, troca de ideias, relatos de experiências 
e conhecimento mais aprofundado sobre as possibilidades e deficiências das bi-
bliotecas acadêmicas. (NDC, 2006, p. 29).

1.  Com a Resolução nº 42 de 20/8/1969 e criado pelo artigo 18, alínea b do Estatuto da UFF.
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Em 1987, o NDC é contemplado pelo Programa de Financiamento do 
Ministério da Educação/Banco Interamericano de Desenvolvimento (Projeto 
de Assistência Técnica à UFF). Nessa fase, foi constituída uma Comissão de 
Estudos, cuja atribuição era a elaboração dos critérios de seleção e manutenção 
de obras raras. Esse projeto teve como objetivo oferecer elementos que possibi-
litassem a identificação, reunião, tratamento e manutenção de acervos valiosos, 
já existentes ou por existir nas coleções da UFF. Como produto desse projeto 
foi publicado Documentos raros e/ou valiosos: critérios de seleção e conservação, 
sob a coordenação da bibliotecária Leda Tortelly Costa Motta com o apoio do 
magnífico reitor Hildiberto Ramos Cavalcanti de Albuquerque Júnior.

Em 1999, foi criado o Grupo Assessor Técnico de Obras Raras. Dentre as 
ações realizadas, temos a Ordem de Serviço NDC 01/2000, que estabeleceu 
critérios para identificação de obras raras e valiosas no âmbito das bibliotecas 
e arquivos da UFF.

Em 2002, o Núcleo de Documentação publicou a segunda edição de Do‑
cumentos raros e valiosos: critérios de seleção e conservação pela Editora da UFF. 
Nessa edição os itens 2.4 e 2.7 sofreram modificações, e a bibliografia consul-
tada foi atualizada de acordo com a NBR 6023. Além disso, houve o mapea-
mento da situação de guarda e conservação da coleção de obras raras e valiosas 
nas bibliotecas do Sistema UFF em 2003.

Em 2006, esse mesmo Grupo Assessor elaborou o primeiro Catálogo de 
obras raras e valiosas da UFF (UFF, 2006), definindo os dados mínimos ne-
cessários para a descrição das obras raras e valiosas na base de dados que dá 
acesso ao catálogo bibliográfico das unidades de informação do Sistema de 
Bibliotecas e Arquivos. Na realização da atividade de seleção e descrição das 
obras foi contratada uma consultoria2 para dar assessoria ao grupo de traba-
lho. Foram selecionadas e catalogadas obras raras e/ou valiosas dos séculos 
XVI, XVII e XVIII de todo o sistema de bibliotecas e arquivos. No catálogo 
são arroladas 36 obras, das quais 21 fazem parte do acervo da Biblioteca Cen-
tral do Gragoatá. Foram incluídas também algumas obras de datas posteriores 
consideradas valiosas, bem como documentos importantes para a história da 
Universidade, oriundos das faculdades isoladas que na década de 1960 foram 
reunidas para formar a UFF. As referências bibliográficas das publicações es-
tão de acordo com a NBR 6023, o arranjo seguiu a ordem cronológica por 
século, a entrada principal está ordenada alfabeticamente pelo sobrenome dos 
autores e/ou títulos e as notas especiais de acordo com as regras do Código de 
Catalogação Anglo-Americano. As pesquisas bibliográficas foram realizadas 
por meio de consulta às bases de dados das seguintes entidades: Biblioteca 
Nacional, Biblioteca Nacional de Paris e Library of Congress. As referidas 

2.  Bibliotecária Pompéia Chaves Picone.



An. Bibl. Nac., Rio de Janeiro, 132

325

obras catalogadas também estão inseridas no Catálogo Coletivo do Patrimô-
nio Bibliográfico Nacional/Fundação Biblioteca Nacional através do Plano 
Nacional de Recuperação de Obras Raras.

Superintendência de Documentação

Em março de 2011, após reestruturação interna, o Núcleo de Documen-
tação passa a Superintendência de Documentação. O Sistema de Documen-
tação atual é composto de bibliotecas (26 bibliotecas), Centro de Memória 
Fluminense, Laboratório de Microfilmagem, Laboratório de Conservação e 
Restauração de Documentos e o Arquivo da Universidade.

Biblioteca Central do Gragoatá (BCG)

Inaugurada em abril de 1994, marcou, sobretudo, o fato de ser o primeiro 
prédio projetado e construído para esse fim, sob a responsabilidade do Escri-
tório Técnico do Campus da UFF. Nela, foram reunidos os acervos e equipes 
das antigas bibliotecas setoriais das áreas de Ciências Humanas, Educação, 
Letras, Serviço Social, Biblioteconomia, Arquivologia e Comunicação Social.

Tal como a Biblioteca é vista hoje, não resultou de um modelo imutável 
e pronto posto em execução, mas foi o produto de um processo vivido 
intensamente pela Universidade ao longo de toda a sua história, e também 
construído em suas diversas fases de sucessos, dúvidas e incertezas em busca da 
memória do conhecimento humano e das informações capazes de dinamizar 
todo o processo acadêmico.

Além dos serviços básicos, a Biblioteca participa como membro dos se-
guintes convênios: Compartilhamento de Bibliotecas do Rio de Janeiro, Rede 
de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte, Rede Brasileira de Biblio-
tecas na Área de Psicologia, Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras/
Divisão de Obras Raras da Fundação Biblioteca Nacional e do Instituto Bra-
sileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/ Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações e do Programa de Comutação Bibliográfica.

É especializada nas áreas de Antropologia, Arquivologia, Artes, 
Biblioteconomia, Ciência da Informação, Cinema, Comunicação Social, 
Educação, Educação Física, Estudos de Mídia, Filosofia, História, 
Jornalismo, Letras, Linguagem, Literatura, Política, Produção Cultural, 
Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Sociologia e Relações 
Internacionais. O acervo é composto por mais de 200 mil itens, dentre 
eles livros, periódicos, teses e dissertações, trabalhos de conclusão de curso, 
partituras e multimídias. Possui coleções especiais particulares, temáticas e 
coleções de obras raras e/ou valiosas.
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Coleções especiais e obras raras e/ou valiosas

A formação e o desenvolvimento das coleções especiais, raras e/ou valiosas 
estão embasados em critérios gerais e específicos elaborados pelo Grupo de 
Trabalho criado dentro da Universidade. Esses critérios têm como propósi-
to primordial o ponto de vista científico-tecnológico e a repercussão do fato 
científico no seio das sociedades, conforme texto a seguir:

local onde a Instituição está sediada e as que representam valores estáveis, sedimen-
tados pelo tempo dentro de cada ramo do conhecimento que compõem os acervos 
das bibliotecas e de outros setores da Universidade Federal Fluminense, e, princi-
palmente aquelas que fixam sua memória, vocação e destino (UFF, 2002, p. 12).

Nesse sentido, destaca-se a política de desenvolvimento das referidas cole-
ções, no que tange aos acervos já existentes ou por vir a existir. Outro ponto 
em evidência são os critérios específicos da Instituição, acompanhados de pe-
quenas notas explicativas:

UFF – importante como documentário das atividades editoriais da Universidade 
e que, evidentemente, são reflexos de sua ação e atuação;
Editoras fluminenses – sempre que possa oferecer um enfoque de importância ou 
de relevância;
Autores fluminenses – aqueles mais representativos em seu campo de atuação;
Rio de Janeiro – as obras mais relevantes sobre o Estado em seus mais diferentes 
aspectos;
Clássicos em todos os ramos da atividade humana – impõem-se naturalmente;
Obras consagradas no ensino da UFF – cada setor se encarregará de sua identifi-
cação e indicação. (UFF, 2006, p. 15)

Diante desse universo documental, tivemos a necessidade de delimitar o 
nosso campo de trabalho. Como viga mestra para a revitalização das cole-
ções especiais, obras raras e/ou valiosas (descrição no Anexo), optamos por 
considerar os critérios de seleção e conservação da própria instituição: iden-
tificação, conservação e adequação e/ou inserção de dados na base eletrônica 
(Sistema Argonauta).

O Programa de Revitalização/Dinamização dos Serviços teve início em 
2007 e a implantação do projeto Revitalizar para Conservar: Coleções Espe-
ciais, Raras e/ou Valiosas da BCG, a partir de 2009. Esse programa se apoiou 
em uma metodologia ideológico-dedutiva de análise, seleção, identificação, 
descrição, classificação e registro codificado dos documentos. Além disso, pro-
pôs a unificação das coleções em espaço único no 2° andar, pois atualmente 
os acervos das referidas coleções se encontram dispersos em três ambientes da 
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biblioteca, no 2° andar, dentro da Sala Bezerra de Menezes e fora dela, e no 3° 
andar, dentro de uma sala, originalmente para estudo em grupo.

O projeto Revitalizar para Conservar: Coleções Especiais, Raras e/
ou Valiosas3

O objetivo geral é continuar o processo de identificar, conservar, arma-
zenar e disponibilizar adequadamente o item para o acesso. Ainda, adotar 
medidas preventivas de segurança necessárias à manutenção da integridade do 
patrimônio público no prazo de dez anos.

Quanto aos objetivos específicos, definimos: a) facilitar o acesso à informa-
ção aos usuários garantindo a preservação do patrimônio público; b) preservar 
acervos raros e valiosos importantes para a composição da memória científica 
e cultural do Estado e do país; c) recuperar a integridade física do acervo valio-
so e/ou raro por meio da adoção de procedimentos de conservação; d) realizar 
a descrição catalográfica; e) proceder ao armazenamento físico do acervo, em 
espaço único, com vistas à otimização do acesso e à melhoria da prestação de 
serviços bibliográficos; e g) disponibilizar a informação documentária, por 
meio do catálogo eletrônico.

Etapas preliminares desenvolvidas parcialmente: identificação e reunião 
das informações preliminares sobre o acervo raro; organização preliminar do 
espaço físico; elaboração do projeto; seleção e identificação dos itens que re-
querem prioridade; descrição catalográfica e disponibilização para consulta 
local e online.

A metodologia4 aplicada está dividida em seis fases, que em alguns mo-
mentos poderão ser desenvolvidas paralelamente:

1ª Fase

Seleção e identificação por tipo de documento, separados em duas 
categorias:
• Documentos pessoais: trabalhos publicados, fotos, diplomas, cartas, qua-

dros, medalhas e similares.
• Coleção bibliográfica: livros, periódicos, cartazes, separatas, folhetos, fitas 

de vídeo e disquetes.

3.  Esclarecemos que o projeto está em andamento.

4.  Adaptamos a metodologia aplicada pela UFRJ na Coleção Afonso Carlos Marques dos Santos, respeitan-
do a política de desenvolvimento de coleções especiais, valiosas e/ou raras da UFF.
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2ª Fase

Pesquisa dos itens na Base de Dados Argonauta/UFF para verificar se as 
obras constam no acervo do sistema. Caso positivo, serão acrescentadas infor-
mações específicas do exemplar no campo Nota. Caso negativo, será pesqui-
sado nos principais catálogos online de bibliotecas universitárias voltadas para 
a área e o idioma da coleção e nas principais bibliotecas nacionais.

3ª Fase

Após a pesquisa, será realizado o processamento técnico do item na Base 
Argonauta da UFF.

4ª Fase

A identificação notacional bibliográfica será discutida posteriormente com 
o Grupo Técnico de Obras Raras e/ou valiosas da UFF/SDC e o Serviço de 
Processamento Técnico da BCG.

5ª Fase

Acondicionamento: a conservação compreenderá os procedimentos de hi-
gienização mecânica dos volumes (trincha macia e pó de borracha) e a confec-
ção de embalagens individuais de acordo com as dimensões da obra (caixas ar-
tesanais manufaturadas com material apropriado para a preservação dos livros).

6ª Fase

Armazenamento: aquisição e instalação de novos mobiliários e arquivos 
deslizantes com especificações adequadas para o acervo, permitindo melhor 
utilização do espaço físico na Sala Bezerra de Menezes.

Como produtos do Programa Revitalização obtivemos até a presente data 
dois resultados significativos. O primeiro foi implementar o projeto de iden-
tificação e adequação dos dados bibliográficos da coleção Alair Gomes nos 
catálogos de acesso. Os objetivos específicos são: inserir dados nos campos 
específicos referentes à coleção; integrar as atividades entre os serviços de refe-
rência e processamento técnico visando à padronização dos dados bibliográ-
ficos das coleções especiais; realizar higienização mecânica; divulgar o projeto 
como estratégia de sensibilização e conscientização dos pares; possibilitar au-
tonomia ao usuário na pesquisa bibliográfica e proporcionar oportunidades 
de estágio para os discentes. Esclarecemos que alguns objetivos ainda estão 
sendo desenvolvidos e outros já foram concluídos. O segundo produto do 
programa foi a concepção do projeto Revitalizar para Preservar, que partici-
pa do processo seletivo do Programa de Preservação de Acervos do BNDES 
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– edição 2010/2012, ocupando a décima quinta posição. O referido pro-
grama estabelece sete categorias de apoio: catalogação, higienização e acon-
dicionamento, restauração, gerenciamento ambiental, instalação de sistemas 
de segurança, infraestrutura e visitação. O propósito é recuperar e valorizar 
nossos ativos culturais e os acervos que constituem importante ativo cultural 
brasileiro, base da Economia da Cultura e ferramenta de valorização da nossa 
memória e identidade.

Considerações finais

Ao longo do trabalho foi possível verificar que o Grupo Assessor Técnico de 
Obras Raras privilegiou e destacou a importância de se manter um equilíbrio 
entre a preservação e o acesso à informação. Coube à equipe de bibliotecários 
de cada unidade da Universidade aplicar as ações estabelecidas, sempre levando 
em consideração o grau de preciosidade de seu acervo, o público a ser atendido 
e, principalmente, as necessidades específicas da biblioteca em que atua.

Os critérios próprios de seleção para a formação e desenvolvimento dessas 
coleções, concebidos e implementados ao longo dos anos, ajudaram a orientar 
os pares da Instituição na análise dos itens quanto aos valores extrínsecos e 
intrínsecos dos acervos já existentes ou passíveis de existir. Aliados ao suporte 
político, nas áreas de tomada de decisão da Universidade, foi possível propor-
cionar um solo firme para caminhar sem tropeços no desenvolvimento das 
metas atuais e nas projeções futuras.

Vale destacar, em relação à conservação, mais do que execução de proce-
dimentos há intenção de chamar a atenção e despertar a curiosidade, a sensi-
bilidade e a conscientização dos usuários para as questões da preservação do 
patrimônio público. Para tanto, como estratégia de divulgação dos procedi-
mentos durante o processo, sugerimos que o espaço para execução do projeto 
seja visível aos usuários, funcione como uma espécie de “vitrine”.

Nesse contexto, devemos lembrar a norma básica da conservação: preservar 
para não restaurar, objetivo fundamental na construção e manutenção de um 
acervo raro e precioso, principalmente em biblioteca universitária, cujo papel 
é preservar e facilitar o acesso ao patrimônio bibliográfico, além da respon-
sabilidade de preservar a história e a memória institucional da Universidade.
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Anexo: Acervo das coleções especiais da BCG

1)  Coleção Especial Professor Ismael de Lima Coutinho – Recebida em 
1968. Composta de 5.140 exemplares (4.316 livros, 819 folhetos e peri-
ódicos e cinco dissertações); desse total 2.951 itens estão disponíveis no 
catálogo eletrônico. Especializado em Letras, versa principalmente sobre 
Língua e Literatura Latina, constituindo-se num dos acervos mais impor-
tantes no Grande Rio. O Professor Ismael foi o fundador da disciplina 
Língua e Literatura Latina no Instituto de Letras/UFF e era reconhecido 
pelos seus pares como um dos mais competentes de sua geração. Merece 
destaque seu significativo acervo de livros raros, onde podem ser encon-
tradas obras que datam do século XVIII.

2)  Coleção Especial Alair Gomes5 – O acervo bibliográfico dessa coleção é 
formado por 3.981 exemplares (3.723 livros, 258 periódicos), relativos a 

5.  O acervo iconográfico desta Coleção está sob a guarda da Fundação Biblioteca Nacional/Divisão de 
Iconografia.
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arte, cinema, filosofia e fotografia, em sua maioria estrangeiros, editados 
entre 1930 e 1970. Estão disponíveis no catálogo eletrônico 3.103 itens.

3)  Coleção Especial Ministro Geraldo Bezerra de Menezes – Recebida em 
2005. Contém cerca de 6.547 exemplares (5.580 livros e 967 periódicos). 
A maior parte é composta de obras de literatura jurídica e religiosa. Apro-
ximadamente 487 exemplares são datados do século XIX. Vale destacar, 
ainda, dois livros do século XV.

4)  Coleção Especial do Acervo da Pós-Graduação de História e Ciências 
Políticas – Abrange as áreas de História, Ciência Política e Antropologia. 
Compõe-se de 447 exemplares (437 livros e 10 periódicos). Dentre as 
obras pertencentes a essa coleção, merece destaque o livro do século XVI.

5)  Coleção Geral de Obras Raras e/ou Valiosas – Composta de 1.003 exem-
plares (988 livros e 15 periódicos) publicados no período compreendido 
entre os séculos XVII e XX, abrangendo a área de Ciências Humanas e 
Sociais.

6)  Coleção de Cartazes Cinematográficos – Compõe-se de aproximadamen-
te 665 cartazes de filmes nacionais e estrangeiros organizados cronologi-
camente por décadas. Parte dele foi doada pela Cinemateca do Museu de 
Arte Moderna, alguns possuem carimbo do Serviço de Segurança de Di-
versões Públicas. Dentre eles, 165 cartazes foram digitalizados por meio 
do convênio com a Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte 
– RJ. Disponível no site da DocPro/Biblioteca Virtual/Redarte.

7)  Coleção Maria Jacintha6 – Incorporada à UFF em 1999. O acervo dessa 
coleção é formado por 1.657 livros. O tema da coleção versa sobre teatro. 
Disponíveis no catálogo eletrônico 1.018 itens.

8)  Coleção Bárbara Levy – Incorporada em 2009, junto com o acervo da 
Pós-Graduação em História. Compreende 758 livros disponíveis na base 
eletrônica. O conteúdo abrange as áreas de História e Economia.

9)  Coleção Lydia Podorolski – Recebida em 2008. O acervo é de aproxi-
madamente três mil partituras de óperas, canções para canto e piano, 
música sacra vocal, obras para piano e livros sobre técnica vocal/métodos. 
Destaca-se a primeira edição do livro de Mário de Andrade, Ensaio sobre 
a música brasileira, de 1928, e partituras de Camargo Guarnieri e Alberto 
Nepomuceno.

10)  Coleção Especial de Estudos dos Estados Unidos – Doada pelo governo 
dos Estados Unidos em convênio com a UFF/Setor de Literatura Norte-
-Americana e o Núcleo de Documentação em 1995. É a única coleção 
no Brasil, com cerca de 1.200 livros. Destaque para as publicações que 

6.  O Acervo pessoal desta Coleção está sob a guarda da Fundação Casa de Rui Barbosa.
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versam sobre a civilização norte-americana. Há ainda obras de crítica lite-
rária, ficção e poesia norte-americanas, artes cênicas, religião e filosofia.

11)  Coleção Especial do Laboratório de História Oral e Imagem – Incor-
porada em 2010. Composta de 317 títulos, especializada em Ciências 
Humanas. Está sob a responsabilidade do grupo de pesquisa em História 
Oral e Imagem do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia/UFF.

12)  Coleção de Estudos Galegos – Incorporada em 1990. Composta de 1.045 
itens (892 livros e 153 periódicos), especializada em estudos galegos. Está 
sob a responsabilidade do grupo de pesquisa em Estudos Galegos do Ins-
tituto de Letras/UFF (resultante do convênio com o governo galego).
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Resumo

Este trabalho apresenta considerações sobre as atividades iniciais realizadas com vistas 
à implantação de rotinas de gerenciamento de riscos na Divisão de Coleções Especiais 
da Biblioteca Universitária (BU) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
como parte integrante do Projeto Preservação e Acesso dos Acervos Raros e Especiais. 
Expõe como as rotinas de gerenciamento de riscos podem ser utilizadas na preservação 
de acervos, com destaque para o uso de critérios de raridade e valoração do acervo. Relata 
o histórico de formação dos acervos bibliográficos raros e especiais na UFMG e sua atual 
configuração no prédio da Biblioteca Central. Destaca a responsabilidade da biblioteca 
universitária quanto à preservação dos acervos raros e especiais sob sua guarda. Finalmen-
te, aponta os próximos passos da pesquisa e as expectativas para trabalhos futuros.

Palavras-chave: Gerenciamento de riscos. Valoração de acervos bibliográficos raros e especiais.

Abstract

This paper presents considerations on the initial activities carried out to implement risk 
management routines in the Special Collections Division of the University Library (BU) 
of the Federal University of Minas Gerais (UFMG), as part of the Rare and Special Col-
lections Preservation and Access Project. It explains how the risk management routines 
can be used in the preservation of collections, with emphasis on the use of rarity criteria 
and valuation of assets. It recounts the formation history of the rare and special library 
collections at UFMG and its current configuration in the Central Library building. It 
highlights the responsibility of the university library in the conservation of rare and 
special collections in their care. Finally, it addresses the next steps of the research and the 
expectations for future work.

Keywords: Keywords: Risk management. Value assessment of rare and special bibliographical 
collections.



1 Introdução

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fundada em 1927, pos-
sui um rico acervo de obras de arte, raridades bibliográficas e documentos his-
tóricos. Tal acervo está organizado em coleções e alocado em várias unidades 
acadêmicas e administrativas da Universidade.

Conforme apontado no Projeto de mobiliário e equipamento da Biblioteca 
Central (1980), a primeira biblioteca da universidade data de 1930, instalada 
em uma sala em prédio da Universidade na rua Guajajaras, em Belo Horizon-
te. Em 1962 foi transferida para o prédio da reitoria, também no centro de 
Belo Horizonte. Paralelamente, “diferentes unidades possuíam suas próprias 
bibliotecas” (UFMG, 1980, p. [7]). Naquele momento os acervos raros da 
Universidade foram reunidos sob a guarda da reitoria. Em 1976 foi criada a 
Biblioteca Central (BC), e no ano seguinte o Sistema de Bibliotecas (SB) da 
UFMG foi centralizado.

Paulo da Terra Caldeira (1997, p. [1]), no catálogo da exposição Galeria 
Brasiliana, aponta que a formação dos acervos bibliográficos raros e especiais 
da UFMG

remonta à coleção existente na antiga biblioteca da Reitoria da Universidade de 
Minas Gerais, localizada no centro de Belo Horizonte. Posteriormente, obras e 
coleções existentes nas bibliotecas das unidades acadêmicas [...] foram transferidas 
para a Biblioteca Central, no campus Pampulha.

Com a abertura do prédio da BC, em 1981, as coleções raras e especiais 
foram transferidas para o novo edifício. Desse modo, a Universidade ampliou 
a reunião de seus acervos raros, a partir do envio de coleções e livros das uni-
dades acadêmicas e da reitoria para a BC, no campus Pampulha. Tal procedi-
mento não impediu que algumas unidades permanecessem com seus acervos 
raros e/ou criassem acervos especiais e centros de memória, como fizeram a 
Faculdade de Medicina, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Direito e a 
Faculdade de Ciências Econômicas, dentre outras.

Em Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais, Etelvina 
Lima (1972, p. 130) aponta que, no terceiro andar do novo prédio, foram 
concentrados “os serviços técnicos e administrativos: chefia da biblioteca 
central, coordenação das bibliotecas universitárias, departamento de admi-
nistração, departamento de processos técnicos, serviço de coleções especiais, 
depósito fechado”.

As coleções especiais – instaladas em duas salas de aproximadamente 
110m² – ficaram sob a administração do Departamento de Serviços ao Usu-
ário (DSU), que iniciou uma série de ações para a organização dos acervos. 
Em sua maioria, as ações estabeleceram metodologias de trabalho e propostas 
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para a gestão dos acervos. Dentre os trabalhos desenvolvidos, a Biblioteca 
Universitária (BU) estabeleceu, como critério de organização, a estruturação 
dos acervos por coleções, conforme modelo adotado pela reitoria na década 
de 1960.

Após reformas nas instalações internas do prédio da BC, os acervos raros e 
especiais foram distribuídos em salas do terceiro e quarto andares. Atualmen-
te, compreendem os Projetos de Pesquisa – vinculados às unidades acadêmicas 
responsáveis por sua gestão – e a Divisão de Coleções Especiais (Dicolesp), 
gerida pela BU.

O presente trabalho relata as atividades iniciais com vistas à implantação 
de rotinas de gerenciamento de riscos na Divisão de Coleções Especiais da 
BU, com destaque para o uso de critérios de raridade bibliográfica na valo-
ração do acervo. As atividades são parte integrante do projeto Preservação e 
Acesso dos Acervos Raros e Especiais da Biblioteca Universitária da UFMG, 
fomentado por meio de projeto de extensão do Ministério da Educação em 
parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFMG no período de março de 
2011 a março de 2012.

2 A responsabilidade da Biblioteca Universitária com a conserva-
ção dos acervos bibliográficos raros e especiais

A Biblioteca Universitária da UFMG é órgão suplementar vinculado à rei-
toria, responsável tecnicamente pelo provimento de informações necessárias 
às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, como também 
pela coordenação técnica, administração e divulgação dos recursos informa-
cionais das 24 bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da Universidade.

Conforme Murilo Bastos da Cunha (2008, p. 53), biblioteca universitá-
ria é aquela mantida por uma instituição de ensino superior, que atende às 
necessidades de informação dos corpos docente, discente e administrativo, 
tanto para apoiar as atividades de ensino quanto de pesquisa e extensão. Pode 
ser uma única biblioteca ou várias, organizadas como sistema ou rede. Para 
Cunha (2010), as

bibliotecas universitárias são organizações complexas, com múltiplas funções e 
uma série de procedimentos, produtos e serviços que foram desenvolvidos ao lon-
go de décadas. No entanto, o seu propósito fundamental permaneceu o mesmo, 
isto é: proporcionar acesso ao conhecimento.

A universidade, com a missão de gerar e difundir conhecimentos científi-
cos, tecnológicos e culturais por meio de suas vertentes do ensino, da pesquisa 
e da extensão, deve, por meio da biblioteca universitária, preservar, conservar 
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e garantir o acesso aos acervos raros sobre sua guarda e fomentar a geração de 
pesquisas e novos conhecimentos.

A responsabilidade de preservação e acesso aos livros raros e especiais re-
quer, da biblioteca universitária, serviços especializados que garantam a com-
preensão e devido tratamento desses bens. Para a efetivação desses propósitos 
é essencial o desenvolvimento de trabalhos de gestão de acervos que envolvam 
profissionais da área de preservação de bens patrimoniais.

Em 1981, ano da abertura do prédio da BC, o DSU iniciou uma série de 
ações para a organização das coleções. O documento “Obras Raras: fase inicial 
de organização do serviço” comprova o início dessas atividades. O tratamento 
dos livros raros, então instalados na BC, foi estruturado em:

I. Organização da Coleção;
II. Metodologia do serviço.

Após essas fases, não realizadas integralmente, o Departamento de Forma-
ção e Processamento do Acervo (DFPA) formou uma equipe responsável pelo 
desenvolvimento e acompanhamento do Programa de Organização das Obras 
Raras da Biblioteca Central. O programa tinha como objetivo definir um mo-
delo para a organização das coleções recém-transferidas para a BC.

Desse modo, no ano de 1983, o DFPA elabora a Proposta para organiza‑
ção da coleção de obras raras da Biblioteca Central da UFMG. A proposta foi 
a primeira intenção de estabelecer critérios de raridade para livros raros no 
SB-UFMG,1 bem como o primeiro documento que destaca a necessidade de 
uma política de desenvolvimento de acervos raros para o Sistema.

Portanto, a BU-UFMG, desde a década de 1980, desenvolve trabalhos vol-
tados para a gestão dos acervos raros e coleções especiais instaladas no prédio 
da Biblioteca Central. Dentre estes se destaca o projeto Preservação e Acesso 
dos Acervos Raros e Especiais da Biblioteca Universitária da UFMG, que 
teve como escopo aproximar a comunidade, em geral e científica, das obras 
preservadas na Divisão de Coleções Especiais da BU. Para tanto, possibilitou 
a acessibilidade às obras por meio da digitalização de alguns exemplares raros, 
garantindo, ainda, a integridade do acervo. Realizou também ações de exten-
são e catalogação de livros raros. O projeto foi desenvolvido na Divisão de 
Coleções Especiais da BU, coordenado pela Escola de Ciência da Informação 
(ECI-UFMG) e envolveu parceria com a Escola de Belas Artes (EBA-UFMG) 
para a implantação de rotinas de gerenciamento de riscos, principiando com 
o diagnóstico do estado de conservação do acervo.

1.  O estabelecimento do critério de raridade da Biblioteca Universitária da UFMG não será abordado neste 
artigo, pois a temática foi desenvolvida em artigo específico do Planor/2012.
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3 Gerenciamento de riscos na preservação de acervos 
bibliográficos

A conservação preventiva é fundamental na preservação do patrimônio 
cultural. Abrange todas as atividades que visam a evitar, retardar e minimizar 
a degradação dos bens culturais. Envolve medidas indiretas, como questões 
relativas à capacitação de recursos humanos, acondicionamento, manuseio, 
transporte, segurança, gerenciamento e controle ambiental.

Apesar do conhecimento científico produzido na área, profissionais e ins-
tituições costumam aplicar normas, orientações e práticas, sem noção clara de 
como estabelecer prioridades ou da relação custo × benefícios esperados.

A abordagem do gerenciamento de riscos informa e orienta os tomado-
res de decisão, oferecendo uma metodologia sólida que incorpora os mais 
recentes conhecimentos científicos da área. Permite uma visão integrada dos 
danos e perdas esperados para os bens culturais, bem como da sua mitigação, 
proporcionando assim uma ferramenta útil para a elaboração de estratégias de 
conservação mais eficientes.

As intervenções de restauro normalmente se dão sobre os bens culturais 
após terem sido danificados, portanto, caracteriza-se como uma reação/res-
posta. Já a conservação preventiva, como o nome indica, atua no campo 
da prevenção, visando a evitar, retardar e minimizar a degradação dos bens 
culturais.

O gerenciamento de riscos abrange os dois aspectos citados anteriormente; 
ele trabalha aspectos de proação, procurando antecipar e priorizar as atitudes 
e os procedimentos que possam minimizar os riscos diversos a que os bens 
culturais estão expostos. Trata-se de uma ferramenta que permite embasar 
tomadas de decisão e estabelecimento de prioridades considerando as opções 
de tratamento e minoração dos riscos com melhor relação custo/benefício. 
Envolve o estudo dos cenários e mecanismos de ação dos chamados agentes 
de deterioração, com base na ciência da conservação.

A norma técnica de gerenciamento de riscos ISO/DIS 31000 (ISO 2009) 
define o conceito de risco como “a chance de algo acontecer causando im-
pactos sobre objetivos”. O processo de gerenciamento de riscos é definido 
também por essa norma como “a cultura, processos e estruturas voltados para 
a concretização de oportunidades potenciais e para o manejo de efeitos adver-
sos”. A metodologia inclui as seguintes etapas:

1) estabelecimento de contexto;
2) identificação de riscos;
3) análise dos riscos;
4) avaliação dos riscos;
5) desenvolvimento de opções para tratamento e mitigação dos riscos; e
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6) comunicação e consulta.

As etapas iniciais, de estabelecimento do contexto e identificação dos ris-
cos, envolvem o diagnóstico das condições de conservação do acervo, que visa 
principalmente:
• apontar os agentes de deterioração que interferem diretamente no estado 

de conservação da coleção em diversos níveis, a saber, o entorno do edi-
fício, o edifício, o mobiliário, embalagem/suporte e os próprios materiais 
que compõem o acervo;

• identificar os riscos a que o acervo está exposto, estabelecendo os cená-
rios e mecanismos de atuação dos agentes de deterioração, determinando 
possíveis ameaças à preservação dos objetos, como elas atuam, e que tipos 
de dano podem causar, o que por sua vez depende da vulnerabilidade dos 
materiais;

• identificar aspectos da gestão institucional que interferem na conservação 
do acervo, como limpeza e manutenção do acervo, segurança, capacitação 
profissional etc.

Uma vez que implicam mudanças institucionais, as informações relacio-
nadas ao gerenciamento devem sempre ser comunicadas, interna e externa-
mente, em cada uma das etapas do processo. O gerenciamento é contínuo e, 
para que seja eficiente, exige monitoramento e revisão constantes do trabalho.

As etapas de análise e avaliação dos riscos permitem sua quantificação, e 
consequentemente a hierarquização e estabelecimento de prioridades na im-
plementação de medidas que possam tratar (diminuir) os riscos estudados. 
Em síntese, a magnitude de um risco é quantificada avaliando-se a sua proba-
bilidade de ocorrência e os impactos causados no acervo. Estes últimos, por 
sua vez, podem ser descritos em termos da perda de valor que pode ocorrer 
para cada risco avaliado.

Para que um programa de preservação seja desenvolvido, é necessário que 
se tenha “conhecimento detalhado do acervo sob a guarda de uma determina-
da instituição, de seu(s) valor(es) e uso(s), bem como dos riscos de deteriora-
ção e perda de valor a que está sujeito.” (HOLLÓS; PEDERSOLI JR., 2009).

É dentro desse contexto que se faz necessária a definição bem elaborada da 
valoração do acervo, para que os estudos de impacto e perdas da coleção frente 
a um risco específico sejam confiáveis. Diante dessa necessidade, os critérios 
de raridade são ferramentas importantes no trabalho de gerenciamento.

No tocante aos acervos bibliográficos raros e especiais, os parâmetros de-
finidos para os critérios de raridade buscam definir quais serão os exemplares 
(ou coleção) que, devido a sua importância patrimonial, histórica e/ou cul-
tural, necessitarão de cuidado extremo em relação à sua conservação, sob o 
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risco de se perderem registros, talvez, únicos. Da mesma forma, é possível 
analisar as prioridades definidas para o gerenciamento de riscos, visto que, ao 
se classificar um item, ou uma coleção como prioridade, o gerenciamento será 
conduzido a fim de assegurar que tal coleção sofra o menor impacto possível. 
A seleção de prioridade em preservação deve ser abrangente e interdiscipli-
nar. Hollós e Pedersoli Jr. (2009) recomendam que essa seleção contenha, no 
mínimo, quatro questões: “a questão do conhecimento; a questão do sujeito; 
a questão do poder; a questão dos valores”. Percebe-se a importância do co-
nhecimento sobre o acervo antes de definir quaisquer critérios de prioridade, 
assim como ocorre nas definições de critérios de raridade e valoração.

3.1 Uso dos critérios de valoração das coleções especiais da BU‑UFMG no 
gerenciamento de riscos

A valoração e os critérios de raridade são informações fundamentais para 
o gerenciamento de riscos de acervos bibliográficos raros, pois, além de serem 
parte da quantificação dos riscos, na medida em que ajudam a quantificar os 
impactos de cada risco específico, servem também como critérios importantes 
para o estabelecimento de prioridades na implementação de medidas mitiga-
doras dos riscos em análise.

A valoração atribuída ao acervo da Divisão de Coleções Especiais foi identi-
ficada em documentos arquivísticos do setor (relatórios de pesquisa, relatórios 
de projetos técnicos de catalogação e inventários) que datam dos anos de 1981, 
1983, 1991, 1992, 1997, 2000, 2003, 2005 e 2006. Na maioria dos trabalhos 
desenvolvidos, a valoração atribuída aos livros e documentos, por especialistas 
da Universidade, foi baseada na historicidade. A consulta aos documentos ad-
ministrativos da BU permitiu vislumbrar que a atribuição de valor ao acervo 
passou por momentos distintos de atribuição de importância. Por vezes, foi re-
velada uma repetição de valores históricos e, em outros estudos, com destacado 
aprofundamento, o enfoque para o acervo como prova documental.

Na década de 1990, são formadas várias comissões internas para a avalia-
ção dos acervos bibliográficos, arquivísticos e museais presentes no prédio 
da BC. Nesse sentido, criam-se grupos de trabalho com o intuito tanto de 
inventariar os acervos quanto de apontar trabalhos realizados pela BU. Dentre 
os trabalhos desenvolvidos está o Inventário dos Livros Raros da BC, realiza-
do conforme procedimentos adotados pela Biblioteca Nacional. O trabalho 
gerou o desenvolvimento de pesquisas, projetos, publicação de artigos cientí-
ficos, estudos sobre valoração e propostas de gestão e preservação dos acervos.

Foi na década de 1990 que a documentação registrou a valoração dos acer-
vos em suas instâncias estéticas e históricas. Em 1997, Caldeira et al. apresen-
tam significativo documento à direção da Biblioteca Universitária sobre os 
acervos raros da Biblioteca Central. O relatório, fruto de projeto de pesquisa, 
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amplia o conceito de valoração do acervo ao inserir nas atribuições já existen-
tes o potencial de desenvolvimento de pesquisas inerentes aos livros raros da 
Universidade. No projeto, intitulado Um acervo precioso, os autores aponta-
ram 151 títulos, perfazendo um total de 479 volumes, como os bens biblio-
gráficos e documentais de maior “valor” histórico, estético, monetário e de 
fonte de geração de novos conhecimentos para a Universidade.

Em 2000, o projeto Inventário de Arquivos e Coleções Especiais – sub-
projeto da Comissão de Avaliação de Acervos da UFMG apresentou relatório 
que buscou revelar questões acerca da adoção de uma política geral de acervos 
da Universidade (não mais restrita aos acervos da BC); para isso apontou 
problemas e elencou gerenciamentos bem-sucedidos. Nos anos seguintes, as 
avaliações dos acervos especiais da Universidade permanecem, e são realizadas 
e definidas novas diretrizes sobre a gestão e os desenvolvimentos dos acervos.

Para o estabelecimento de prioridades do gerenciamento de risco, somado 
aos apontamentos descritos na citada documentação, foram consultados pro-
fissionais que atuaram na gestão da Divisão de Coleções Especiais desde sua 
formação, para as definições sobre sua valoração. Foram eles a professora Júlia 
Gonçalves e as bibliotecárias Marlene de Fátima Lopes, Simone Aparecida dos 
Santos e Rosemary Tofani Motta.

A valoração atribuída aos acervos da Divisão de Coleções Especiais pelas 
equipes de trabalhos nos anos citados e pelos profissionais consultados foi 
confirmada em fontes de referência de livros raros sobre as atribuições de 
raridade dos exemplares.

Quanto ao critério de raridade da Divisão de Coleções Especiais, ele pos-
sibilitou o direcionamento de pesquisas, mas não foi um instrumento de uso 
independente; sua aplicação foi somada à valoração do acervo da Divisão 
como um indicador para a quantificação do acervo em porcentagens de valo-
ração/raridade, permitindo identificar os exemplares mais significativos para 
a Universidade.

O resultado desses trabalhos foi a identificação de exemplares da Coleção 
Brasiliana2 e dos livros raros dos séculos XVI e XVII como a porcentagem de 
maior “significado” para a UFMG. Essa parcela do acervo é reconhecida pela 
instituição, por meios de estudos e pesquisas sistemáticas, como bens patri-
moniais de elevado valor histórico, cultural e estético, em nível internacional e 
nacional, por seu potencial de geração de conhecimento, em especial, sobre o 
Brasil e Minas Gerais. Estimados após a parcela do acervo citada anteriormen-
te estão os livros raros dos séculos XVIII ao XX, que, apesar de serem livros 
especiais e comporem a Coleção de Obras Raras, receberam valoração menor 
por não se destacarem como obras escassas e únicas.

2.  A Coleção Brasiliana, neste contexto, refere aos livros e documentos históricos. Não foram inseridos nesta 
avaliação as peças de arte da Coleção.
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A Coleção Memória Intelectual da UFMG representa a segunda parcela 
do acervo mais importante para a Universidade. Pautando-se na unidade dos 
materiais para atribuição da valoração, constatou-se o caráter único e insubs-
tituível dos objetos e documentos dessa Coleção. Destaca-se, ainda, por seu 
valor histórico e documental acerca da Universidade.

Representando a parcela de menor valoração, se encontram as Coleções 
Especiais. Compostas por bibliotecas particulares de professores, diretores e 
reitores da UFMG, são relevantes por retratarem o perfil do colecionador e 
constituírem fontes de pesquisa para a Universidade. Entretanto, dentre os 
exemplares das coleções, não constam livros raros e os exemplares de seus 
acervos são de fácil reposição.

Jayme Spinelli e José Luiz Pedersoli Jr., em Biblioteca Nacional: plano de 
gerenciamento de riscos: salvaguarda & emergência, apresentam

os principais critérios para identificação de peças do acervo bibliográfico e docu-
mental e de demais itens do patrimônio a serem priorizados em ações de trata-
mentos de riscos, particularmente em resposta a situações emergenciais, tais como 
inundações, incêndios e colapso estrutural (SPINELLI, 2011, p. 92).

Os autores demonstram que, por meio da indicação de alguns aspectos a 
serem ponderados, a instituição define quais são seus acervos mais significan-
tes. Essa seleção é feita segundo os critérios de valor econômico ou raridade 
do documento, unicidade, valor especial para o cumprimento da missão ou 
objetivos da instituição, valor científico, importância para o país, cidade ou 
região, por fim, documentos com o selo Memória do Mundo.

O quadro a seguir apresenta a planilha com os valores percentuais consi-
derados para cada coleção da Divisão de Coleções Especiais. Essa planilha foi 
utilizada para a estimativa da fração da coleção afetada por cada risco em aná-
lise, por meio das estimativas esperadas, baixas e altas do número de objetos 
afetados em cada caso:
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Quadro 1: Valoração das coleções para cálculo da fração da coleção afetada 
por cada risco

Risco considerado:

GRUPO SUBGRUPO
Número 

exemplares/ 
volumes

Valor 
subgrupo 

(%)

Número de objetos afetados Fração afetada (%)

baixa provável alta baixa provável alta

1

Coleção Brasiliana 11 30,00 11 11 11 30,00 30,00 30,00

Livros dos séc. XVI e 
XVII

Brasiliana 5 3,33 5 5 5 3,33 3,33 3,33
Luiz Camilo 18 12,00 18 18 18 12,00 12,00 12,00
Obras raras 
(XVI e XVII)

22 14,67 22 22 22 14,67 14,67 14,67

Obras Raras
Obras Gerais e Obras de 
Referência
Século XVIII ao XX

higienizado (na 
reserva)

5592 7,04 5592 5592 5592 7,04 7,04 7,04

não higienizado 2352 2,96 2352 2352 2352 2,96 2,96 2,96

2 Memória UFMG
Documentos 270 11,16 270 270 270 11,16 11,16 11,16
Objetos 93 3,84 93 93 93 3,84 3,84 3,84
Teses 34528 5,00 34528 34528 34528 5,00 5,00 5,00

3

Col. Francisco Pontes 
Paula Lima

não higienizado 6118 5,00 6118 6118 6118 5,00 5,00 5,00

Col. Patrologia Migné higienizado 392 0,10 392 392 392 0,10 0,10 0,10
Col. Linhares higienizado 1180 0,30 1180 1180 1180 0,30 0,30 0,30
Col. Camilo Castelo 
Branco (séc. XIX e XX)

higienizado 2901 0,74 2901 2901 2901 0,74 0,74 0,74

Luiz Camillo de Oliveira 
Netto (séc. XIX e XX)

higienizado 994 0,25 994 994 994 0,25 0,25 0,25
não higienizado 2048 0,52 2048 2048 2048 0,52 0,52 0,52

Col, Arduíno Bolívar higienizado 1215 0,31 1215 1215 1215 0,31 0,31 0,31
Col, Faria Tavares não higienizado 7800 1,98 7800 7800 7800 1,98 1,98 1,98
Col. Francisco de Assis 
Magalhães Gomes

não higienizado 1000 0,25 1000 1000 1000 0,25 0,25 0,25

Col. Orlando de 
Carvalho

não higienizado 2000 0,51 2000 2000 2000 0,51 0,51 0,51

Col. Israel Vargas não higienizado 120 0,03 120 120 120 0,03 0,03 0,03
Subtotal coleções especiais  

(exceto Paula Lima)
19650

SOMA 68659
FRAÇÃO TOTAL DA COLEÇÃO AFETADA PELO RISCO (%) 100,00 100,00 100,00

3.2 Resultados parciais

O processo de gerenciamento de riscos em desenvolvimento na Divisão 
de Coleções Especiais se encontra atualmente na etapa de análise dos riscos. 
A fase de contextualização da instituição ocorreu pela observação de questões 
relacionadas à rotina administrativa do setor, capacitação dos funcionários 
para lidar com acervos raros, aspectos físicos da instituição/setor e condições 
de guarda do acervo, considerando também a disposição física das coleções.

Após a etapa desse estudo, iniciou-se a etapa de identificação dos riscos. 
Estes foram identificados com a ponderação de dez agentes de deterioração 
a que o acervo pode estar exposto, a saber: forças físicas, roubo/vandalismo, 
fogo, água, pestes, poluentes, luz/UV, temperatura incorreta, umidade relati-
va incorreta, dissociação.

Preliminarmente foram identificados os seguintes riscos, aqui identifi-
cados sumariamente: ataque biológico por insetos, ataque biológico por  
micro-organismos, ataque biológico por animais, roubo, contato direto com 
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água, temperatura incorreta, umidade relativa incorreta, incêndio, danos de-
vidos à luz, poluentes e dissociação.

Os riscos foram quantificados preliminarmente por meio de estimativas de 
sua magnitude, permitindo uma classificação inicial em termos de prioridade 
para o refinamento da pesquisa. Esta, por sua vez, foi estimada analisando a 
chance e o impacto de cada risco sobre o acervo. O procedimento de hierar-
quização considera que o impacto dos riscos será diferente para as diversas 
coleções do setor, em função do valor e das condições de guarda.

Até o momento foi concluído o estudo detalhado dos riscos de ataque 
biológico por insetos, com o cálculo pormenorizado das magnitudes dos se-
guintes subgrupos do acervo: livros raros, coleção memória – caixas, coleção 
memória – objetos, coleção memória – teses, coleção Paula Lima, obras raras 
no interior da reserva técnica, obras raras fora da reserva técnica.

4 Considerações finais

As ações em desenvolvimento da pesquisa descritas anteriormente culmi-
narão no tratamento dos riscos. Nessa etapa serão estudados meios de garantir 
melhorias por meio de intervenção indireta com o intuito de minimizar os 
riscos, e será elaborada análise de custo/benefício a fim de verificar quais solu-
ções se apresentam economicamente viáveis e efetivas.

A definição de prioridades, estabelecidas a partir dos critérios de raridade 
e estudos de valorização do acervo, na Divisão de Coleções Especiais é fun-
damental para o desenvolvimento do processo, uma vez que essas prioridades 
nortearão os investimentos necessários no setor em curto e médio prazos.

Como citado, o gerenciamento de risco da Divisão iniciou como projeto 
de extensão, mas se configura atualmente como uma ação permanente para o 
setor, com perspectivas de sua aplicação para os demais acervos raros e espe-
ciais do Sistema de Bibliotecas da Universidade.
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Resumo

O arquivo de Lima Barreto à guarda da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) ainda tem 
alguns textos desconhecidos e inéditos do escritor carioca. Neste artigo, não só se explica 
como foi possível descobrir uma crônica inédita de ignotas de Lima Barreto e o início de 
outra, como também se dilucida o seu conteúdo e a sua relação com eventos da história 
portuguesa do início do século XX. Além disso, são publicados o fac-símile e a transcri-
ção desses originais.

Palavras-chave: Lima Barreto. Inéditos. Crônicas. Portugal.

Abstract

The literary archive of Lima Barreto at Fundação Biblioteca Nacional (the Brazilian Na-
tional Library) has still some unknown and unpublished texts written by this Brazilian 
author. Here, on one hand, I intend to explain how I was able to find two forgotten chro-
nicles, what are their contents and what is their relation with some events of Portuguese 
history at the beginnings of the 20th century. On the other hand, I intend to publish the 
fac‑simile and the transcription of the manuscripts of such chronicles.
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Darcy Damasceno (1989) publicou o catálogo do Arquivo Lima Barreto. 
Desde logo, inventariava toda a correspondência ativa e passiva, incluin-

do a que não havia sido publicada nos dois tomos da Correspondência editados 
pela editora Brasiliense, em 1956. Além disso, elencava os papéis pessoais do 
escritor, desde certificados escolares a álbuns de recortes de jornais e revistas 
com colaboração própria ou alheia, desde recibos e faturas a caderno de notas 
sobre a distribuição de Triste fim de Policarpo Quaresma. Catalogava ainda 
para mais de cem textos titulados (entre eles, os manuscritos dos principais 
romances), cerca de trinta textos não titulados e outros materiais com anota-
ções pessoais para projetos. Por fim, Darcy Damasceno transcrevia perto de 
três dezenas de cartas inéditas.

Beatriz Resende organizou a edição de O subterrâneo do Morro do Castelo 
(cf. BARRETO, 1997), livro que reunia uma série de reportagens que Lima 
Barreto havia escrito anonimamente para o carioca Correio da Manhã, entre 
abril e junho de 1905. Obra da maior relevância, posto tal série ser inédita 
em livro e ser um primeiro exercício público de Lima Barreto no sentido de 
combinar reportagem e ficção, crônica e novela, a autenticidade da sua autoria 
só pôde ser estabelecida a partir da consulta direta ao espólio do escritor.

Em 2004, Beatriz Resende e Rachel Valença lançaram um trabalho cicló-
pico em que reuniram a totalidade das crônicas de Lima Barreto (cf. BAR-
RETO, 2004). Nos dois volumes de Toda a crônica, entre outros inéditos em 
livro, apareciam a primeira crônica publicada por Lima Barreto (“Francisco 
Braga — concertos sinfônicos”, Lanterna, 1 dez. 1900), o texto “O theatro 
municipal” assinado por um tal Diabo Coxo nas páginas de O Diabo: revista 
infernal de troça e filosofia, no remoto ano de 1903, ou o escrito antinacionalis-
ta “A minha Alemanha”, propositadamente omitido das “obras completas” da 
Brasiliense editadas em 1956 para não contrariar a onda patriótica do período.

Apareciam igualmente valiosas reproduções fac-similares de documentos 
autógrafos, manuscritos, datiloscritos e mistos que, tendo sido desencantados 
do espólio de Lima Barreto, acondicionado nas gavetas e estantes de metal 
da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, haviam permitido às pes-
quisadoras identificar algumas colaborações desconhecidas do escritor carioca 
para a imprensa. A título de exemplo, foi esse o caso de um documento que 
continha uma lista de colaborações em jornais e revistas redigida pelo próprio 
Lima Barreto, dando conta do nome e local das publicações periódicas, do 
título dos textos e do ano ou data destes. Era, pois, um documento particular-
mente importante para identificar e localizar algumas crônicas anônimas ou 
escritas sob pseudônimos.

Lilia Moritz Schwarcz publicou os Contos completos, de Lima Barreto (cf. 
BARRETO, 2011). Nesse seu trabalho de identificação, localização, reunião, 
sistematização e edição, a pesquisadora tirou largo proveito dos “tesouros” 
guardados no espólio. Independentemente de serem ou não completos, de 
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expressarem ou não um texto razoavelmente próximo da vontade autoral de 
Lima Barreto, os mais de quarenta contos ou textos completamente inéditos 
aí dados à estampa traziam à tona um escritor in fieri, hesitando, por vezes, 
entre mais do que uma versão do mesmo conto e abordando os mais diversos 
temas ficcionais.

Será que, após esses valiosos trabalhos de escavação em profundidade do 
espólio de Lima Barreto, ainda restaria algo por identificar ou publicar? Pelo 
cruzamento das informações dos dois volumes da Correspondência editados 
pela Brasiliense (cf. BARRETO, 1956) com as do catálogo organizado por 
Darcy Damasceno, sabe-se que há algumas cartas, bilhetes-postais e bilhetes 
ao portador inéditos. Porém, que ainda houvesse crônicas ou esboços de crô-
nicas por identificar (e, consequentemente, por publicar) era algo de inespe-
rado, sobretudo tendo em atenção o trabalho exigente e sistemático de Beatriz 
Resende e Rachel Valença em Toda a crônica.

Portanto, foi com surpresa e alvoroço que, ao manusearmos uma pasta 
com seis tiras manuscritas e autógrafas de Lima Barreto, catalogada por Darcy 
Damasceno como “Pequeno Almanaque de Celebridades”,1 nos deparamos 
com duas crônicas desconhecidas (embora uma delas esteja incompleta).

Considerando que não apareciam em nenhum dos 17 volumes das Obras 
completas de Lima Barreto, não estavam nos dois volumes de Toda a crônica, 
não se encontrava qualquer referência a elas em nenhuma bibliografia ativa de 
Lima Barreto, e o próprio Francisco de Assis Barbosa (1981) nada diz a seu 
respeito, concluímos que essas duas crônicas eram mais do que inéditas. Em 
rigor, eram completamente ignotas.

Embora não estejam assinadas ou datadas, a caligrafia não deixa dúvida 
quanto à sua autoria por parte de Lima Barreto, e existem indicadores que 
permitem situar com certeza tanto a data quanto o lugar de publicação a que 
se destinavam, sobretudo no caso da primeira crônica, que passamos a abordar.

Portugueses na África

Assim intitulou Lima Barreto essa crônica.2 Consta de três tiras manus-
critas, autógrafas e numeradas. O manuscrito apresenta uma caligrafia com 
traçado regular sobre tiras pautadas em sentido horizontal. Tem algumas pala-
vras riscadas, mas não suscita grandes dificuldades de leitura. Como também 
não pairam dúvidas no tocante à data e ao lugar onde deveria ser publicada, 

1.  Fundo Lima Barreto (FBN), I6, 33, 974.

2.  Fundo Lima Barreto (FBN), I6, 33, 18 [incluso em I6, 36, 974]. Está em causa um texto inédito e, por-
tanto, não fornecemos indicação bibliográfica padronizada.
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posto que o manuscrito comporta no verso da última tira uma anotação a 
referir que “devia ser publicada na A Floreal” e, no canto superior esquerdo da 
primeira página, tem a indicação da coluna “Echos”, a que se destinava nessa 
mesma revista.

Não resta dúvida de que se trata de texto escrito nos últimos meses de 
1907. Aliás, a própria temática e conteúdo da crônica remetem a esse período. 
No segundo semestre de 1907, ainda numa sequela do Tratado de Berlim, 
de 1883, e da consequente divisão imperialista do continente africano pelas 
potências europeias, as tropas colonialistas portuguesas levaram a cabo uma 
campanha de pacificação e ocupação efetiva de territórios no sul de Angola 
até então sob domínio de populações índigenas. Esse movimento militar, que 
ficou conhecido como a Campanha de Cuamato, conseguiu pacificar e ocu-
par a região rebelde à custa da matança de muitos índigenas (cf., por exemplo, 
CASTRO, 1908).

Em Lisboa, a vitória deu origem a manifestações de regozijo, entretanto 
empoladas pela imprensa portuguesa e retransmitidas como notícias de glori-
ficação do patriotismo lusitano para os jornais internacionais. Entre esses, es-
tavam os jornais brasileiros, que, em alguns casos, deram destaque a tais feitos. 
Não é improvável que Lima Barreto tenha lido a seguinte notícia e telegrama 
que saíram com destaque na primeira página da carioca Gazeta de Notícias, de 
8 de outubro de 1907:

Mais uma vez triunfaram o denodo, o valor, a coragem dos heróicos soldados por-
tugueses, em expedição na África. […] Eram, sem dúvida, cem contra um – cem 
pretos africanos contra um glorioso cidadão, que veste a heróica farda portuguesa. 
Que importava, porém? Foi completo, foi cabal o triunfo. […] Depois da tomada 
da Embala do Cuamata Pequeno, há dias noticiada, tenho o prazer de comunicar 
a V. Ex. a tomada da Embala do Cuamata Grande, efetuada no dia 4, depois de 
renhidíssimo combate, pela coluna expedicionária do comando do bravo capitão 
Roçadas que assim põe termo à campanha empreendida. Inimigo completamente 
derrotado. Fortificações bem construídas asseguram agora socego definitivo no sul 
da província. Heroísmo do capitão Roçadas e toda a coluna expedicionária incom-
parável. Em todo o país lavra o mais intenso júbilo e em toda a parte se realizam ma-
nifestações entusiásticas por esta gloriosa e brilhante vitória do exército português.3

Independentemente do preciosismo de sabermos se Lima Barreto teve co-
nhecimento dessa notícia em concreto, o certo é que leu outras de teor seme-
lhante e não se conformou com o seu sentido colonialista e racista. Afinal, 
na sua interpretação, que heroísmo haveria no embate de tropas modernas, 
dotadas de metralhadoras e artilharia pesada, com índigenas mal armados? 

3.  Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=103730_04&PagFis=15950&Pe
sq=Cuamato>. Acesso em: 14 jul. 2015.
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Que obra de pacificação ou civilização era essa que começava por massacres e 
pretendia impor o domínio branco a populações negras doravante condena-
das à obediência das armas e ao trabalho compulsivo?

Contra esse estado de coisas, Lima Barreto alerta premonitoriamente:

Tenho para mim que esses negros flexíveis e adaptáveis a toda a sorte de misteres, 
desde o de bestas de carga até o nobilíssimo de adversários dos esforçados varões 
do Portugal moderno, têm que acabar um dia. Se isso se der, a velha metrópole 
vai se ver atrapalhada para arranjar quem se preste à demonstração experimental 
de sua heroicidade eterna […].4

O escritor carioca, que um dia pretendera escrever a história da escravidão 
no Brasil, que sabia fundamentar devidamente a negação da teoria racista de 
Gobineau e que conhecia bem a revolução independentista dos negros do 
Haiti, não podia estar de acordo com a onda de entusiasmo levantada pelo 
êxito da Campanha de Cuamato. Conforme se lê nas entrelinhas do trecho 
ora citado, rira mieux, qui rira le dernier. Algo que, de resto, a história se 
encarregaria de confirmar décadas depois com as guerras anticolonialistas, as 
independências africanas e o fim do império colonialista português.

Tal como não podia estar em sintonia com a euforia colonialista subse-
quente às vitórias portuguesas no sul de Angola nos últimos meses de 1907, 
Lima Barreto também estaria dificilmente em conformidade com o destaque 
e a consternação excessivos que a grande imprensa carioca deu ao caso do 
assassinato do rei d. Carlos ocorrido em Lisboa nos começos de 1908. O que 
nos leva à segunda “crônica” inédita e desconhecida do autor.

Os jornais

Aparentemente, seria esse o seu título.5 A “crônica” é composta por uma 
única tira manuscrita e autógrafa. Tal como acontecia no primeiro texto, o 
manuscrito apresenta uma caligrafia com traçado regular sobre tira pautada 
em sentido horizontal e tem algumas palavras riscadas, mas sem comprometer 
a leitura. Ao contrário do primeiro caso, não só lidamos com um texto incom-
pleto, mas também resulta inviável saber se estava para ser publicado e a que 
publicação se destinaria. Já a sua datação é fácil de fazer, pois o que está em 
causa é a crítica à reação dos jornais cariocas ao atentado que vitimou o rei d. 
Carlos e o príncipe herdeiro, em Lisboa, a 1 de fevereiro de 1908.

4.  Fundo Lima Barreto (FBN), I6, 33, 18 [incluso em I6, 36, 974]. Está em causa um texto inédito e, por-
tanto, não fornecemos indicação bibliográfica padronizada.

5.  Fundo Lima Barreto (FBN), I6, 33, 18 [incluso em I6, 36, 974]. Está em causa um texto inédito e, por-
tanto, não fornecemos indicação bibliográfica padronizada.
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Durante cerca de uma semana, o assunto foi manchete dos principais jor-
nais do Rio de Janeiro, como a Gazeta de Notícias, O Paiz, Correio da Manhã. 
A 2 de fevereiro, este último destacava em grandes parangonas: “A tragédia de 
Lisboa/O Rei D. Carlos e o príncipe real assassinados/Telegramas recebidos 
depois das 5 horas/Horrível emoção”.6 Os jornais cariocas desdobraram-se 
em pormenores sobre o assassinato, os homicidas, a sucessão, os funerais, as 
manifestações de pesar, a situação política em Portugal, a repercussão interna-
cional. Publicaram fotografias em profusão.

Embora Lima Barreto ainda estivesse a anos de fazer a sua “profissão de fé” 
pública no anarquismo, mediante o artigo “Palavras de um snob anarquista” 
nas páginas de A voz do trabalhador, ele já se aproximara um pouco dos meios 
e das ideias ácratas. Basta ver que abre a sua revista A Floreal à colaboração de 
Domingos Ribeiro Filho (anarquista conhecido e seu amigo particular), aos 
ideais do amor livre (tema ácrata então muito em voga) e à demolição simbólica 
do poder econômico-jornalístico através do próprio “Isaías Caminha”.

Portanto, o regicídio português não seria propriamente assunto para lhe 
despertar sentimentos de simpatia pela monarquia da outra banda do Atlânti-
co e para o fazer associar-se à consternação mediática. Tanto mais que, sendo 
leitor regular da imprensa dominante e das publicações nanicas mais alternati-
vas, e estando em relações com vários anarquistas, não deveria desconhecer os 
escândalos dos adiantamentos financeiros à Casa Real portuguesa, os abusos 
da ditadura de João Franco, o ódio de parte importante da população à mo-
narquia e o avanço imparável do republicanismo em Portugal.

Nesse contexto, não será de estranhar que o autor de Recordações do escri‑
vão Isaías Caminha critique a cobertura da grande imprensa carioca e a sua 
campanha para associar o povo ao sentimento de luto face ao acontecimento: 
“Nada havia que o pudesse fazer um acontecimento capaz de enlutar e trazer 
coberta de tristeza uma grande cidade, de mais de oitocentos mil habitantes, 
situada a milhares de léguas do local do crime e em país estrangeiro.”

Nada exceto o domínio da imprensa carioca pelo capital e pelo comércio 
portugueses do Rio de Janeiro, bem entendido! Não se deve esquecer que O 
Paiz era controlado pelo imigrante lusitano João Lage ou que parte importan-
te das receitas da publicidade dos grandes periódicos provinham das casas co-
merciais da colônia portuguesa na cidade (cf., por exemplo, SODRÉ, 1983).

Mas o mais importante é ler essas duas crônicas que jaziam esquecidas e 
desconhecidas no Fundo Lima Barreto da Divisão de Manuscritos da Fun-
dação Biblioteca Nacional. Ei-las em transcrição7 e em cópia digitalizada dos 
manuscritos autógrafos.

6.  Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/089842/per089842_1908_02394.pdf>. Acesso em: 14 jul. 
2015.

7.  A ortografia foi atualizada.
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1 Portugueses na África

Os srs. já conhecem a coisa. De ano em ano, os jornais daqui e de além-mar 
noticiam estrondosas vitórias dos portugueses sobre os indígenas de suas pos-
sessões de África. No tempo dos Lusíadas, talvez por não existir o jornalismo 
periódico, não davam tanta importância a feitos idênticos. Pelo menos não 
tenho notícia que Lisboa festejasse retumbantemente Antônio Salema, que, aí 
pelos fins de Quinhentos, matou dez mil índios perto de Cabo Frio; e, se ainda 
nos resta memória das proezas da gente assinalada em Diu e Goa, é porque al-
guns cronistas precavidos e meia dúzia de poetas entusiastas registraram-nas em 
prosa de bronze, ainda áspero, e em grandiosos versos, um tanto monótonos.

Hoje, não havendo farta messe de ações heroicas, lá pelo velho Portugal, 
os jornais e o governo não deixam escapar uma só vitoriazinha. Os heroísmos 
são narrados um a um, em frases cheirando ainda à Ilíada; os retratos são pu-
blicados, e os plutarcas afiam a pena para mais essa centena de varões ilustres.

O que há em suma? Esta coisa simples: um destacamento português, de 
cem ou duzentas praças, derrota uma partida de desgraça dos negros, dupla-
mente desgraçados por serem negros e por viverem em possessões do Portugal 
necessitado de vitórias.

Pelo jeito, o governo lusitano precisa demonstrar a vitalidade da nação; pre-
cisa lembrar ao mundo que o sangue heroico dos varões assinalados ainda não 
está de todo acabado; e para tal organiza, de quando em quando, umas justas 
art‑nouveau em que morrem algumas dezenas de negros (ora, os negros!) e os 
portugueses praticam heroísmos dignos de versos gregos e do triunfo romano.

Tenho para mim que esses negros flexíveis e adaptáveis a toda a sorte de 
misteres, desde o de bestas de carga até o nobilíssimo de adversários dos es-
forçados varões do Portugal moderno, têm que acabar um dia. Se isso se der, 
a velha metrópole vai se ver atrapalhada para arranjar quem se preste à de-
monstração experimental de sua heroicidade eterna; e, a menos que a gente 
a quem outrora Marte obedeceu queira combater os chimpanzés e os gorilas 
de África, Lisboa só terá festas com franco cunho guerreiro quando o governo 
das Necessidades sabiamente resolver condecorar com grandiosas solenidades 
os valentões da Baixa que se portarem heroicamente nas rijas com tripulações 
de barcos estrangeiros de passagem pelo Tejo. Então é que havemos de ver 
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o indigesto Teófilo a explicar esse afloramento do Heitor português na po-
pulação da sarjeta alfacinha, e o velho Camões a bimbalhar nas colunas dos 
jornais:

Cale-se de Alexandre e de Trajano,
A fama das vitórias…
E poderá assim Portugal, e por muito tempo, achar nos seus registos de 

nascimento, nomes que se possam contar naqueles outros em quem, como o 
Albuquerque terrível e o Castro forte, a morte não teve poder.

É ainda de Camões que, a meu ver, deve sofrer modificações convenientes 
para se adaptarem ao novo heroísmo de Portugal, se os nossos irmãos do Tejo 
querem um adaptador excelente, temos aqui à mão alguns experimentados 
em guerra. O barão de Paranaguá calha, por exemplo…
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2 Os jornais

O assassinato do rei de Portugal vem demonstrar do modo mais eloquen-
te de que maneira a nossa imprensa carioca é uma pura e simples exposição 
dos sentimentos e das opiniões do comércio português do Rio de Janeiro. 
O assassinato do rei d. Carlos, em si coisa lastimável para a sua família e os 
seus amigos, não podia ser no Brasil senão um caso secundário e provocador 
de condolências oficiais. Nada havia que o pudesse fazer um acontecimento 
capaz de enlutar e trazer coberta de tristeza uma grande cidade, de mais de 
oitocentos mil habitantes, situada a milhares de léguas do local do crime e em 
país estrangeiro.

Graças, porém, à manha inaudita de um*8

* O manuscrito autógrafo termina aqui. No arquivo, apenas se conserva esta versão parcial.
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