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RESUMO 

 

 
O presente trabalho tem como proposta analisar a abordagem adotada pela 
Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional referente ao tratamento 
e à organização dos arquivos pessoais, mais especificamente das Coleções 
Alexandre Rodrigues Ferreira e Lima Barreto, afim de demonstrar a necessidade 
destes serem descritos em conformidade aos princípios arquivísticos. Para 
responder aos objetivos propostos, optou-se pela pesquisa exploratória. Para isso 
foi necessário a realização de pesquisa bibliográfica sobre a temática abordada e 
estudos de caso pautado no Guia de Coleções da Divisão de Manuscritos da 
FBN. Desta forma, procuramos elucidar a problemática em torno dos arquivos 
pessoais enfatizando as particulariedades neles existente. 
 
 
Palavras-chave: arquivos pessoais; coleção; Fundação Biblioteca Nacional; 
Divisão de Manuscritos; Alexandre Rodrigues Ferreira; Lima Barreto.  



ABSTRACT 
 

 
This paper aims to analyze the approach adopted by the Manuscripts Division of 
the National Library Foundation regarding the personal archives' treatment and 
organization, specifically Alexandre Rodrigues Ferreira and Lima Barreto 
Collections, in order to demonstrate the need to describe them in accordance with 
archival principles. To answer to the proposed objectives, we opted for an 
exploratory research. For this, it was necessary a bibliographic research 
achievement about the theme and studies of case based on FBN’s Manuscript 
Division Collections Guide. Thus, we try to elucidate the problematic surrounding 
personal archives, emphasizing the their particularities.  
 
 
 
Keywords: personal archives; collection; Fundação Biblioteca Nacional; 
Manuscript Division; Alexandre Rodrigues Ferreira; Lima Barreto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O conceito fundamental da Arquivologia repousa na palavra arquivo. 

Desta forma, a Arquivologia é a ciência de arquivos, “composta de um conjunto 

de conhecimentos e métodos para o processamento de documentos e 

arquivos” (CRUZ MUNDET, c2021, p. 16, tradução nossa), difere de outras 

ciências por seu objeto, objetivo e métodos próprios.  

A partir do século XX, com a consolidação das instituições arquivísticas 

nacionais, os arquivos passaram a exigir novas formas de tratamento e 

viabilização de acesso. De acordo com a definição proposta em 1898 pelo 

Manual de arranjo e descrição dos arquivistas holandeses, arquivo é “o 

conjunto de documentos escritos, desenhos, material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de 

seus funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a 

permanecer na custódia desse órgão ou funcionário” (ARQUIVO NACIONAL, 

1973, p. 13). 

O Manual dos Arquivistas Holandeses pode ser considerado um marco 

para o surgimento e desenvolvimento da Arquivologia enquanto ciência. Como 

podemos observar, a definição clássica de arquivo proposta pelo Manual 

remete aos arquivos produzidos, recebidos e acumulados no decorrer de uma 

atividade administrativa, não contemplando os arquivos pessoais que refletem 

a trajetória de um indivíduo. Por reunirem documentos de diversas tipologias 

acumulados conforme interesse de seu produtor, os arquivos pessoais são 

custodiados por instituições como museus e bibliotecas e por isso não recebem 

tratamento arquivístico sendo denominados coleções.  

Apesar de pesquisas recentes incluírem os arquivos pessoais como 

objeto de estudo, este tipo de documentação tem se constituído um verdadeiro 

desafio para os profissionais da área devido as suas particularidades. Logo, a 

presente investigação busca analisar a abordagem adotada pela Divisão de 

Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional no tratamento e organização dos 

arquivos pessoais com o intuito de demonstrar a necessidade deste tipo de 

documentação ser descrito em conformidade aos princípios arquivísticos.  

  A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) é a mais antiga instituição cultural 

brasileira com mais de duzentos anos de história. Considerada a maior 
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biblioteca da América Latina, possui em seu acervo mais de dez milhões de 

itens (SILVA, 2019). 

Diferente de outras bibliotecas, a FBN é responsável pela aplicação da 

política de guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país, 

dentre suas competências estão: captar, preservar e difundir os registros da 

memória bibliográfica e documental nacional; adotar as medidas necessárias 

para a conversação e proteção do patrimônio bibliográfico e digital sob sua 

custódia; atuar como órgão responsável pelo controle bibliográfico nacional 

(BRASIL. Lei n. 8.297/2014) entre outras. 

Para a nossa análise, elencamos as coleções Alexandre Rodrigues 

Ferreira e Lima Barreto custodiadas pela Divisão de Manuscritos da FBN e 

estabelecemos como ponto de partida as seguintes proposições: 1) levando 

em consideração as especificidades impostas pelos arquivos pessoais no que 

tange a sua organização, é possível identificar elementos que nos permitam 

estabelecer a diferenciação entre coleção e fundo? 2) as coleções Alexandre 

Rodrigues Ferreira e Lima Barreto foram organizadas de acordo com os 

princípios teórico-metodológicos da Arquivologia? 3) tais arquivos foram 

organizados de modo a refletir a trajetória do seu titular? Estas são algumas 

das reflexões que buscamos elucidar nesta investigação.  

Ressaltamos que devido à pandemia da Covid-19, este trabalho foi 

realizado com base no Guia de Coleções da Divisão de Manuscritos da 

Biblioteca Nacional, na Base de Dados Sophia e na BN Digital. Destacamos a 

importância do Guia de Arquivo enquanto instrumento de pesquisa uma vez 

que possibilita a identificação, a localização e a consulta aos documentos. 

Segundo Bellotto (2006, p. 191) o guia de arquivo 

[...] tem por finalidade propiciar uma visão de conjunto dos 
serviços de arquivo, de modo a permitir, ao pesquisador saber 
quais são seus recursos, a natureza e o interesse dos fundos 
que ele abriga, os instrumentos de pesquisa de que dispõe e 
as fontes complementares. É um instrumento de pesquisa 
descritivo e feito com espírito prático. 

Logo, ao debruçarmos sobre o Guia de Coleções da Divisão de 

Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) para o desenvolvimento 

desta análise, temos como objetivo compreender se a documentação tratada 

pela Divisão de Manuscritos FBN constituem coleções ou fundos arquivísticos.  
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A pesquisa está dividida em três seções. Na primeira seção, a análise se 

concentrou nos conceitos de arquivo e documento de arquivo, procurando 

estabelecer a diferença entre documento bibliográfico e documento 

arquivístico. Ainda nesta seção, com base na literatura arquivística e autores 

selecionados, também destacaremos os conceitos de fundo e coleção, uma 

vez que, em nossa investigação, mobilizamos elementos que nos permitiram 

identificar coleções e fundos arquivísticos presentes no Guia de Coleções da 

Divisão de Manuscritos. Por fim, examinaremos os arquivos pessoais e suas 

particularidades a partir de um estudo teórico. Para tal, selecionamos os 

manuais especializados da área e as contribuições dos principais autores da 

literatura arquivística que tratam sobre a temática.  

A segunda seção é dedicada à Fundação Biblioteca Nacional, em 

especial, a Divisão de Manuscritos, campo empírico deste trabalho. 

Inicialmente, foi realizado um breve contexto histórico da FBN. Num segundo 

momento, destacamos a missão e as competências da instituição na guarda e 

preservação do patrimônio histórico nacional. Por último, abordaremos a 

Divisão de Manuscritos da FBN, que possui um dos acervos mais ricos do país 

que contempla uma diversidade de documentos que vão desde obras literárias, 

documentos históricos, documentos institucionais e arquivos pessoais, este 

último objeto de interesse para a realização desta pesquisa.  

Na terceira e última seção, elencamos duas coleções presentes no Guia 

para fundamentar a nossa análise, buscando elementos que nos permitam 

identificar se as coleções selecionadas custodiadas pela Fundação Biblioteca 

Nacional configuram fundos arquivísticos ou coleções. Para este fim, 

selecionamos a coleção do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira e a 

coleção do escritor e jornalista Lima Barreto. Inicialmente, apresentamos uma 

breve biografia dos titulares. Em seguida, traçamos um breve histórico sobre a 

proveniência do acervo, o que nos permitiu compreender como tais coleções 

foram formadas. Por fim, procuramos analisar essa documentação à luz da 

teoria arquivística e selecionar elementos que nos permitam conceituar se os 

conjuntos documentais selecionados são realmente coleções ou fundos 

arquivísticos.   

 
1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo Geral 
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• Analisar a abordagem adotada pela Divisão de Manuscritos da 

Fundação Biblioteca Nacional no tratamento e organização dos arquivos 

pessoais, mas especificamente das Coleções Alexandre Rodrigues 

Ferreira e Lima Barreto, afim de demonstrar a necessidade destes 

serem descritos em conformidade aos principios arquivisticos. 

 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Refletir sobre o conceito de arquivo e a diferenciação entre documento 

de arquivo e documento bibliográfico a partir das definições da literatura 

selecionada; 

• Compreender o que são arquivos pessoais e as suas especificidades; 

• Apontar as diferenças conceituais  entre coleção e fundo arquivístico; 

• Identificar, com base nos princípios arquivísticos, se os conjuntos 

documentais selecionados para realização deste trabalho configuram 

coleções ou fundos arquivísticos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

O conceito de arquivo é amplo e apresenta caráter polissêmico, uma vez 

que abarca diversos tipos de documentos. Dentre eles, os conjuntos de 

documentos produzidos e acumulados por pessoas físicas têm despertado 

crescente interesse de pesquisadores e profissionais da área em decorrência 

do seu inestimável potencial informativo. Este tipo de documentação tem 

gerado debates e reflexões sobre a possibilidade de aplicação dos princípios e 

tratamento arquivísticos tão recorrentes nos arquivos institucionais. Devido a 

sua especificidade, diferentes metodologias foram empregadas na organização 

dos arquivos pessoais.  

As lacunas relativas aos arquivos pessoais e a teoria arquivística foram 

um dos elementos motivadores para a realização desta investigação. A 

inquietação para o desenvolvimento deste trabalho e sua provocação inicial 

surgiram a partir das experiências acadêmicas e profissionais enquanto 

discente de graduação dos Cursos de Biblioteconomia e Arquivologia da 

Universidade Federal Fluminense, no qual tive a oportunidade de estagiar em 

diversas instituições de guarda e preservação.  

Durante a graduação em Biblioteconomia e Documentação, tive uma 
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breve passagem como estagiária no Museu de Arte do Rio (MAR). Nesta 

instituição, me deparei com coleções formadas para atender às exposições do 

museu. Na época, não compreendia a metodologia empregada e, 

consequentemente, o tratamento dado àquela documentação.  

Na graduação em Arquivologia, tive o privilégio de estagiar na Fundação 

Biblioteca Nacional, mais especificamente na Divisão de Gestão Documental, 

na qual trabalhei na organização e tratamento de arquivos administrativos. 

Apesar de estagiar no setor voltado para a gestão documental, os arquivos 

pessoais custodiados pela instituição despertaram curiosidade e inquietações, 

no que diz respeito à orientação metodológica empregada pela instituição na 

sua organização, que me fizeram debruçar sobre a temática desenvolvida 

neste trabalho de conclusão de curso. 

Ao longo de minha trajetória acadêmica, sempre mantive interesse 

voltado para os arquivos pessoais. Logo, procurei ampliar e aprofundar os 

estudos em relação a esta temática, não só por curiosidade mas pela 

necessidade de mais trabalhos no campo da Arquivologia que possam 

contribuir e enriquecer os debates sobre esta categoria de documentação tão 

singular. Além das experiências vivenciadas em estágios, tive a oportunidade 

de cursar a disciplina optativa “Arquivos Pessoais” em 2017, visto que, 

anteriormente, a grade curricular do curso de Arquivologia não contemplava 

nenhuma disciplina específica que trata-se dessa temática. Assim, com este 

trabalho, pretendemos destacar os desafios que nos impõem os arquivos 

pessoais e contribuir para melhores práticas de organização e tratamento deste 

tipo de documentação. 

 
 
1.3 METODOLOGIA 
 

Nesta subseção apresentaremos os passos metodológicos utilizados 

para elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso. No entanto, é 

necessário compreendermos o que é pesquisa e sua classificação. Minayo 

(1993, p. 23 apud SILVA; MENEZES 2005, p. 19) define pesquisa como  

atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta 
da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo intrinsicamente inacabado e 
permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da 
realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 
particular entre teoria e dados. 
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Vale ressaltar, que existem várias formas de classificar as pesquisas. A 

pesquisa pode ser classificada como básica ou aplicada, do ponto de vista da 

abordagem de sua natureza; quatitativa ou qualitativa, do ponto de vista da 

forma de abordagem do problema; exploratória, descritiva e explicativa, do 

ponto de vista de seus objetivos e, por último, a pesquisa pode ser 

bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, expost-

facto, do ponto de vista dos procedimentos técnicos.  

Para responder aos objetivos propostos neste trabalho, optou-se pela 

pesquisa exploratória uma vez que ela “proporciona maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo explicíto ou a construir hipóteses” (GIL 1991 

apud SILVA; MENEZES 2005, p. 21). Para isso é necessário pesquisas 

bibliográficas recorrendo a livros, artigos de periódicos sobre a temática 

abordada e estudos de caso.  

O trabalho foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira fase, foi 

realizado um levantamento bibliográfico na Base de Dados em Ciência da 

Informação (BRAPCI), na Scientific Eletronic Libray On-Line (Scielo) e na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) a fim de conhecer 

autores que abordam sobre o conceito de arquivo; as características do 

documento de arquivo e como ele se diferencia do documento bibliográfico, o 

conceito de fundo e coleção e as peculiaridades dos arquivos pessoais. 

Num segundo momento, afim de fundamentar nossa análise, 

selecionamos a Coleção Alexandre Rodrigues Ferreira e Coleção Lima Barreto 

presentes no Guia de Coleções da Divisão de Manuscritos da FBN como 

estudo de caso. Com isso, procuramos elucidar a problemática em torno dos 

arquivos pessoais. Para tal, buscamos identificar elementos que nos permitam 

estabelecer uma diferenciação entre coleção e fundo arquivístico a partir da 

aplicabilidade dos principios arquivísticos.  
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2. ARQUIVO: CONCEITO E ESPECIFICIDADE 

 

A palavra arquivo vem do latim, archivum, derivada do grego archeîon. 

Segundo Silva (2016, p. 02-03), “o vocábulo latino passou para as línguas 

modernas ocidentais como arquivo em português, archivo em espanhol, 

archives em francês e inglês, archivio em italiano e archiv em alemão”.  

A polissemia do termo traz confusão, uma vez que pode se referir ao 

lugar de acondicionamento e armazenamento ou ao documento propriamente 

dito.  Percebemos isso ao longo de todo o século XX com as diferentes 

definições para conceituar arquivo. Ressaltamos ainda que o termo também é 

visto por alguns autores como sinônimo de fundo, mas aprofundaremos sobre 

esta definição posteriormente neste trabalho.  

Dando início à discussão sobre o conceito de arquivo, destacamos o trio 

de arquivistas holandeses Samuel Muller, Johan A.  Feith e Robert Fruin que 

publicaram no ano de 1898 o manual Handleiding voor het Ordenen em 

Beschrijven van Archieven, considerado o mais importante sobre a 

administração de arquivo (SCHELLENBERG, 2006).  

O Manual dos Holandeses (1898), expõe considerações a respeito do 

arranjo e descrição dos documentos de arquivo.  Analisa as dimensões na 

definição de arquivo, apresentando cada nuance: o arquivo em sua 

individualidade é capaz de se modificar conforme a entidade e a sua natureza, 

ou seja, o arquivo é um organismo vivo que sofre constantes mudanças; e por 

isso ele pode ser originado em diversos contextos.  

Muller, Feith e Fruin definem arquivo como: 

o conjunto de documentos escritos, desenhos e material 
impresso, recebidos ou produzidos oficialmente por um 
órgão administrativo ou por um de seus funcionários, na 
medida em que tais documentos se destinavam a 
permanecer sob a custódia desse órgão ou funcionário 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 36).  

 

 Para os holandeses, arquivo se limitava aos documentos oficiais 

recebidos ou gerados nos órgãos administrativos, eles não consideravam os 

arquivos privados como arquivos. Muller, Feith e Fruin, viam os arquivos 

produzidos por pessoas físicas mais próximos das coleções de manuscritos, 
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criadas arbitrariamente (ABREU, 2016). Abordaremos sobre o conceito de 

coleções1 mais adiante neste trabalho. 

O arquivista britânico Jenkinson2 (1937) definiu o termo arquivos como 

documentos 

[...] produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou 
executivo (público ou privado) de que são parte constituinte e, 
subsequentemente, preservados sob a custódia da pessoa ou 
pessoas responsáveis por aquele ato e por seus legítimos 
sucessores para sua própria informação (JENKINSON, 1937 
apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36).  

 

Para o autor, a natureza do documento arquivístico é administrativa e 

executiva, embora reconheça os documentos de natureza privada, também 

salienta que a preservação deve ser feita por quem os criou para “sua própria 

informação” (SCHELLENBERG, 2006). Outra característica dos arquivos, 

segundo Jenkinson, refere-se a custódia. Para o arquivista britânico, “os 

documentos são arquivos se ‘o fato da custódia ininterrupta’ puder ser 

estabelecido, ou, se ao menos, se puder estabelecer uma ‘presunção razoável’ 

do mesmo” (SCHELLENBERG, 2006, p. 39). 

Já para Casanova3 (1928) o termo arquivo é definido como  

acumulação ordenada de documentos criados por uma 
instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados 
para a consecução de seus objetivos políticos, legais e 
culturais, pela referida instituição ou pessoa (CASANOVA, 
1928 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 37). 

 
O arquivista italiano amplia a natureza do conceito de arquivo, isto é, ele 

não restringe a produção ao tipo de instituição, ao contrário insere os arquivos 

de natureza pública e privada e aqueles oriundos de pessoas. Desta forma, 

Casanova  

reconhece o caráter orgânico dos arquivos produzidos por 
pessoas, cuja preservação está relacionada à memória da 
finalidade pela qual os documentos foram criados, fundamental 
para garantia do vínculo entre o arquivo e seu produtor 
(ABREU, 2016, p. 29). 
 

O arquivista alemão Brenneke4 (1953) estabelece arquivo como  

 
1 Reunião artificial de documentos que, não mantendo relação orgânica entre si, apresentam 
alguma característica comum (CAMARGO; BELLOTTO, 1996). 
2 Sir Hilary Jenkinson (1882-1961), arquivista britânico, publicou em seu manual intitulado A 

Manual Of Archive Administration. Incluir a referência completa e correta – a obra foi lançada 
originalmente em 1922. 
3 Eugenio Casanova (1867-1951), arquivista italiano, publicou em Siena seu manual intitulado 
Archivistica no ano de 1928. 
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conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades 
legais ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se 
destinam à conservação permanente em determinado lugar 
como fonte e testemunho do passado (BRENNEKE, 1935 apud 
SCHELLENBERG, 2006, p. 37). 

 

Brenneke considera os documentos produzidos por pessoas físicas, no 

entanto, somente aqueles documentos ligados às atividades legais ou de 

negócio. Para o arquivista alemão, os arquivos são preservados “como fonte e 

testemunho”, isto é para fins de pesquisa (SCHELLENBERG, 2006). 

Já o arquivista americano Schellenberg define o termo arquivo como 

conjunto de documentos 

expandidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 
privada no exercício de seus encargos legais ou em função das 
suas atividades e preservados ou depositados para 
preservação 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 nele contidos 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 41).  
 

De acordo com as considerações de Schellenberg, os conjuntos 

documentais devem ser compreendidos como arquivos, uma vez que tanto 

instituições públicas como privadas podem gerar arquivos. Entretanto, o autor 

pontua que a produção de arquivos está condicionada ao exercício de 

encargos legais ou de atividades. Deste modo, para que os arquivos pessoais 

tenham seu caráter orgânico reconhecido, este necessita estar pautado 

obrigatoriamente em uma atividade.  

Exposto o conceito de arquivo definido pelos teóricos holandês, italiano, 

alemão e americano, apresentaremos a definição do termo arquivo no contexto 

brasileiro. Em 8 de janeiro de 1991 foi sancionada no Brasil a Lei 8.159, mais 

conhecida como Lei de Arquivo. Esta lei dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados. 

 No artigo 2 da Lei de Arquivo, consideram-se arquivos   

os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por 
órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades 
privadas, em decorrência do exercício de atividades 
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o 
suporte da informação ou a natureza dos documentos 
(BRASIL. Lei 8.159/1991, art. 2º). 
 

 
4 Adolf Brenneke (1875-1946), arquivista alemão, foi diretor do Arquivo do Estado da Prússia. 
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Buscamos também nos dicionários da área de Arquivologia e 

Biblioteconomia de que forma o termo arquivo foi definido. No Dicionário de 

Terminologia Arquivística (1996) o verbete arquivo é definido de cinco 

maneiras, são elas: 

1. Conjunto de documentos que, independentemente da 
natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao 
longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas. Ver também: fundo. 

2. Entidade administrativa responsável pela custódia, pelo 
tratamento documental e pela utilização dos arquivos 
sob sua jurisdição. 

3. Edifício em que são guardados os arquivos 
4. Móvel destinado à guarda de documentos 
5. Em processamento de dados, conjunto de dados 

relacionados, tratados como uma totalidade. (1996, p.05, 
grifo do autor) 
 

Já o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 27, grifo 

do autor) define o termo arquivo de forma ampla, abarcando tanto o lugar de 

acondicionamento quanto o documento em si. A seguir, mostramos as quatro 

definições dadas pelo Dicionário: 

1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por 

uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou 

família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte. Ver também 

fundo. 

2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 

processamento técnico, a conservação e o acesso a 

documentos.  

3. Instalações onde funcionam arquivos. 

4. Móvel destinado à guarda de documentos. 

 

Ambos os dicionários em suas definições sobre o termo arquivo referem-

se ao conjunto de documentos e lugar (instituição, edifício e móvel). O 

Dicionário de Terminologia Arquivística vai além em sua definição e define o 

verbete arquivo como conjunto de dados (definição dada pela Informática). 

Por sua vez, o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (2008, p. 43) 

define o verbete arquivo como 

conjunto de documentos, quaisquer que sejam suas datas, 
suas formas e seus suportes físicos, produzidos ou recebidos 
por pessoa física ou jurídica, ou por instituição pública ou 
privada, em decorrência de suas atividades. 
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Para Delmas (2010) há unanimidade com relação a definição de arquivo. 

Segundo o autor, arquivo são  

[...] documentos reunidos por uma pessoa ou instituição em 
razão de suas necessidades, formando, assim, um conjunto 
solidário e orgânico denominado fundo de arquivo, conservado 
para usos posteriores (DELMAS, 2010, p. 56). 

 

Além deste significado o autor afirma que há outros que são decorrentes 

destes   

[...] os “Arquivos” (com “A” maiúsculo) são as instituições ou 
serviços que têm como missão reunir e conservar os 
documentos de arquivo, tornando-os acessíveis. São também 
os edifícios que abrigam numerosos arquivos (com “a” 
minúsculo), entendidos como conjuntos de documentos, bem 
como todos os serviços encarregados de sua gestão 
(DELMAS, 2010, p. 56). 
 

Delmas (2010) afirma que não é qualquer documento que pode ser 

considerado arquivo, pois o documento de arquivo “é o instrumento de uma 

ação e, como tal, possui três qualidades: ele é necessário, pessoal e 

preservado” (DELMAS, 2010, p. 56). 

Para ser considerado arquivo os conceitos de proveniência e custódia 

devem estar presentes. A proveniência, um dos princípios fundamentais da 

Arquivística, é o “princípio, segundo o qual os arquivos originários de uma 

instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, não sendo 

misturados aos de origem diversa” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996 apud 

BELLOTTO, 2002, p. 23).  

O princípio da proveniência é definido pelo Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005, p. 136) como o “princípio básico da 

arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, 

pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. 

Também chamado princípio do respeito aos fundos”. 

Para Bellotto (2006, p. 130) o princípio da proveniência, 

[...] consiste em deixar agrupados, sem misturar os fundos a 
outros, os arquivos (documentos de qualquer natureza) 
provenientes de uma administração, de um estabelecimento ou 
de uma pessoa física ou jurídica determinada: o que se chama 
de fundo de arquivo dessa administração, desse 
estabelecimento ou dessa pessoa. Significa, por conseguinte, 
não mesclar documentos de fundos diferentes.   
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Observamos que o princípio da proveniência traz em sua definição 

características ligadas à organicidade, outro princípio fundamental da 

Arquivologia. Este princípio é definido por Camargo e Bellotto (1996 apud 

BELLOTTO, 2002, p. 23) como 

[...] qualidade segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, 
funções e atividades da entidade produtora/acumuladora em 
suas relações internas e externas. Os documentos 
determinantes/resultados/consequências dessas atividades 
guardarão entre si as mesmas relações de hierarquia, 
dependência e fluxo. 
 

Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 127, 

grifo do autor) a proveniência é a “relação natural entre documentos de um 

arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora”. Enquanto o 

Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (2008, p. 270) conceitua o verbete 

de organicidade como “qualidade segundo o qual os arquivos refletem a 

estrutura, funções e atividades da entidade acumuladora em suas relações 

internas e externas”, definição também dada por Camargo e Bellotto (1996). 

A organicidade está atrelada aos interrelacionamentos entre os 

documentos, as atividades e as funções, na forma de uma complementação 

que confirme as atividades que os geraram e produz o sentido do contexto de 

produção dos arquivos (OLIVEIRA, 2010).   

Na próxima subseção iremos abordar o documento de arquivo e suas 

características. Apontaremos também as diferenças entre documentos 

arquivísticos e documentos bibliográficos. 

 

2.1 DOCUMENTO DE ARQUIVO X DOCUMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

Antes de tratarmos do que venha ser documento de arquivo, 

necessitamos conceituar o termo documento, já que este pode ser encontrado 

em diversas formas e suportes. O Dicionário de Terminologia Arquivística 

(1996, p. 28, grifo do autor) define o termo documento como “unidade 

constituída pela informação e seu suporte. Enquanto o Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística (2005, p. 72) define documento como “unidade de 

registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato”. A 

conceituação clássica e genérica para designar o que venha ser documento 

é qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico 
pelo qual o homem se expressa. É o livro, o artigo de revista ou 
jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a legislação, a 
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estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita 
magnética, o objeto utilitário etc. (BELLOTTO, 2006, p. 35). 
 

O documento é tudo aquilo gerado por razões funcionais, jurídicas, 

científicas, técnicas, culturais ou artísticas promovido pela atividade humana 

(BELLOTTO, 2006). Percebe-se a abrangência do termo documento, mas é a 

função pela qual ele foi criado que irá estabelecer seu uso e seu destino de 

armazenamento. É a sua origem e seu emprego, e não o suporte, que 

determinará se o documento é de arquivo, de biblioteca, de museu ou de 

centro de documentação (BELLOTTO, 2006). Compreendido a abrangência do 

termo documento, vamos nos limitar a esclarecer o que é documento de 

arquivo e documento de biblioteca, foco desta pesquisa.  

O documento arquivístico é definido pelo Glossário da Câmara Técnica 

de Documentos Eletrônicos (2020, p. 24) como “documento produzido 

(elaborado ou recebido), no curso de uma atividade prática, como instrumento 

ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência”. 

Para Bellotto (2006, p. 37) os documentos de arquivo: 

são os produzidos por uma entidade pública ou privada ou por 
uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses 
documentos relações orgânicas entre si. Surgem, pois, por 
motivos funcionais administrativos e legais. Tratam sobretudo 
de provar, de testemunhar alguma coisa. Sua apresentação 
pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 
exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como 
sua forma e suporte. 

Uma definição semelhante é apresentada por Delmas (2010, p. 56): 

os documentos de arquivo, independentemente de data, 
suporte, forma ou local de conservação são aqueles 
solidariamente produzidos ou recebidos por qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de suas 
atividades, acumulados e organizados em consequência 
dessas mesmas atividades, e conservados para eventuais usos 
futuros. 
 

Bruno Delmas vai além ao apresentar uma visão ampliada dos arquivos, 

no qual considera como documento de arquivo não só os documentos textuais, 

como também aqueles que, no primeiro momento, podem causar estranheza 

aos arquivistas por não refletir aos documentos tradicionais encontrados nos 

arquivos. O autor afirma que é preciso considerar como documento de arquivo 

o material científico de pesquisadores (naturalistas, arqueólogos) em que se 

encontram amostras de fósseis, insetos, ossos, objetos do cotidiano, peças 

acompanhadas de identificação e observações sobre seu contexto (lugar de 



24 
 

descoberta, uso) (DELMAS, 2010). 

Para Camargo (2003, p. 11), o documento de arquivo “tem como traço 

característico o fato de ser produzido de forma natural e rotineira, por 

imperativos de ordem prática, sem qualquer intenção de se transformar em 

fonte para a história”.  

Desta forma, percebemos que o documento de arquivo possui cinco 

características, são elas: imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-

relacionamento e unicidade. 

A primeira característica, denominada de imparcialidade, refere-se aos 

documentos de arquivos produzidos para atender determinadas demandas e 

“trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para 

cuja realização contribuem, eles também ameaçam revelar fatos e atos que 

alguns interesses não gostariam de ver revelados” (DURANTI, 1994, p. 51).  

A segunda característica é a autenticidade “os documentos são 

autênticos porque são criados tendo-se em mente a necessidade de agir 

através deles, são mantidos com garantias para futuras ações ou para 

informação” (DURANTI; 1994; p. 51).  

A terceira característica corresponde à naturalidade, isto é, a maneira 

pela qual os documentos se acumulam de forma ininterrupta e gradativa no 

percurso das transações conforme as necessidades. Os documentos de 

arquivo são acumulados naturalmente em razão da finalidade prática que 

carregam para administração (DURANTI, 1994).  

A quarta característica refere-se ao interrelacionamento, isto é  

[...] os documentos estão ligados entre si por um elo que é 
criado no momento em que são produzidos ou recebidos, que é 
determinado pela razão de sua produção e que é necessário à 
sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu 
objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade 
(DURANTI, 1994, p. 52).  

 

A quinta, e última, característica do documento de arquivo refere-se à 

unicidade, ou seja, “cada registro documental assume um lugar único na 

estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo documental” 

(DURANTI, 1994, p. 52). 

Diferente do documento de arquivo, os documentos bibliográficos são 

criados para fins de pesquisa, cultura. Bellotto (2006, p. 37) conceitua os 

documentos de biblioteca como sendo 
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resultado de uma criação artística ou de uma pesquisa; e 
podem ainda objetivar a divulgação técnica, científica, 
humanística, filosófica etc. É material que trata de informar 
para instruir ou ensinar. Os documentos são gráficos, sejam 
eles impressos ou manuscritos, desenhos, mapas e plantas, ou 
são material audiovisual. Sua forma usual é a impressa e 
múltipla, isto é, a mesma obra pode existir em mais de uma 
biblioteca. São os documentos mais acessíveis e os mais 
conhecidos do grande público.  
 

No Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 73), 

documento bibliográfico é definido como “gênero documental integrado por 

impressos, como livros, folhetos e periódicos”. Destrinchando um pouco mais 

sobre a definição dada pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

buscamos a definição do termo gênero documental, segundo o mesmo 

dicionário gênero documental constitui a 

reunião de espécies documentais que se assemelham por 
seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e o 
formato, e que exigem processamento técnico específico e, 
por vezes, mediação técnica para acesso, como documentos 
audiovisuais, documentos bibliográficos, documentos 
cartográficos, documentos eletrônicos, documentos 
filmográficos, documentos iconográficos, documentos 
micrográficos, documentos textuais (ARQUIVO NACIONAL, 
2005, p. 99, grifo do autor). 

  

De acordo com esta definição documento bibliográfico se resume ao 

suporte (impressos) e formato (livros, folhetos e periódicos).  

A entrada do material nessas duas instituições custodiadoras ocorre de 

forma diferente. Na biblioteca, normalmente, o material se dá por meio de 

compra, doação ou permuta. Já o arquivo recebe os documentos de forma 

natural, conforme o esquema das três idades do documento: da produção à 

tramitação.  Bellotto (2006, p. 38) afirma que a biblioteca é um órgão 

colecionador, pois “reúne artificialmente o material que vai surgindo e 

interessando à sua especialidade” ao passo que o arquivo, segundo a autora, é 

um órgão receptor uma vez que “recolhe naturalmente o que produz a 

administração pública ou privada à qual serve” (BELLOTTO, 2006, p. 38).  

O acervo de biblioteca é reunido por assunto (conteúdo), os objetivos 

dessa coleção são culturais, técnicos e científicos, seus fornecedores são 

variados (editores, livrarias etc.). Já o acervo arquivístico é constituído por 

conjuntos documentais reunidos conforme sua origem e função, os objetivos 

primários do arquivo são jurídicos e administrativos, “os fins secundários serão 
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culturais e de pesquisa histórica, quando estiver ultrapassado o prazo de 

validade jurídica dos documentos” (BELLOTTO, 2006, p. 38). A fonte produtora 

é única, isto é, a administração ou pessoa que o arquivo está associado. 

O processamento técnico, assim como a entrada do material, se dá de 

forma diferente nestas instituições custodiadoras. Na biblioteca, o tratamento 

documental é realizado peça por peça, mesmo que totalizando uma única e 

grande coleção. No arquivo, o tratamento técnico é “dispensado não à unidade, 

mas às séries documentais que formam agrupamentos lógicos e orgânicos 

dentro dos diferentes fundos” (BELLOTTO, 206, p. 39).  

As diferenças entre biblioteca e arquivo ficam evidenciadas nas 

especificidades de cada área no que diz respeito a três características:  

• Origem dos próprios acervos: na biblioteca há uma pré-seleção 

(por meio da compra, doação ou permuta) do que irá compor o 

seu acervo, pautando-se no perfil do usuário e linha temática. Já 

no arquivo, o processo de formação do conjunto de documental é 

realizado através da transferência e recolhimento.  

• Tipos de documentos custodiados: as bibliotecas são compostas 

de documentos impressos e múltiplos exemplares. Já no arquivo, 

os exemplares são únicos e resultante de uma ação. 

• Processamento técnico dos documentos: na biblioteca os livros 

são classificados e catalogados por assunto. No arquivo, é 

realizado o arranjo e a descrição dos documentos.  

O quadro a seguir resume, de forma sucinta, o que foi dito nesta seção 

sobre a diferença entre o documento arquivístico e o documento bibliográfico: 

Quadro 1 – Comparação entre Arquivo e Biblioteca 

 Arquivo Biblioteca 

Tipo de suporte manuscritos, impressos, 

audiovisuais, exemplar único 

impressos, manuscritos, 

audiovisuais, exemplares 

múltiplos 

Tipo de conjunto fundos5, documentos unidos 

pela proveniência (origem) 

coleção6, documentos unidos 

pelo conteúdo 

 
5 Unidade constituída pelo conjunto de documentos acumulados por uma entidade que, no 
arquivo permanente, passa a conviver com arquivos (1) de outras (CAMARGO; BELLOTTO, 
1996). 
6 Reunião artificial de documentos que, não mantendo relação orgânica entre si, apresentam 
alguma característica comum (CAMARGO; BELLOTTO, 1996). 
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Produtor a máquina administrativa, 

pessoa física 

atividade humana individual 

ou coletiva 

Fins de produção administrativos, jurídicos, 

funcionais, legais 

culturais, científicos, 

técnicos, artísticos, 

educativos 

Objetivo provar, testemunhar instruir, informar 

Entrada de 

documentos 

passagem natural de fonte 

geradora única 

compra, doação, permuta de 

fontes múltiplas 

Processo técnico registro, arranjo, descrição: 

guias, inventários, catálogos 

etc. 

tombamento, classificação, 

catalogação: fichários 

Público administrador e pesquisador grande público e pesquisador 

Fonte: BELLOTTO, 2006, p. 35-43 

 
Embora na tabela extraída do livro Arquivos Permanentes: Tratamento 

Documental de Heloísa Liberalli Bellotto reconheça audiovisual como um tipo 

de suporte, esclarecemos aqui que documento audiovisual é um “gênero 

documental integrado por documentos que contêm imagens, fixas ou em 

movimento, e registros sonoros, como filmes e fitas videomagnéticas” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73), suporte é todo “material sobre o qual as 

informações são registradas” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 72). 

Percebemos que os tipos de suporte em ambas as áreas são os 

mesmos, porém na biblioteca haverá múltiplos exemplares enquanto no 

arquivo será único. Os documentos de arquivo são um reflexo de funções e 

atividades do homem que servem como testemunho, prova. Já o documento de 

biblioteca tem a finalidade de instruir, informar. Os documentos de biblioteca 

são reunidos conforme seu conteúdo para atender às necessidades de seus 

usuários. Enquanto os documentos de arquivo são produzidos de forma natural 

sem qualquer intenção de se transformar em fonte histórica.   

Na próxima subseção, iremos abordar sobre o conceito e diferenciação 

de fundo e coleções, uma vez que estes termos bem definidos serão de 

extrema importância para analisarmos e compreendermos se o que está sob 

custódia na FBN trata-se de fundo ou coleção.  

 

2.2 DIFERENCIAÇÃO ENTRE FUNDO E COLEÇÃO 
 

Desde a segunda metade do século XIX, o respeito aos fundos é 
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considerado o princípio fundamental para a organização dos arquivos. Nesta 

subseção, iremos discorrer sobre os conceitos de fundo e coleção, objetivando 

esclarecer as diferenças que há entre eles.  

A definição de fundo é vista como sinônimo de arquivo como poderemos 

observar no decorrer desta seção. O Conselho Nacional de Arquivo (Conarq), 

órgão ligado ao Arquivo Nacional, conceituou fundo das seguintes maneiras: 

1. A principal unidade de arranjo estrutural nos arquivos 
permanentes, constituída dos documentos provenientes de 
uma mesma fonte geradora de arquivos. 

2. A principal unidade de arranjo funcional nos arquivos 
permanentes, constituída dos documentos provenientes de 
mais de uma fonte geradora de arquivo reunidas pela 
semelhança de suas atividades, mantido o princípio da 
proveniência (PAES, 2004, p. 26). 
 

De forma sucinta, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(2005, p. 97) define fundo como “conjunto de documentos de uma mesma 

proveniência. Termo que equivale a arquivo”.  

Bellotto (2006, p. 128) ao definir fundo foi mais específica, para a autora 

fundo é o 

conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por 
determinada entidade pública ou privada, pessoa ou família, no 
exercício de suas funções e atividades, guardando entre si 
relações orgânicas, e que são preservados como prova ou 
testemunho legal e/ou cultural, não devendo ser mesclados a 
documentos de outro conjunto, gerado por outra instituição, 
mesmo que este, por quaisquer razões, lhe seja afim. 

 
O Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (2008, p. 177) definiu 

fundo como o “conjunto de peças de qualquer natureza que qualquer entidade 

administrativa, qualquer pessoa física ou jurídica, reuniu automática e 

organicamente, em razão de suas funções ou de suas atividades [...]” 

Para o Glossário do InterPARES 3 Project7 fundo é o “conjunto de 

documentos arquivísticos acumulados por uma pessoa física ou jurídica em 

razão de sua função ou atividade”.  

Com isto, entendemos que fundo são documentos gerados e/ou 

reunidos por uma instituição ou pessoa, no desempenho de suas atividades e 

funções. Estes documentos revelam relações orgânicas entre si, e podem 

servir como prova ou testemunho legal e/ou cultural, vale ressaltar que os 

documentos não devem ser misturados a outros conjuntos. Segundo Duchein 
 

7(INTERPARES, c2020).  
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(1996) há critérios para se definir fundos, o autor pontua quais são eles: 

1. Para produzir um Fundo de arquivo no sentido que o 
arquivista dá a este termo um organismo que seja público ou 
privado deve possuir um nome e uma existência jurídica 
própria resultante de uma ata, lei, decreto etc. preciso e 
datado; 
2. Deve possuir atribuições precisas e estáveis, definidas 
por um texto tendo valor legal e regulamentar; 
3. A sua posição no seio da hierarquia administrativa deve 
ser definida com precisão pela ata que lhe deu origem em 
particular a sua subordinação a outro organismo de nível mais 
elevado deve ser claramente conhecido; 
4. Deve ter chefe responsável, beneficiando do poder de 
decisão correspondente ao seu nível hierárquico [...]; 
5. A sua organização interna deve, tanto que possível, ser 

conhecida e fixada num organograma (DUCHEIN, 1996, p. 
12). 

 
Segundo Duchein, alguns fundos são fáceis de serem definidos por 

possuírem uma personalidade jurídica precisa e estável como no caso dos 

fundos de arquivo de um hospital, de um tribunal etc. Porém há fundos que não 

são simples de serem definidos, pois “existem inumeráveis variedades de 

casos cuja complexidade funcional e laços de subordinação entre os diversos 

níveis do organismo dificultam a definição de fundo” (DUCHEIN, 1992, p. 02).  

Para Michel Duchein, a real delimitação do fundo está atrelada na 

identificação das relações hierárquicas e de subordinação entre o arquivo e o 

produtor, no entanto, não é simples sua identificação. Por conta desta 

dificuldade, Duchein (1992) aponta duas diferentes posições: a maximinalista e 

a minimalista. Segundo o autor: 

A primeira consiste em definir o Fundos ao mais alto nível, 
considerando que a verdadeira unidade de função situa-se no 
topo. Admitiremos portanto, neste caso que o conjunto de 
arquivos provenientes de todos os serviços e estabelecimentos 
dependentes de um mesmo Ministério formam um único [...] 
A segunda atitude ao contrário consiste em reduzir o fundos ao 
nível da menor célula funcional considerando o verdadeiro 
conjunto orgânico dos arquivos resulta do trabalho desta célula 
(DUCHEIN, 1992, p. 02-03). 

 
Bellotto (2006) ressalta alguns pontos fundamentais para serem levados 

em consideração a respeito das definições de fundo: 

• que o fundo abarca documentos gerados/recebidos por 
entidades físicas ou jurídicas necessárias à sua criação, ao 
seu funcionamento e ao exercício das atividades que 
justifiquem a sua existência mesma, descartando-se, assim, 
a caracterização de coleção (documentos reunidos por 
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razões cientificas, artística, de entretenimento ou quaisquer 
outras que não as administrativas); 

• que os documentos pertencentes a um mesmo fundo 
guardam relação orgânica entre si, constituindo uma 
unidade distinta, [...], não podendo seus componentes ser 
separados, vindo a constituir outros agrupamentos 
aleatoriamente; 

• que a noção de fundo está estritamente ligada ao próprio 
órgão gerador dos documentos, essa noção preside a 
fixação dos fundos, muito embora a produção dos 
documentos represente a sua primeira idade e o 
estabelecimento de fundos seja uma operação típica do 
arquivo permanente, portanto aplicada a documentos de 
terceira idade; 

• que para os documentos possibilitarem a constituição do 
fundo é preciso que a entidade produtora seja 
administrativa e juridicamente consolidada [...]; 

• que o fator norteador da constituição do fundo é o órgão 
produtor, a origem do documento, o que ele representa no 
momento de sua criação. A entidade que o gerou, a razão 
pela qual foi criado e sua função são fatores que o 
marcarão definitivamente, mesmo que a sua utilização 
pelos historiadores seja mais ampla, e até mesmo muito 
mais diversificada do que se poderia supor quando da 

produção da informação (BELLOTTO, 2006, p. 129-130 
 

Como pudemos perceber, o trabalho de identificação de fundos é 

extremamente complexo e exige do arquivista o conhecimento aprofundado da 

estrutura administrativa e das competências (e suas variações) das instituições 

produtoras de documentação. É deste conhecimento que depende todo o 

arranjo do arquivo permanente, sem ele o trabalho de descrição e 

levantamento de conteúdo dos documentos poderá ser afetado, podendo levar 

prejuízos na otimização da informação administrativa e da pesquisa histórica 

(BELLOTTO, 2006). 

Entendido o que venha ser fundo e suas características iremos 

esclarecer o conceito de coleção. Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (2005, p. 52), o termo coleção é definido “como conjunto de 

documentos com características comuns, reunidos intencionalmente”.  

Já o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia conceitua coleção 

como a “reunião artificial de documentos, sem relação orgânica, agrupados de 

acordo com uma característica comum, tal como entre outros, forma de 

aquisição, assunto, língua, suporte físico” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 

91). Acrescenta ainda que é o conjunto de documentos reunidos por diversas 

proveniências, como: arquivo familiar, arquivo pessoal, arquivo privado, papéis 
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(CUNHA; CAVALCANTI, 2008).  

Complementando as definições apresentadas nessa subseção, 

Schellenberg (2006) afirma que as coleções são divididas em dois tipos: as 

coleções naturais ou orgânicas e as coleções artificiais. Para o autor, o termo 

“coleções naturais” é usado para o conjunto de documentos que se formam no 

curso natural dos negócios ou na vida de entidades privadas, seja ela individual 

ou coletiva, como, por exemplo, igrejas, instituições ou organizações. As 

características deste tipo de coleção são bem definidas. Normalmente, sua 

origem é da mesma fonte, agrupadas simultaneamente as ações a que se 

destinam.    

Em contrapartida, as coleções artificiais são desenvolvidas depois de 

concluídas as ações pelas quais se relacionam, mas não simultaneamente, e 

normalmente originam-se de diversas fontes. Schellenberg (2006, p. 271) 

afirma que “quanto mais antigos forem os documentos de uma coleção, maior a 

probabilidade de ser coleção artificial em caráter”.   

Para Oliveira (2010, p. 33), coleção refere-se a “reunião intencional de 

documentos sem a marca da produção natural e sem a explicitação da relação 

orgânica entre os documentos e entre as atividades que o geraram”.  

 Percebemos ao longo desta subseção que para respondermos a 

pergunta “fundo ou coleção?” precisamos se atentar ao princípio fundamental 

da Arquivística, o princípio da proveniência, assim como nas duas 

características intrínsecas aos arquivos: a organicidade e a naturalidade 

(OLIVEIRA, 2010).  

a) Quem é o produtor do arquivo? O conceito de “produtor” 
com o qual estamos trabalhando é o daquele que é 
responsável pela criação e acumulação dos documentos ao 
longo de sua vida, no cumprimento de suas atividades e 
funções sociais. 

b) Existe relação orgânica entre os documentos? E, se existe, 
a mesma é perceptível? (OLIVEIRA, 2010, p. 38) 

 

Ressaltamos aqui que coleção é um conjunto de documentos que foi 

reunido intencionalmente sobre um tema, uma pessoa, uma família em virtude 

de um processo artificial de coleta realizado por um colecionador. Na próxima 

subseção deste capítulo, iremos abordar sobre arquivos pessoais e suas 

particularidades. 

 
2.4 ARQUIVOS PESSOAIS E SUAS PARTICULARIDADES 
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Nas subseções anteriores, abordamos os conceitos de arquivo, 

documento de arquivo e procuramos estabelecer a diferença entre fundo e 

coleção a partir das contribuições dos principais teóricos sobre a temática. 

Neste tópico, iremos nos ater aos arquivos pessoais e como estes têm se 

configurado um desafio, uma vez que reúne documentos de diferentes 

tipologias acumulados a partir de interesses e motivações de seus titulares. 

Atualmente, os arquivos pessoais têm despertado interesse de 

pesquisadores e profissionais do campo arquivístico. Entretanto, apesar dos 

estudos sobre arquivos pessoais ganharem relevância, estes permaneceram 

num plano secundário. Segundo Catherine Hobbs, os arquivos pessoais 

encontram-se dentro e fora do pensamento arquivístico. Para a autora, 

as raízes da teoria arquivística talvez tenham ajudado a 
deixar o arquivo pessoal de fora da teoria séria ao 
considerá-lo arquivístico, porém, na categoria de 
elemento secundário, já que a teoria está relacionada, 
antes de tudo, com documentos do governo ou de 
organizações. (HOBBS, 2016, p. 304) 
 

 Como podemos observar, até a década de 1960, os arquivos pessoais 

eram “refratários à aplicação de uma abordagem arquivística, uma vez neles 

estariam ausentes certas características inerentes aos documentos de arquivos 

institucionais, notadamente a imparcialidade, a naturalidade e a autenticidade” 

(ALMEIDA; MATTOS, 2018, p. 3046-3047). 

Esta percepção sobre os arquivos pessoais contribuiu para que este tipo 

de documentação fosse custodiado por instituições como museus e bibliotecas 

“devido ao seu valor histórico, científico e artístico” (TOGNOLI; BARROS, 2011, 

p. 68). Consequentemente, estes documentos receberam um tratamento não-

arquivístico, sendo denominados de modo geral como coleções.  

A partir da década de 1970, surgem novos debates sobre os arquivos 

pessoais no campo arquivístico internacional. Destacamos a publicação da 

revista Archives and Manuscripts8 e as contribuições de Chris Hurley (1977) e 

Richard Cox (1996). Em seu artigo, Hurley enfatiza a importância da ordem 

original dos arquivos pessoais no contexto de produção. Por sua vez, Cox 

aponta a similaridade dos arquivos pessoais com outros tipos de arquivo. Deste 

modo, caberia ao profissional arquivista criar um sistema de arranjo que 

 
8 Periódico científico da Sociedade Australiana de Arquivistas (Australian Society of Archivists - 

ASA), publicado desde 1955, reúne artigos e publicações de pesquisadores e profissionais 
sobre teoria e prática arquivística (AUSTRALIAN SOCIETY OF ARCHIVISTS, 2021).  
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respeite o caráter de comprovação, responsabilidade e memória dos 

documentos. 

O distanciamento em relação a tradição do manuscrito gerou uma 

tensão entre curadores e arquivistas, devido às dificuldades de interpretação 

do conceito de arquivo pessoal para além da tradição do manuscrito. Vários 

autores buscaram adotar o que consideravam métodos mais “arquivísticos” em 

detrimento de uma concepção única de arquivo. (HOBBS, 2016) 

É preciso reconhecer que apesar das suas especificidades, os arquivos 

pessoais possuem a mesma natureza orgânica dos documentos 

administrativos e institucionais. Cox afirma que os indivíduos mantêm arquivos 

por razões “geralmente idênticas às de uma instituição em sua atividade de 

registrar transações, documentar ações, atender a funções legais e 

administrativas e fornecer base para o trabalho da memória” (HOBBS, 2016, p. 

308). 

Nas décadas de 1980 e 1990, os debates sobre os arquivos pessoais 

aprofundaram-se. Em 1991, foi promulgada a Lei 8.159 que passou a 

reconhecer legalmente a natureza arquivística dos arquivos pessoais como 

parte do patrimônio histórico-cultural. De acordo com o artigo 11, que dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, arquivos privados 

seriam “conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas 

ou jurídicas, em decorrência de suas atividades” (BRASIL, 1991). 

Neste sentido, podemos compreender arquivo pessoal como conjunto de 

documentos produzidos, ou recebidos, e mantidos por uma pessoa física ao 

longo de sua vida e em virtude de suas atividades e função social (OLIVEIRA, 

2010). Estes documentos são preservados para além da vida do titular, 

constituem seu testemunho, um conjunto orgânico, que pode ser aberto ao 

público (BELLOTTO, 2006). 

Para efeitos de organização arquivística e pesquisa histórica, Bellotto 

define arquivo pessoais como 

[...] conjunto de papéis e material iconográfico resultante 
da vida e da obra/ atividade de estadistas, políticos, 
administradores, líderes de categorias profissionais, 
cientistas, escritores, artistas etc. Enfim, pessoa cuja 
matéria de pensar, agir, atuar e viver possa ter algum 
interesse para as pesquisas nas respectivas áreas onde 
desenvolveram suas atividades; ou ainda, pessoas 
detentoras de informações inéditas em seus documentos 
que, se divulgadas na comunidade científica e na 
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sociedade civil, trarão fatos novos para as ciências, a arte 
e a sociedade (BELLOTTO, 2006, p. 266).  
 

Tais documentos, independentemente de sua forma e suporte, 

simbolizam a vida de seu titular, seus relacionamentos pessoais e profissionais, 

seu íntimo e suas obras. Podemos dizer, em um sentido amplo, que são 

registros de seu papel perante a sociedade (OLIVEIRA, 2010). 

Segundo Catherine Hobbs, os arquivos pessoais surgem das 

necessidades, desejos e preferências de seus titulares no que diz respeito à 

produção e à preservação dos documentos. Ou seja, “são inteiramente 

controlados por pessoas físicas antes de darem entrada em uma instituição 

arquivística”. Por serem gerados fora do contexto administrativo ou 

institucional, acabam assumindo formas e arranjos ditados pelos seus titulares 

(HOBBS, 2016, p. 303). 

De acordo com a concepção de HOBBS (2016), o debate acerca dos 

arquivos pessoais deve ser redirecionado para o sentido da personalidade e da 

interioridade do indivíduo. A autora propõe uma abordagem focada em como 

os indivíduos produzem e convivem com a documentação a partir dos 

seguintes conceitos: 1) Interação entre o pessoal e o profissional; 2) 

documentação a partir da experiência; 3) relação com a documentação; 4) 

organização documental fluida e pessoal.  

Em se tratando de arquivos pessoais, é importante salientar que cabe ao 

titular selecionar os documentos que merecem ser acumulados e retidos. “É a 

pessoa, a partir de seus critérios e interesses, que funciona como eixo de 

sentido no processo de constituição dos arquivos” (HEYMANN, 1997, p. 42). 

Para Heymann (1997), a produção de documentos não seria o mais 

importante e sim o processo de acumulação que deu origem ao conjunto, 

obedecendo ao “princípio de respeito aos fundos” ou “princípio da 

proveniência”, base do trabalho arquivístico.  

Sendo assim, toda a documentação acumulada por instituições pública 

ou privada deve ser mantida coesa, assegurando-lhe a individualidade do 

conjunto. Esta característica intrínseca ao conjunto documental permite 

compreendê-lo dentro de uma “lógica” particular, “que orienta o que é 

retido/guardado e a forma como se apresenta o conjunto gerado” (HEYMANN, 

1997, p. 43). 

Ao trabalhar com arquivos pessoais, deve-se levar em conta o caráter 
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arbitrário da configuração de cada conjunto documental, estes podem 

apresentar lacunas documentais e não correspondem a um todo homogêneo. 

Daí a importância do profissional arquivista, intermediário entre titular e 

pesquisador, uma vez que este pode contribuir para a constituição de fontes 

documentais fragmentadas em história (HEYMANN, 1997, p. 49). 

A autora também destaca que não existe uma norma específica que 

trate da seleção e do descarte em arquivos pessoais, em decorrência da 

singularidade de cada conjunto documental.  

a constituição de um arquivo é um processo dinâmico, 
que inclui reavaliações sobre o material acumulado, a 
identificação de documentos “comprometedores” e a 
tentativa de “monumentalizar” definitivamente s memória. 
Está última avaliação, quando operada pelos herdeiros, 
pode obedecer a critérios bastante distantes daqueles 
que orientaram o acumulador, especialmente se este não 
planejou doar seus papéis (HEYMANN, 1997, p.55). 
 

Por sua vez, Tognoli e Barros (2011) consideram arquivo pessoal como 

a materialidade na relação que se estabelece entre memória individual e 

coletiva, uma vez que estes documentos fazem parte do ideário individual 

daquele que o produziu. A partir do momento que este arquivo pessoal é 

institucionalizado, atribui-se ao titular uma ressignificação, fazendo com que a 

memória deste indivíduo se perpetue, assim como o seu legado.  

Por apresentarem particularidades relacionadas à vida e à obra do 

titular, este tipo de arquivo demanda que a descrição, a organização e as 

demais etapas do tratamento arquivístico levem em consideração informações 

contextuais, produção intelectual e vida do titular (TOGNOLI; BARROS, 2011). 

Ao se trabalhar com arquivos pessoais é preciso compreender toda a 

sua complexidade e singularidade. Como observa Hobbs,  

o arquivo pessoal constitui “a fonte mais comum de 
registro da vida diária e das relações pessoais”, como 
também inclui elementos que vão além de meras 
transações “de atividades ‘oficiais’ pessoais, comerciais 
ou formais”. Neste sentido, o arquivo pessoal também 
representa uma ruptura com a formalidade coletiva e com 
a organização sistemática que caracteriza outras 
modalidades de documentos. (HOBBS, 2001, p. 313). 

 
O contexto de produção e a análise de seu titular tornam-se essenciais 

para o seu caráter probatório, uma vez que estes documentos expressam a 

atividade de seu criador, que ao acumulá-los selecionaram de acordo com 

critérios e interesses próprios. Portanto, torna-se de suma importância a 
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aplicação de métodos e tratamentos arquivísticos neste tipo de documentação 

que garantam a preservação e recuperação da memória de seu titular evitando 

possíveis descartes.  
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3. FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 

 
Em 29 de novembro de 1807, a Família Real deixou Lisboa pressionada 

pelas tropas napoleônicas e veio para o Brasil, até então colônia de Portugal. 

Segundo Schwarcz (2002, p. 215-216):  

não eram, porém, indivíduos isolados que fugiram às pressas, 
carregando seus objetos preciosos, suas vaidades e receios. 
Era, sim, a sede do Estado português que mudava de 
endereço, com seu aparelho administrativo e burocrático, seu 
tesouro, suas repartições, secretarias, tribunais, seus arquivos 
e funcionários. 

 
 Ao se transferir para o Brasil, a Corte trouxe seu acervo, o qual foi 

dividido em três lotes. O primeiro lote chegou no dia 7 de março de 1808 com o 

príncipe regente D. João; o segundo transferido em meados de 1810 

distribuído em duzentos e trinta caixotes. O terceiro lote nunca chegou em 

terras brasileiras, “talvez porque a situação em Portugal havia melhorado, 

nunca foi despachado” (PORTELLA, 2010, p. 247). 

A Biblioteca Real não teve um ato formal de instituição no Brasil. A 

primeira referência na legislação data de 27 de junho de 1810 (CAMARGO, 

2016). Através do Decreto de 27 de junho de 1810, o acervo, junto com o 

Gabinete de Instrumentos de Física e Matemática, foram acomodados nas 

salas do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, cujo endereço era na Rua 

Direita, atualmente conhecida como Primeiro de Março, no centro da cidade do 

Rio de Janeiro (BIBLIOTECA NACIONAL, 2020). 

Porém, o marco oficial de sua instalação se deu a partir do Decreto de 

29 de outubro de 1810, que revogava a disposição anterior.  

Em 29 de outubro9 de 1810, data oficial da fundação da Real 
Biblioteca, um novo decreto determinava que “nas catacumbas 
do Hospital do Carmo se erija e acomode a Real Biblioteca e 
instrumentos de física e matemática, fazendo-se à custa da 
Fazenda Real toda a despesa conducente ao arranjo e 
manutenção do referido estabelecimento” (BIBLIOTECA 
NACIONAL, 2016).  

 
Inicialmente, a administração da Biblioteca Real ficou sob a 

responsabilidade de dois prefeitos, frei Gregório José Viegas10 e frei Joaquim 

 
9 Por este motivo o Dia Nacional do Livro também é celebrado nesta data. 
10 Frei Gregório José Viega responsável pela administração da Biblioteca Real. Confessor das 
filhas do príncipe regente, veio para o Brasil acompanhar a Família Real (SCHWARCZ, 2002). 
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Dâmaso11. Durante este período, os livros foram organizados em cinco 

categorias divididas em subconjuntos: jurisprudência, teologia, ciências e artes, 

belas-artes e história. Dentre as coleções adquiridas entre 1770 e 1773 por 

meio de compra e doação destacamos a de Guilherme Dugood12, Piranesi e 

Barbosa Machado.  

No Brasil, foram incorporadas a coleção de José da Costa e Silva, a 

biblioteca do conde da Barca13 e a coleção de frei José Mariano da Conceição 

Veloso14. No ano de 1812, a Impressão Régia15 ficou responsável pela remessa 

 
11 Frei Joaquim Dâmaso ficou a cargo do “arranjamento e conservação” da Real Biblioteca. 
Veio ao Brasil acompanhado da Família Real (SCHWARCZ, 2002). 
12 Guilherme Dugood, artista inglês, trabalhou como ourives na Corte Portuguesa. Presenteou 
a Monarquia com diversos códices manuscritos e estampas raras. Dentre as doações feitas por 
Dugood após 1775 destaca-se: álbum aquarelado contendo o retrato de condes e senhores 
que constituíam o séquito de Maximiliano I e a coleção de estampas de Piranesi, considerado 
na época como o maior propagandista e cultivador de civilizações antigas, em especial a 
romana. 
13 Antônio de Araújo e Azevedo, o Conde da Barca, nasceu em Ponte de Lima, Portugal, em 14 
de maio de 1754. Ingressou no curso de filosofia da Universidade de Coimbra. Ao retornar ao 
Porto, dedicou-se à história e à matemática. Sua trajetória na diplomacia teve início em 1789 
na Corte de Haia, onde foi embaixador extraordinário e ministro. Negociou o Tratado de Paz e 
Amizade (1797) entre França, Inglaterra e Portugal. Em 1804, assumiu a gestão dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, sendo nomeado posteriormente para a Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino em 1806. Acompanhou a Família Real no Brasil, trazendo sua preciosa 
coleção de livros de mineralogia cedida à Biblioteca Nacional. Também foi responsável pelo 
estabelecimento da oficina tipográfica Impressão Régia e pela fundação da Sociedade 
Auxiliadora da Indústria e Mecânica. Nos anos 1816-1817, ocupou a pasta dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra. O título de Conde da Barca foi concedido em 17 de dezembro de 
1815. Morreu no Rio de Janeiro em 21 de julho de 1817 (ARQUIVO NACIONAL, 2016).  
14 Frei José Mariano da Conceição Veloso nasceu na freguesia de Santo Antônio, Minas 

Gerais, em 14 de outubro de 1742. Seu nome de batismo era José Veloso Xavier. Entrou para 
o convento franciscano de São Boaventura de Macacu em Friburgo aos dezenove anos. No 
Rio de Janeiro, estudou filosofia e teologia no convento de Santo Antônio, ao ser ordenado em 
1766, tornou-se frei José Mariano da Conceição Veloso. Entre 1783 a 1790, sob convite do 
vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa, liderou a expedição botânica pela capitania do Rio de 
Janeiro com o intuito de coletar informações sobre a flora fluminense para o Real Museu e 
Jardim Botânico da Ajuda em Lisboa. Em 1790, retornou para Portugal, levando um vasto 
material museológico, pesquisas e estudos. Entre 1779 a 1801, trabalhou no Real Museu e 
Jardim da Ajuda, na Academia Real das Ciências de Lisboa e dirigiu a Tipografia do Arco do 
Cego. Em 1801, foi nomeado membro da Junta Administrativa, Econômica e Literária da 
Impressão Régia. Em 1807, veio para o Brasil como parte da comitiva da Família Real, 
falecendo no convento de Santo Antônio em 13 de junho de 1811. Autor de Flora Fluminensis e 
O fazendeiro do Brasil, obra em 11 volumes dedicada à produção agrícola (ARQUIVO 
NACIONAL, 2017). 
15 A Impressão Régia foi criada pelo decreto de 13 de maio de 1808, responsável pela 

publicação de toda a legislação e papéis diplomáticos da Colônia. Além dos documentos 
oficiais, também ficou a cargo da impressão de qualquer obra que contribuísse para a 
divulgação da Monarquia. O nome Impressão Régia foi sendo alterado na medida dos 
acontecimentos políticos: em 1815, com a elevação da colônia a Reino Unido de Portugal e 
Algarves passou a ser chamada de Régia Oficina Tipográfica; em 1818, quando D. João é 
aclamado rei, a oficina passou a ser denominada como Tipografia Real. A Impressão Régia 
estava subordinada à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, sua 
abertura no Brasil significou o fim da proibição da instalação de oficinas tipográficas e vigorou 
durante todo o período Colonial (CAMARGO, 2016).   
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de todo material impresso no Brasil para a Biblioteca Real, prática comum em 

Portugal (CAMARGO, 2016). 

Em 1811, a Biblioteca foi aberta à pesquisadores e em 1814, ao público. 

Ainda no ano de 1811, foi instituído o Decreto nº 28 de 25 de junho que 

aprovou a criação de uma Biblioteca Pública na Bahia. O projeto foi idealizado 

por Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, que doou seu acervo particular. As 

obras duplicadas da Biblioteca Real foram remetidas para a biblioteca da Bahia 

em 1818 (CAMARGO, 2016). Assim, “matava-se dois coelhos com uma 

cajadada só: dava-se destino aos livros não cabem mais na Biblioteca, 

restavam em caixotes fechados [...], além de garantir a leitura para o público de 

Salvador” (SCHWARCZ, 2002, p. 303).   

Os estatutos da Biblioteca Real foram impressos em 1821 e 

estabeleciam a direção da instituição sob a responsabilidade de um mordomo-

mor ou do ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino. Ademais, os 

estatutos estabeleciam a criação de um índice geral alfabético de todos os 

livros impressos, um índice dividido em classes ou matérias, uma lista de obras 

proibidas e uma contendo os livros e papéis manuscritos, e uma relação de 

exemplares duplicados (CAMARGO, 2016).  

Com o retorno da Família Real em 1821 e a proclamação da 

Independência em1822, parte dos manuscritos referentes à história de Portugal 

retornaram para a Europa, enquanto o restante permaneceu na Biblioteca do 

Rio de Janeiro. O acervo da biblioteca foi citado nas cláusulas do Tratado de 

Paz e Amizade (1825) com Portugal, de modo que o Brasil teve que pagar uma 

indenização por alguns itens. Em 1822, a Biblioteca Real passou a ser 

chamada de Biblioteca Imperial e Pública (CAMARGO, 2016). 

Com o Decreto nº 191 de 13 de setembro de 1824, a biblioteca ganhou o 

seu primeiro regimento interno que regulamentava o funcionamento e os 

procedimentos referentes à consulta pública, além de estabelecer cargos e 

obrigações dos funcionários.  

As mudanças de endereço eram decorrentes da falta de espaço para 

acomodação do acervo. Até 1870, as acomodações físicas e a organização do 

acervo passavam por dificuldades. Em 1853, Frei Camilo de Monserrate16 

 
16 Frei Camilo de Monserrate, bibliotecário do Mosteiro de São Bento e professor do Imperial 
Colégio Pedro II, assumiu a direção da Real Biblioteca em 1853. Fez diversos estudos e coleta 
de dados para a realização de projetos de melhorias que foram remetidos para Secretaria de 
Estado dos Negócios do Império, porém não obteve êxito. A maior vitória de Frei Camilo de 
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assumiu a gestão da instituição. Sob sua administração, a Biblioteca Imperial e 

Pública foi transferida para um estabelecimento na Rua da Lapa (Rio de 

Janeiro – RJ) em 1858, atualmente, conhecida como Rua do Passeio, hoje 

pertencente à Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ).  

Em 1870, com a morte de Frei Camilo de Monteserrate, Benjamim 

Franklin Ramiz Galvão17 assumiu a direção, inaugurando um período de grande 

desenvolvimento das atividades da biblioteca no século XIX. Em viagem pela 

Europa no ano de 1873, Ramiz Galvão participou da organização da Exposição 

Universal de Viena, realizou um estudo sobre as principais bibliotecas 

europeias. Este estudo foi apresentado em forma de relatório à Secretaria de 

Estudo dos Negócios do Império. As pesquisas realizadas na Europa 

contribuíram na formulação de um novo regulamento para a instituição, o 

Decreto nº 6.141 de 4 de março de 1876 (GABLER, 2016). 

A partir deste decreto, a biblioteca passou a ser denominada Biblioteca 

Nacional, sendo o primeiro a dividir a biblioteca em unidades administrativas, 

as quais foram criadas a Seção de Impressos e Cartas Geográficas, a Seção 

de Manuscritos e a Seção de Estampas. Este novo regulamento também 

estabeleceu a criação dos Anais da Biblioteca Nacional, publicação ativa até os 

dias atuais. Ademais, o decreto instituiu as atribuições dos funcionários, as 

regras de acesso e empréstimo de livros, dentre outras disposições (GABLER, 

2016).  

No dia 10 de junho de 1880, foi inaugurada a Exposição Camoniana em 

 
Monserrate foi a mudança da biblioteca do prédio da Ordem Terceira para um estabelecimento 
próprio na Lapa em 1858 (GLABER, 2016). 
17 Benjamim Franklin Ramiz Galvão nasceu em Passo do Couto, hoje Ramiz Galvão, no Rio 

Grande do Sul em 16 de junho de 1848. Em 1852, veio para o Rio de Janeiro em companhia 
da mãe Joana Ramiz Galvão. Em 1855, matriculou-se no Colégio Pedro II. Em 1861, concluiu o 
curso secundário e recebeu o título de bacharel em Ciências e Letras. Entre 1863-1868, 
frequentou a Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Ramiz Galvão foi nomeado diretor da 
Biblioteca Nacional pelo Imperador em 1870. Permaneceu no cargo por doze anos e 
empreendeu reformas importantes como a introdução de iluminação a gás, ampliação do 
horário de atendimento ao público, elaboração de novos estatutos, aquisição de livros e 
manuscritos, realização do primeiro concurso para funcionário, a criação do periódico Anais da 
Biblioteca Nacional e a organização de duas exposições (“Camoneana” e “História do Brasil”). 
Em 1822, deixou a direção da Biblioteca Nacional. Ao longo de sua trajetória ocupou diversos 
cargos: professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1871-1882), inspetor-geral da 
Instrução Primária e Secundária da Capital Federal (1890), vice-reitor do Conselho de 
Instrução Superior (1891) e diretor-geral de Instrução Pública do Rio de Janeiro (1893), diretor 
do Asilo Gonçalves de Araújo (1899), diretor-geral da Instrução Pública Municipal (1912) e 
reitor da Universidade do Brasil (1921-1925). Através do decreto imperial de 18 de junho de 
1888 recebeu o título de Barão de Ramiz. Faleceu no dia 9 de março de 1938 (HOFFBAUER, 
2019).  

http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/351-inspetor-geral-inspetoria-geral-da-instrucao-primaria-e-secundaria
http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/351-inspetor-geral-inspetoria-geral-da-instrucao-primaria-e-secundaria
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homenagem aos 330 anos da morte do escritor português Luís de Camões, 

primeira mostra realizada na Biblioteca Nacional. O sucesso alcançado pela 

exposição estimulou a realização da Exposição de História e Geografia do 

Brasil inaugurada em 2 de dezembro de 1880.  Em 1885, foi criada a 

Exposição Permanente dos Cimélios da Biblioteca Nacional sob a gestão de 

João de Saldanha da Gama (GABLER, 2016).  

Até o fim do Império, a Biblioteca Nacional manteve a mesma estrutura 

organizacional da gestão de Ramiz Galvão e permanecia vinculada à 

Secretaria de Estado dos Negócios do Império. Após a Proclamação da 

República, a biblioteca passou à esfera da Secretaria de Estado dos Negócios 

da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, órgão estabelecido após o decreto 

nº 346 de abril de 1890 (GABLER, 2016).  

Com o Decreto nº 856 de 13 de outubro do mesmo ano, o órgão passou 

a ser composto pelas seções de Administração e Permutas Nacionais e 

Internacionais, Impressos e Cartas Geográficas, Manuscritos e Estampas e 

Numismática (GABLER, 2019).  

No ano de 1891, D. Pedro II doou um vasto acervo com 

aproximadamente 100 mil obras, este foi denominado Coleção D. Tereza 

Cristina a pedido do Imperador. A coleção que reúne livros, publicações 

seriadas, revistas, mapas, partituras fotografias entre outros é considerada a 

maior doação recebida pela Biblioteca Nacional, o que demandou obras de 

ampliação do espaço. A Lei nº 23 de 30 de outubro de 1891 extinguiu a 

Secretaria de Estado dos Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos 

e transferiu a Biblioteca Nacional para o Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores, onde permaneceu até a criação do Ministério da Educação e Saúde 

Pública em 1930 (GABLER, 2019).  

Com o regulamento aprovado pelo Decreto nº 1.195, de 28 de dezembro 

de 1892, a Biblioteca Nacional foi dividida em três seções: Impressos e Cartas 

Geográficas, Manuscritos e Estampas e Numismática. Apesar da aprovação do 

um novo regulamento pelo Decreto nº 1.766, de 8 de agosto de 1894, a 

estrutura administrativa da instituição se manteve (GABLER, 2019).  

No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série 

de reformas urbanísticas para se adequar aos ideais de progresso e civilização 

europeus. As obras de melhoramentos foram direcionadas ao Porto do Rio de 

Janeiro e a construção da Avenida Central inspirada nas avenidas parisienses 
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de Georges Eugène Haussmann (GABLER, 2019). Para a realização deste 

projeto, foi instituída a Comissão Construtora da Avenida Central em 1903. 

Nesse período, foram construídos os prédios do Teatro Municipal, da Escola 

Nacional de Belas Artes e da Biblioteca Nacional, que abriga a instituição até 

os dias atuais (GABLER, 2019).  

A inauguração no novo endereço aconteceu no dia 29 de outubro de 

1910 em comemoração ao seu centenário. O projeto foi elaborado pelo 

construtor e engenheiro general Francisco Marcelino de Souza Aguiar. O novo 

edifício mistura elementos do estilo neoclássico e de art nouveau, possui salas 

de leitura e estudo para o público, divisões e gabinetes de trabalho para o 

pessoal da administração e outras dependências (SILVA, 2019). 

No ano seguinte, foi aprovado um novo regimento para a instituição que, 

a partir do Decreto nº 8.835 de 11 de julho, estabeleceu a estruturação do 

órgão em secretaria e quatro seções: de Impressos, de Manuscritos, de 

Estampas e Cartas Geográficas e de Moedas e Medalhas. O novo regulamento 

também previa a criação de um conselho consultivo e o funcionamento de um 

curso de Biblioteconomia, primeiro curso de Ensino Superior da área no Brasil 

(GABLER, 2019). 

Com a criação do Museu Histórico Nacional pelo Decreto nº 15.596, de 2 

de agosto de 1922, o acervo da Seção de Moedas e Medalhas da Biblioteca 

Nacional foi transferido para a nova instituição. Em 6 de setembro do mesmo 

ano, o Decreto nº 15.670 instituiu um novo regimento para a Biblioteca, está 

passaria a ser composta pela Secretaria e as seções de Obras Impressas, 

Manuscritos, Estampas e Cartas Geográficas e de Publicações Periódicas. No 

ano de 1930, a gestão da Biblioteca Nacional foi transferida para o Ministério 

dos Negócios da Educação e Saúde Pública (GABLER, 2019). 

Atualmente, a Biblioteca Nacional é reconhecida oficialmente, pela 

Organização das Nações Unidas (Unesco), como uma das dez maiores 

bibliotecas nacionais do mundo, e também a maior biblioteca da América 

Latina (BIBLIOTECA NACIONAL, 2020).  

Hoje, ela é referência insubstituível para profissionais das 
humanidades, das ciências, das artes, pelos que pesquisam 
sobre a construção do Brasil e as projeções europeias no Novo 
Mundo (PORTELLA, 2010, p. 249).   
 

Hoje a FBN, encontra-se vinculada ao Ministério do Turismo, por meio 
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da Secretaria Especial de Cultura através do Decreto nº 9.660 em vigor desde 

o primeiro de janeiro de 2019.  

 

3.1 MISSÃO E COMPETÊNCIAS  
 

A Biblioteca Nacional tem como missão coletar, registrar, preservar e dar 

acesso à produção intelectual brasileira, garantindo o intercâmbio com 

instituições nacionais e internacionais e a preservação da memória bibliográfica 

e documental do Brasil (BIBLIOTECA NACIONAL, 2020).  

É de competência da Biblioteca Nacional: 

✓ captar, preservar e difundir os registros da memória 

bibliográfica e documental nacional; 

✓ adotar as medidas necessárias para a conservação e 

proteção do patrimônio bibliográfico e digital sob sua 

custódia; 

✓ atuar como centro referencial de informações bibliográficas; 

✓ atuar como órgão responsável pelo controle bibliográfico 

nacional; 

✓ ser depositária e assegurar o cumprimento da legislação 

relativa ao depósito legal; 

✓ registrar obras intelectuais e averbar a cessão dos direitos 

patrimoniais do autor; 

✓ promover a cooperação e a difusão nacionais e 

internacionais relativas à sua missão; 

✓ fomentar a produção de conhecimento por meio de 

pesquisa, elaboração e circulação bibliográficas referentes 

à sua missão (BRASIL, 2014, Art. 2º). 

 

3.2 DIVISÃO DE MANUSCRITOS  
 

A Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) foi 

criada em 1810 (CUNHA, 1994) e possui um dos acervos mais ricos do país 

com mais de novecentos mil documentos que contempla arquivos pessoais, 

institucionais, históricos e obras literárias. 

Até 1876 o setor de manuscritos era nomeado de Arquivo e depois 

Gabinete de Manuscritos. Após reforma administrativa realizada na gestão de 

Ramiz Galvão, o Gabinete de Manuscritos passou a ser chamado de 2ª Seção. 

Já na metade do século XX, passou a ser denominada de Seção e por fim de 

Divisão de Manuscritos, nome que permanece até hoje. A Divisão de 
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Manuscritos está subordinada à Coordenadoria de Acervo Especial, que 

integra a estrutura do Centro de Coleções e Serviços aos Leitores 

(BIBLIOTECA NACIONAL, 2018).    

Grande parte do seu acervo teve origem no período Colonial, além de 

documentos valiosos pertencentes à Real Biblioteca. Também foram 

incorporados documentos de bibliotecas particulares e extintas, além de 

arquivos pessoais de personalidades ilustres da nossa história. (CUNHA, 

1994). Sob sua guarda, há autores importantes da literatura brasileira como 

Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Euclides da 

Cunha e tantos outros. A abrangência cronológica de seu acervo vão de 

originais datados do século XI ao XXI como códices, cimélios, coleções 

epistolares, autógrafas e inéditas, além de englobar tanto documentos avulsos 

quanto encadernados. 

O documento mais antigo que está sob custódia da Fundação Biblioteca 

Nacional 

[...] é um evangelho em letra minúscula grega, manuscrito em 
pergaminho, com data estimada entre os séculos XI-XII doado 
por João Pandiá Calógeras e integrado ao conjunto de 
Manuscritos avulsos (BIBLIOTECA NACIONAL, 2018, p. 8). 

 

Os itens de grande relevância histórica advêm da Real Biblioteca e 

foram transportados para o Brasil pela Família Real portuguesa em 1808. 

Desde então, o acervo sofre contínuo crescimento reunindo manuscritos nos 

idiomas português arcaico, clássico e contemporâneo, grego, latim e persa nos 

mais diversificados tipos de escrita e suporte (BIBLIOTECA NACIONAL, 2020).  

Além de documentos oriundos de Bibliotecas, Arquivos e Acervo avulso, 

a Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) também 

reúne em seu acervo diversas coleções que registram o pensamento e a 

formação cultural de grandes intelectuais e da elite letrada de diversos 

períodos históricos, constituindo-se fontes valiosas de pesquisa (CUNHA, 

1994). 

Estão disponíveis para consulta mais de duzentas e quarenta coleções 

registradas e catalogadas; cada obra tem seu inventário detalhado. Os 

documentos podem ser consultados na sede da Biblioteca Nacional, localizada 

na Av. Rio Branco, 219 – Cinelândia/ Rio de Janeiro-RJ, ou através da BN 

Digital (https://bndigital.bn.gov.br), caso os documentos estejam digitalizados. 
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Dentre as coleções que compõem o acervo, dois fundos documentais 

requerem tratamento especial de preservação: os Códices Históricos e os 

Documentos Biográficos. Tais fundos contemplam cerca de 5.600 volumes 

encadernados e 43.613 documentos avulsos dos séculos XVIII ao XX 

(CARVALHO, 2008). 

Em determinados documentos são utilizadas técnicas sofisticadas como 

a paleografia18. A preservação dos documentos exige tratamento técnico 

(catalogação) realizado conforme o estado de conservação e a condição física 

que o documento se encontra. Os documentos originais são preservados em 

capas de ph neutro e acondicionados em arquivos deslizantes, em gavetas 

próprias para a conservação. Objetos metálicos como clips e grampos são 

retirados para evitar a oxidação e o comprometimento ou piora do estado das 

peças (BIBLIOTECA NACIONAL, 2020). 

Desta forma, a Fundação Biblioteca Nacional (FBN), enquanto 

instituição depositária e de guarda do maior acervo documental do Brasil 

(CARVALHO, 2008), vem contribuindo para a preservação e a democratização 

do patrimônio cultural nacional. Ao longo dos anos, a FBN vem recebendo 

doações importantes, especialmente em sua Divisão de Manuscritos, o que 

garante a salvaguarda de acervos institucionais e fontes documentais variadas.  

  

 
18 1. Estudo da escrita antiga, de suas formas e variações ao longo dos séculos, incluindo sua 
decifração e interpretação. 2. Qualquer forma de escrita antiga (MICHAELIS, 2021). 
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4. ANÁLISE DAS COLEÇÕES DA DIVISÃO DE MANUSCRITOS 

 
Com base nas informações apresentadas no Guia de Coleções da 

Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, analisaremos os acervos 

custodiados pelo setor de Manuscritos da instituição a fim de identificar se os 

mesmos compõem fundos ou coleções, conforme as definições formuladas 

pela bibliografia examinada anteriormente.  

 

4.1 GUIA DA DIVISÃO DE MANUSCRITOS DA FBN 
 

Figura 1 – Guia de Coleções da Divisão de Manuscritos da BN 

 

Fonte: Biblioteca Nacional 

 

Nesta subseção iremos abordar o terceiro volume do Guia de Coleções 

da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional publicado no ano de 2018, 
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edição que teve como organizadora Eliane Perez19 e contou com as 

colaboradoras Ana Lúcia Merege20, Carmen Teresa Coelho Moreno21, Débora 

dos Santos Lima Dellivenneri, Letícia Ferreira, Mila dos S. de Paula e Vera 

Faillace22.  

O Guia de Coleções da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional é 

uma ferramenta capaz de auxiliar na pesquisa dos acervos que estão sob a 

guarda da Divisão de Manuscritos da instituição. Nele estão contidas 

informações como a proveniência, o conteúdo e as formas de acesso. 

 O primeiro trabalho que reuniu informações sobre essas coleções foi 

elaborado por Waldir da Cunha, funcionário da Biblioteca Nacional durante 45 

anos, chefe da Divisão de Manuscritos entre 1988 e 1995. As anotações feitas 

por Waldir Cunha foram de suma importância para a elaboração do Guia 

produzido, anos depois, por Débora Dellivenneri e coordenado por Carmen 

Moreno, chefe da Divisão de Manuscritos a partir de 1995. Ao assumir a 

Divisão de Manuscritos, Vera Faillace deu continuidade ao trabalho 

(FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 

 A versão disponível no site23 da Fundação Biblioteca Nacional teve o 

acréscimo de novas Coleções e informações já existentes. Com um pouco 

mais de 200 Coleções, advindas de fundo público ou privado, algumas 

factícias, os documentos foram reunidos por assunto. 

  As coleções estão ordenadas alfabeticamente por título. Quando se trata 

de pessoa física, a entrada é pelo nome e sobrenome. Foram adotados alguns 

itens na estrutura de descrição das Coleções, como história administrativa ou 

biografia, história arquivística, procedência, breve descrição do conteúdo, 

localização no acervo, dimensão, instrumentos de pesquisa, estágio de 

tratamento e diversas notas adicionais de interesse para o conhecimento da 

coleção.  

O acervo da Divisão de Manuscritos possui características peculiares e 

por isso exige conhecimento especializado para o seu tratamento. Os 

profissionais que atuam no setor buscam conciliar os procedimentos adotados 

 
19 Bibliotecária da Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional 
20 Mestra em Ciência da Informação e curadora de Manuscritos da Biblioteca Nacional 
21 Chefe da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, atualmente integra a Seção 
Brasileira da Comissão Luso-Brasileira para Salvaguardar e Divulgação do Patrimônio 
Documental (ARQUIVO NACIONAL, 1996).  
22 Graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará em 1979, atualmente é 
bibliotecária da Fundação Biblioteca Nacional 
23 https://www.bn.gov.br/explore/acervos/manuscritos 
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na Biblioteca Nacional, no que diz respeito ao tratamento da informação, aos 

princípios e técnicas arquivísticas, ditadas pelo Arquivo Nacional (BRANDO, 

2015). 

Os arquivos pessoais quase sempre não são tratados de acordo com a 

teoria da Arquivologia. Os arquivos são vistos, em sua maioria, como coleções 

de documentos, isto justifica a nomenclatura utilizada para se referir aos 

arquivos pessoais, eles são abordados seguindo critérios originários das 

bibliotecas. 

A Divisão de Manuscritos da FBN, possui um conjunto documental 

composto por fundos e coleções, no entanto, a nomenclatura escolhida para 

denominar estes conjuntos é somente coleção como podemos observar na 

descrição dada na última versão do Guia.  Neste, é informado a diferença entre 

fundo e coleção. Para tal esclarecimento utilizam a definição dos termos 

segundo a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE).  

Cabe salientar que, segundo a Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística, arquivo ou fundo é o “conjunto de documentos 

produzidos e acumulados por uma entidade coletiva pública ou 

privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades...”, enquanto coleção é o “conjunto de documentos 

com características comuns, reunidos intencionalmente”. 

Entretanto, consideramos aqui todos os conjuntos documentais 

como coleções, independentemente da forma de produção 

(FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2018, p. 07). 

 Apesar de estabelecer tal diferença, todos os conjuntos documentais 

são designados, de modo geral, coleção. Esta medida é esclarecida por 

Daniele Cavalieri Brando (2015); segundo a autora, as descrições superficiais 

realizadas pela FBN são práticas recorrentes da administração da instituição, 

pois esta prioriza a difusão do seu acervo, uma vez que possuem grande 

volume documental que necessitam ser disponibilizados para o público, para 

tal a instituição recorre a instrumentos provisórios para atender aos seus 

usuários. 

A maioria das coleções são formadas por documentos em suporte papel, 

ou seja, manuscritos, impressos, fotografias. Mas há também pergaminhos, 

microfilme, tecido, negativos, CD/DVD, fitas VHS, madeira, entre outros. O 

acervo mais antigo da Divisão de Manuscritos é oriundo da Real Biblioteca, 
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trazido por D. João em 1810 (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 

 Podemos afirmar que a abrangência do acervo da Divisão de 

Manuscritos encontra-se entre os séculos XI e XXI. O documento mais antigo é 

um evangelho grego escrito em letras minúsculas, manuscrito em pergaminho, 

com data aproximada entre os séculos XI e XII, doado por João Pandiá 

Calógeras (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). Atualmente, estima-

se que o acervo tenha aproximadamente um milhão de peças (FUNDAÇÃO 

BIBLIOTECA NACIONAL, 2018).  

 Até 1876, o setor de Manuscritos era chamado de Arquivo e, 

posteriormente, de Gabinete dos Manuscritos. Após a reforma administrativa 

da biblioteca, na gestão do diretor Ramiz Galvão, passou a ser chamado de 2ª 

Seção. Em meados do século XX passou a Seção e logo depois a Divisão de 

Manuscritos, nome que permanece até hoje. A Divisão de Manuscritos é 

subordinada à Coordenadoria de Acervo Especial, que compõe a estrutura do 

Centro de Coleções e Serviços aos Leitores (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 

NACIONAL, 2018). 

 As referências a documentos do acervo da Divisão de Manuscritos 

podem ser encontradas na base de manuscritos, e os documentos consultados 

na sede da Biblioteca Nacional, localizada no Centro do Rio de Janeiro, ou por 

meio da BN Digital, caso estejam digitalizados (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 

NACIONAL, 2018). 

 

4.2 COLEÇÃO ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA 
 

4.2.1 Biografia Alexandre Rodrigues Ferreira  
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Figura 2 – Alexandre Rodrigues Ferreira 

 

Fonte: https://www.centroculturalbrasilangola.co.ao/alexandre-rodrigues-ferreira 

Alexandre Rodrigues Ferreira nasceu no dia 27 de abril de 1756 em 

Salvador, porém, foi educado em Portugal (LEITE; LEITE, 2009). Iniciou os 

estudos no Convento das Mercês na Bahia. Em 1770, aos quatorze anos de 

idade, ingressou na Faculdade de Medicina em Coimbra. Posteriormente, 

transferiu-se para o curso de Filosofia Natural e Matemática, no qual obteve o 

título de bacharel em Filosofia aos 22 anos (1778). Deu continuidade aos 

estudos na Universidade de Coimbra onde exerceu a função de Preparador de 

História Natural. Ainda na faculdade de Coimbra, recebeu o título de doutor e 

começou a trabalhar no Real Museu D’Ajuda em 1779. Em maio de 1780, 

Alexandre Rodrigues Ferreira foi admitido como membro correspondente na 

Real Academia das Ciências de Lisboa. 

No ano de 1773, a Rainha Dona Maria I ordenou que Alexandre 

Rodrigues Ferreira, enquanto naturalista, liderasse uma viagem filosófica pelas 

Capitanias do Grão- Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá com o intuito de 

conhecer e explorar a região centro-norte da colônia brasileira. Em 1783, 

deixou o cargo que exercia no Museu D’Ajuda, partindo para o Brasil no 

mesmo ano com o objetivo de “descrever, recolher, aprontar e remeter para o 

Real Museu de Lisboa amostras de utensílios empregados pela população 

local, bem como de minerais, plantas, animais” (BIBLIOTECA NACIONAL, 
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c2006). 

Em outubro de 1783, Alexandre Rodrigues Ferreira aportou em Belém 

do Pará na companhia dos desenhistas Joaquim José Codina e José Joaquim 

Freire e do botânico Joaquim do Cabo. Nos próximos nove anos dedicou-se a 

percorrer o centro-norte do Brasil. Retornou a Belém do Pará em janeiro de 

1792. No ano seguinte, ao regressar a Lisboa, foi nomeado Oficial da 

Secretaria do Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos. 

No ano de 1794, Alexandre Rodrigues Ferreira foi condecorado com a 

Ordem de Cristo e tomou posse como Diretor interino do Real Gabinete de 

História Natural e Jardim Botânico. No ano posterior, foi nomeado Vice-Diretor 

dessa instituição, Administrador das Reais Quintas e Deputado da Real Junta 

do Comércio (BIBLIOTECA NACIONAL, c2021). 

 

4.2.2 Análise da coleção de Alexandre Rodrigues Ferreira 
  

 A documentação do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira esta 

dispersa entre diferentes instituições de Portugal, França e Brasil. Estas perdas 

e dispersão aconteceram em Portugal e no Brasil. Em Portugal, com a invasão 

francesa, a coleção foi apreendida e levada a Paris. Em 1814, o material foi 

parcialmente devolvido. Já em 1842, o governo português enviou o acervo ao 

Brasil para que fosse publicado, no entanto, ao chegar em terras brasileiras, 

dispersaram-se entre particulares e instituições como Museu Nacional, Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, Arquivo Militar, além da Biblioteca Nacional 

(BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 

 A Coleção da Biblioteca Nacional é factícia, isto é, foi formada a partir de 

outras coleções adquiridas em diferentes momentos por intermédio de 

particulares e instituições, como a Real Biblioteca, os colecionadores João 

Antônio Alves de Carvalho e Júlio Benedito Ottoni, a viúva do comendador 

Manuel Ferreira Lagos e Augusto Glaziou (BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 

 Em 1876, Alfredo do Vale Cabral realizou um minucioso levantamento 

dos documentos produzidos durante a expedição e que estavam dispersos no 

Brasil. Este estudo realizado por Alfredo do Vale Cabral encontra-se nos Anais 

da Biblioteca Nacional, volume 1 ao 4, onde esclarece em parte a formação da 

Coleção do Alexandre Rodrigues Ferreira (BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 

 A procedência do acervo do naturalista se deu pela Academia Real de 
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Ciências de Portugal e a coleção foi aumentada por meio de aquisição de itens 

documentais comprados e doados entre os séculos XIX e XX (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 2018). 

O acervo é composto por 1.376 documentos que correspondem ao 

período entre 1758 e 1878, esta Coleção foi formada por documentos 

derivados de outros acervos da Fundação Biblioteca Nacional, tais como: 

Carvalho, A. R. Paiva, Júlio Benedito Ottoni, José Carlos Rodrigues, Lagos, 

Martins, Teixeira de Melo. Encontramos no acervo de Alexandre Rodrigues 

Ferreira seus escritos, originais e cópias de memórias, relatórios, diários, 

mapas e desenhos relacionados à expedição científica que ocorreu entre os 

anos de 1783 e 1792 para o governo português, contém desenhos de animais, 

índios, botânica e prospectos de cidades e povoações da região amazônica; 

correspondência do titular com autoridades, como por exemplo Martinho de 

Melo e Castro e Antônio José de Araújo Braga. Neste acervo podemos 

encontrar documentos de João Vasco Manoel de Braun, Teodósio Constantino 

de Chermont, Antônio Pires da Silva Pontes, João de Albuquerque Pereira e 

Cárceres, Agostinho Joaquim do Cabo, Francisco José de Lacerda e Almeida e 

Bispo Caetano Brandão (BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 

Após analisarmos as informações do Guia, buscamos na base de dados 

da FBN os documentos ali mencionados afim de verificar se o acervo 

custodiado pela instituição trata-se de um fundo arquivístico ou uma coleção, 

conforme afirma a instituição. Em nossa busca, tivemos como resultado 200 

registros entre o período de 1758 a 1878.  

Encontramos um dossiê de 34 documentos originais com 84 páginas de 

diversos requerimentos e ofícios de Alexandre Rodrigues Ferreira e outros (não 

especificado na descrição). O período de produção dos documentos, segundo 

a descrição da base, é de 1785 a 1796, porém, não há uma riqueza de 

informações sobre o período exato em que os tipos documentais (requerimento 

e ofício) foram criados e seus respectivos produtores. Apenas há informação 

de que alguns documentos foram produzidos pelo naturalista Alexandre 

Rodrigues Ferreira, mas não informam a quantidade destes. A procedência da 

documentação veio da Coleção de A. R. Paiva, ou seja, a incorporação do 

documento foi feita após desmembramento de outra coleção. Infelizmente, este 

documento encontra-se fora de consulta, mas o encontramos na BN Digital. 

Abaixo encontra-se o fragmento deste dossiê. 
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Figura 3 – Diversos requerimentos e ofícios 

 

Fonte: Base de Dados (BN) 

Outro documento oriundo de uma outra coleção, desta vez da Coleção 

Carvalho, não nos revela a relação que a documentação tem com o naturalista. 

O documento intitulado de Autuamento de um auto e sumário de testemunha, a 

que procedeu o Exmo. e Ilmo. Sr. Bispo do Pará trata da apuração ordenada 

pelo bispo do Pará sobre a queixa que se fez a Sua Majestade dos religiosos 

da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. 

O documento foi gerado na capitania do Grão-Pará na data de 12 de 
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novembro de 1781, encontra-se fora de consulta, porém, podemos visualizá-lo 

na BN Digital. A única pista que a instituição nos dá sobre uma possível 

relação do documento com o naturalista é a classificação pelos assuntos 

(Ferreira, Alexandre Rodrigues 1756-1815 – Journeys; Ferreira, Alexandre 

Rodrigues 1756-1815 – Viagens e Bispo do Pará), procedimento que não tem 

viés arquivístico.  

Figura 4 – Autuamento de um auto e sumário 

 

Fonte: BN Digital  

Prosseguindo com nossas buscas, nos deparamos com este documento 

produzido pelo próprio naturalista. Trata-se de uma explicação de ambos os 

desenhos de planta e do alçado em perspectiva de cada uma das malocas do 

gentio Curutú, situados no Rio Apaporis, segundo as fez desenhar e remeter 

para o Real Gabinete de História Natural o Doutor Naturalista Alexandre 

Rodrigues Ferreira. 
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Figura 5 – Explicação de ambos os desenhos de planta... 

 

Fonte: BN Digital 

Ainda nos referindo ao documento mostrado anteriormente, ele possui 4 

páginas, a data de sua produção é de 20 de fevereiro de 1787 em Barcellos, 

município do interior do estado do Amazonas. O documento refere-se a Táboa 

IIIª do acervo de Alexandre Rodrigues Ferreira, no entanto, no documento não 

consta os desenhos e estes não foram localizados na base de dados da FBN. 

Acredita-se que os desenhos não estejam sob a guarda da instituição, uma vez 

que não se encontram na seção de Iconografia o que configura uma perda de 

informação e, consequentemente, possível falta de compreensão do que o 

naturalista se referia.   
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Analisando ainda os documentos encontrados na base de dados 

referente à Coleção de Alexandre Rodrigues Ferreira, encontramos esta carta 

produzida por Martinho de Souza e Albuquerque24. A documentação intitulada 

Carta a Martinho de Melo e Castro dando noticiais da viagem filosófica de 

Alexandre Rodrigues Ferreira e enviando portaria relativa a mesma e listas de 

suprimentos foi produzida no Pará no dia 19 de novembro de 1784, segundo a 

descrição. Contém quatro documentos (carta, portaria e as listas), totalizando 

sete páginas. 

 

Figura 6 – Carta a Martinho de Melo e Castro 

 
Fonte: BN Digital  

 

No acervo do naturalista encontramos originais produzidos por Antônio 

de Menezes Vasconcellos25. Dentre eles, destacamos as cartas endereçadas 

 
24 Governador da Capitania do Grão-Pará. 
25 Antônio de Meneses Vasconcelos de Drummond nasceu em 21 de maio de 1794 no Rio de 
Janeiro, filho do capitão Antônio Luís Ferreira de Meneses Vasconcelos de Drummond e 
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ao secretário perpétuo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Januário da 

Cunha Barbosa, tratando de correspondências e cooperação entre esta 

instituição e a Real Academia de Ciência de Lisboa. O documento contém 2 

documentos de 13 páginas, nele consta a seguinte anotação “Papéis do 

Visconde de São Leopoldo”, este documento que agora pertence ao Acervo de 

Alexandre Rodrigues Ferreira é proveniente da Coleção Martins. Abaixo temos 

fragmento deste documento disponível para consulta online. 

 
Figura 7 – Cartas ao secretário perpétuo do IHGB 

 
Fonte: BN Digital 

 

A descrição dada a documentação não nos mostra a relação que este 

tem com Alexandre Rodrigues Ferreira nem mesmo entre os assuntos 

(Drummond, Antônio de Menezes Vasconcellos de, 1794-1865 – 

correspondência, Expedições cientificas – Brasil, Scientific expeditions – Brazil, 

 
Josefa Januária de Sá e Almeida. Vasconcelos de Drummond foi um dos políticos de destaque 
no processo que levou à Proclamação da Independência do Brasil com grande atuação nas 
províncias de Pernambuco e da Bahia. Em 1823, foi um dos fundadores do jornal O Tamoio 
alinhado aos Andradas. Após o fechamento da Constituinte, exilou-se em Paris. Retornou ao 
Brasil em 1829, dando continuidade à carreira diplomática ao ser nomeado encarregado de 
negócios interino e cônsul-geral na Prússia. No ano de 1834, Vasconcelos de Drummond foi 
promovido a encarregado de negócios na Sardenha, sendo removido para os Estados 
Pontifícios um ano depois. Em 1836, foi elevado à condição de ministro residente nos Estados 
Pontifícios. Entre 1839 a 1853, foi nomeado Primeiro Ministro Plenipotenciário em Lisboa. 
Faleceu em Paris em 15 de novembro de 1794 (INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 
BRASILEIRO, c2021).  
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Barbosa, Januário da Cunha, 1780-1846 – Correspondência) para a sua 

recuperação na base de dados da instituição.  

No acervo do naturalista encontramos diversos desenhos em nanquim e 

em aquarela, a data destes documentos foi atribuída de acordo com o período 

da Viagem Filosófica, segundo a descrição. Selecionamos o desenho em 

nanquim que segundo a nota de histórico de procedência é do naturalista. 

Figura 8 – [a pesca das tartarugas] 

 
Fonte: BN Digital 

 

A obra encontra-se em bom estado de conservação. Há uma informação 

feita a lápis “Mura, rio Madeira”, o título foi atribuído à publicação de 1971: 

Viração das tartarugas na Amazônia. O nanquim pertence ao conjunto 

correspondente ao Códice de Antropologia da Coleção Alexandre Rodrigues 

Ferreira e foi doação de Júlio Benedito Ottoni. 

Ao longo de nossa análise, percebemos que os documentos que hoje 

pertencem a Coleção de Alexandre Rodrigues Ferreira foram incorporados ao 

seu acervo em um determinado momento. Percebemos ainda, que a 

documentação é voltada para as expedições e correspondências do titular e de 

autoridades da época a respeito das expedições. Algumas documentações, 

como o exemplo dado nesta subseção, não conseguimos identificar a relação 
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que estas mantêm com o naturalista, nos levando a crer que foram 

incorporadas ao acervo por aproximação de data e assunto do qual trata o 

documento, configurando assim numa coleção.   

  

4.3 COLEÇÃO LIMA BARRETO 
 
 
4.3.1 Biografia Lima Barreto 
 

Figura 9 – Afonso Henrique de Lima Barreto 

 

Fonte: https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2020/05/lima-barreto-voz-gente-povo 

 

Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras no Rio de 

Janeiro no dia 13 de maio de 1881. Jornalista e romancista brasileiro, um dos 

escritores mais importantes do Pré-Modernismo, movimento literário que 

precedeu a Semana de Arte Moderna. Filho do tipógrafo Joaquim Henriques de 

Lima Barreto e da professora Amália Augusta, ambos negros e pobres 

(FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2020). 

Aos sete anos de idade ficou órfão de mãe. Por ser afilhado do Visconde 
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de Ouro Preto, cursou o secundário no Colégio Pedro II e, posteriormente, 

frequentou o Liceu Popular Niteroiense. Em 1897, ingressou na Escola 

Politécnica iniciando os estudos em Engenharia, onde conheceu Bastos Tigre, 

que o convidara para participar de várias publicações, incluindo o jornal 

estudantil A Santana (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, c2020). Entretanto, por 

questões financeiras e devido à doença de seu pai, teve que abandonar o 

curso. 

Em 1903, Lima Barreto foi aprovado no concurso da Diretoria do 

Expediente da Secretaria de Guerra. Em 1907, fundou a revista Floreal com um 

grupo de amigos, tendo como princípio o “antiacademicismo” (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, c2020). 

No ano de 1909, Lima Barreto estreou na literatura ao publicar o 

romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O autor teve que lidar com 

o preconceito durante toda a sua vida. Suas obras são marcadas pela sátira e 

pela crítica, refletindo as dificuldades enfrentadas pelo autor mulato e de 

origem humilde. A cidade do Rio de Janeiro serviu de cenário para os seus 

contos e romances. Grande parte de sua obra foi publicada em formato de 

folhetim em jornais e revistas como Careta, Fon-Fon, O Malho, O Diabo, Riso, 

D.Quixote, ABC, Jornal do Comércio, A Noite e Correio da Manhã.  Dentre 

seus romances podemos citar Triste fim de Policarpo Quaresma (1915), Clara 

dos Anjos (1945) e Cemitério dos Vivos (1953), estes publicados 

postumamente, entre outros (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, c2020). 

Em 1917, Lima Barreto se aposentou da Secretaria de Guerra sendo 

internado em um hospício pela primeira vez. Candidatou-se à Academia 

Brasileira de Letras (ABL) duas vezes, 1917 e 1919 respectivamente, porém 

sem sucesso. No ano de 1919, voltou a ser internado no hospício, registrando 

essa experiência no seu Diário Íntimo, publicado após sua morte. Lima Barreto 

faleceu no dia 1º de novembro de 1922 vítima de um ataque cardíaco 

(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, c2020). 

  
4.3.2 Análise da coleção de Lima Barreto 

 

Segundo informação do Guia, a Biblioteca Nacional tem sob custódia 

600 volumes que pertenceram a pequena biblioteca do escritor, esta coleção 

de livros foi doada por José Mariano Filho (BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 
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Em nossa busca na base de dados, encontramos o caderno intitulado, por 

Lima Barreto, Inventário, o documento foi produzido em 1917 nele consta uma 

listagem de 800 livros que faziam parte da Limana (nome dado pelo escritor a 

sua pequena coleção de livros). No documento, Lima Barreto expressa seu 

desejo posterior de elaborar um catálogo, o que não ocorreu. Na imagem 

abaixo podemos conferir a primeira página do inventário realizado por ele. 

Foto 10 – Inventário da coleção de livros do escritor  

 

Fonte: BN Digital  

Após análise do documento, percebemos que não foram obedecidas 

nenhuma ordem cronológica, entrada pela autoria da obra ou temática, como 

os princípios adotados pela Biblioteconomia, Lima Barreto criou sua própria 

maneira de organizar sua biblioteca.  

Seguindo nossa análise, falemos agora dos manuscritos, estes segundo 

informações do Guia, estavam desorganizados, devido às sucessivas 

mudanças. Ficaram sob a responsabilidade de sua irmã Evangelina de Lima 
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Barreto e foram encontrados e organizados por Francisco de Assis Barbosa. 

Assis Barbosa, futuro biógrafo de Lima Barreto, recomendou a Rubens Borba 

de Moraes, diretor da Biblioteca Nacional na época, a aquisição do acervo do 

literato. Então, em 1947 foi realizada uma avaliação da documentação para a 

efetuação da compra (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 

O acervo de Lima Barreto foi adquirido pela Fundação Biblioteca 

Nacional por meio da compra a Evangelina de Lima Barreto, Eliezer de Lima 

Barreto e Carlindo de Lima Barreto no dia 25 de outubro de 1947 pelo valor de 

24.000,00 cruzeiros (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2018). 

O acervo é composto por 1.134 documentos que correspondem ao 

período entre 1892 a 1922 e é formado por diferentes tipos documentais, tais 

como: originais de romances, cartas recebidas e escritas por Lima Barreto, 

recortes de jornais, anotações, peças de teatro, contos, documentos pessoais 

(certificados escolares, boletins do Lyceo Popular Nitheroyense, formulário da 

Academia de Letras, certidão de nomeação para o cargo de amanuense da 

Secretaria de Guerra, licenças médicas e receitas médicas) (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 2018). Logo a seguir, podemos conferir a descrição da Coleção de 

Lima Barreto na base de dados da FBN. 
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Foto 11 – Coleção Lima Barreto

 

Fonte: Base de Dados  

 

Buscamos na base de dados da FBN os documentos mencionados no 

Guia de Manuscritos da Biblioteca Nacional e averiguamos se o acervo do 

escritor Lima Barreto que está sob custódia da instituição se trata de um fundo 

arquivístico ou uma coleção conforme a instituição afirma. 

Ao procurarmos na base de dados da FBN, encontramos como 

resultado uma série de correspondências recebidas por Lima Barreto de 

familiares, conhecidos e outros escritores sobre literatura brasileira, 

publicações em periódicos, periódicos emprestados, aulas particulares, saúde, 

transações financeiras, entre outros assuntos no período que vai de 1892 a 

1922. Segundo informações da base de dados, esta série possui 779 registros 

entre carta, bilhete, bilhete postal, cartão e telegrama. Lima Barreto era 
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conhecido por nunca ter deixado de responder uma carta sequer (SCHWARCZ, 

2017 apud SILVA, 2020). Logo abaixo, podemos verificar um cartão postal 

original enviado pela irmã do escritor. 

Figura 12 – Cartão Postal enviado por Evangelina Lima Barreto 

 

Fonte: BN Digital  

Na correspondência, Evangelina Lima Barreto agradece ao irmão, Lima 

Barreto, pela quantia enviada por ele para as despesas do mês, no documento 

consta o endereço do escritor no Rio de Janeiro. 

Ainda tratando de correspondências, mas agora daquelas que foram 

enviadas por Lima Barreto, encontramos uma série com 72 registros entre 

cartas e bilhetes enviados no período de 1892 a 1922 para familiares e 

conhecidos sobre estudos, publicações de artigos em periódicos, literatura 

brasileira, publicações de seus livros, entre outros assuntos. 

No acervo do escritor Lima Barreto, além de encontrarmos 

correspondências ativas e passivas, encontramos originais de obras do literato 

como o romance. Alguns romances e contos do escritor foram publicados após 

sua morte, como o romance Clara dos Anjos, publicado em folhetins nos anos 

de 1923 e 1924 (SILVA, 2020). O original que está sob custódia da FBN consta 

1 documento no formato livro contendo 96 páginas, seu estado de conservação 

é bom e encontra-se disponível na BN Digital. 
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Figura 13 – Fragmentos de Clara dos Anjos: [romance I] / Lima Barreto 

 

Fonte: BN Digital  

 

No acervo do escritor, encontramos diversos contos produzidos pelo 

literato ao longo de sua vida. Dentre estes, o conto “O velho códice”, a data 

provável deste documento, segundo a FBN, é de 1904, possui 3 páginas e sua 

autoria foi atribuída ao escritor devido à semelhança de grafia/letra. O estado 

de conservação da obra é regular. Abaixo, podemos observar um trecho da 

obra disponibilizado na BN Digital. 
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Figura 14 – Conto “O velho códice” 

 

Fonte: BN Digital  

 

Lima Barreto foi um grande cronista carioca (CAZARRÉ, 2017) e em seu 

acervo na Divisão de Manuscritos da FBN encontramos inúmeras crônicas 

produzidas pelo literato. Separamos aqui um documento produzido no século 

XX que contém 14 páginas em manuscritos intitulado “O teatro lírico”, seu 

estado de conservação é regular e está disponível na BN Digital. Verificamos 

abaixo o original da obra.  
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Figura 15 – Crônica Teatral 

 

Fonte: BN Digital  

 

Ainda no acervo de Lima Barreto na FBN, encontramos a caderneta de 

notas sobre a distribuição do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma do 

escritor, nela constam anotações sobre a declaração de guerra de Portugal à 

Alemanha. Segundo descrição feita na base de dados Sophia, o documento 

possui 16 folhas e a data provável de sua produção é de 1911, o estado de 

conservação encontra-se regular.  
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Figura 16 – Caderneta de Notas de Lima Barreto 

 

Fonte: BN Digital (2021) 

 

Por último, destacamos os recortes de jornais mencionados no Guia, 

estes foram organizados pelo escritor com textos produzidos por ele em 

cadernos especiais (SILVA, 2020). Fizemos uma busca por eles na Base de 

Dados Sophia. Obtivemos 5 resultados, conforme podemos conferir a seguir.  
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Figura 17 – Retalhos  

 

Fonte: Base de Dados 

 

Lima Barreto relaciona em seu Caderno de inventário, 7 cadernos 

intitulados “Retalhos de jornais”, porém constam pastas numeradas II ao VI, 

segundo descrição feita no Sophia. Ainda segundo informações da base de 

dados, os documentos da pasta I e VI são os avulsos que se encontram ao 

final deste conjunto. Infelizmente, não é possível visualizar estes documentos 

de forma remota, pois não se encontram disponíveis na FBN Digital, mas pela 

nota de conteúdo e resumo das pastas percebemos que se tratam de recortes 

de jornais que circulavam na época reunidos pelo escritor sobre determinados 

assuntos. Segundo Lorena dos Santos Silva (2020, p. 153),  

os assuntos cobriam temas frequentemente abordados em 
seus escritos, como a violência cometida contra as mulheres, a 
questão racial, crônicas sobre a cidade do Rio de Janeiro 
(assuntos) e resenhas que tratavam das obras de sua autoria. 

 

Estes recortes encontram-se nos idiomas português e francês. A seguir, 

extraímos o que cada pasta contem:     
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• Retalhos II 

Nota de Conteúdo: Recortes de periódicos como Le Figaro, Jornal do 

Commercio (RJ) e outros sem identificação, reunidos por Lima Barreto e 

colados em folhas do Ministério de Negócios da Guerra 

Resumo: Artigos abordam literatura, questão racial nos Estados Unidos, 

crimes violentos, caricaturas, Índia, entre outros assuntos. 

 

• Retalho III 

Nota de Conteúdo: Recortes de periódicos como Revue 

Bibliographique, Jornal do Commercio (RJ), Le Temps, O Mundo (RJ) e outros 

sem identificação, reunidos por Lima Barreto e colados em folhas do Ministério 

de Negócios da Guerra. 

• Retalho IV 

Nota de Conteúdo: Recortes de periódicos sem identificação. 

 

• Retalho V 

Nota de Conteúdo: Recortes de periódicos como Sciencias e Letras, 

Correio da Manhã, Jornal do Commercio (RJ), A Noite, Diário Oficial, A Notícia, 

Almanaque Brasileiro, Gazeta de Uberaba. 

 

• Retalhos VI 

Nota de Conteúdo: Recortes de periódicos como Jornal do Commercio 

(RJ), A Rua, A Notícia, O Paiz, Le Temps e jornais sem identificação. 

 

Ao buscarmos por estas documentações descritas no Guia, nos 

deparamos com as diversas atividades desenvolvidas por Lima Barreto ao 

longo de sua vida, tais como: estudante, servidor público, escritor, jornalista, 

entre outros; além das relações familiares, profissionais e literárias. 

Percebemos que a Coleção Lima Barreto que está sob custódia na FBN trata-

se de um fundo arquivístico e não uma coleção. Os documentos foram 

produzidos e/ou recebidos por Lima Barreto ao longo de sua vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No campo da Arquivologia, os arquivos pessoais tem se apresentado 

como um grande desafio aos profissionais da área e pesquisadores, visto que 

reúnem documentos de diversas tipologias acumulados a partir de interesses e 

motivações de seus produtores e titulares.  

Apesar dos estudos sobre arquivos pessoais ganharem relevância nos 

últimos anos, estes permanecem num plano secundário se comparados aos 

arquivos institucionais. Devido ao seu valor histórico, científico e cultural, este 

tipo de documentação tem sido custodiado por instituições como museus e 

bibliotecas, não recebendo o tratamento arquivístico adequado sendo 

denominados de modo geral como coleção. Esta perspectiva contribuiu para 

que esses arquivos fossem organizados por temas ou assuntos, indo contra os 

postulados da Arquivística no que se refere a guarda e organização de 

arquivos permanentes.  

Neste sentido, a organização destes documentos muitas vezes não 

obedecem aos vínculos existentes entre os documentos presentes nos 

conjuntos e a proveniência, princípio fundamental da Arquivologia, no qual “os 

arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter sua 

individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa“ (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996 apud BELLOTTO, 2002, p. 23).  

Ao longo dos anos, essa percepção referente aos arquivos pessoais 

vem se modificando e estes passaram a ser incluídos na definição de arquivo. 

Entretanto, observamos a necessidade de uma análise crítica no que diz 

respeito a aplicabilidade da teoria e prática arquivística no tratamento deste 

tipo de documentação tão recorrente nos arquivos administrativos, jurídicos e 

legais. 

Partindo desta premissa, buscamos analisar a metodologia de 

organização de arquivos pessoais empregada pela instituição Fundação 

Biblioteca Nacional (FBN) e conferir se esta atende aos princípios basilares da 

Arquivologia. Para tal, elencamos três “coleções” da Seção de Manuscritos, 

são elas: Coleção Alexandre Rodrigues Ferreira (presente no catálogo de 

coleções especiais) e Coleção Lima Barreto. Ressaltamos que para esta 

investigação analisamos o Guia de Coleções da Seção de Manuscritos e a 

base digital da FBN. Com base no Guia, procuramos identificar se os preceitos 
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arquivísticos, como o princípio de respeito ao fundo e de organicidade, foram 

aplicados no tratamento das coleções selecionadas. 

   Desta forma, podemos observar que as informações contidas no Guia 

de coleções da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional constituem 

ferramenta importante que auxilia o trabalho de pesquisadores e usuários, uma 

vez que fornece dados como proveniência, conteúdo e formas de acesso. 

Também destacamos que as coleções estão ordenadas alfabeticamente por 

título e reunidas por assunto. De acordo com o Guia, a descrição de cada 

coleção foi feita com base nos seguintes itens: história  administrativa  ou  

biográfica,  história  arquivística, procedência, breve descrição  do conteúdo, 

localização no  acervo, dimensão, instrumentos de  pesquisa, estágio de  

tratamento e  diversas notas adicionais de interesse para  o conhecimento da  

coleção. 

Embora reconheçamos a iniciativa da instituição em conferir um 

tratamento mais arquivístico na organização dos arquivos pessoais custodiados 

pela Seção de Divisão de Manuscritos, destacamos a necessidade de levarmos 

em consideração as características próprias inerentes a este tipo de 

documentação.  

Diante do exposto, enfatizamos a importância de compreender os 

arquivos pessoais em toda sua complexidade e singularidade. Também 

destacamos a necessidade da aplicação de métodos e tratamento arquivístico 

neste tipo de documentação, que visem garantir a preservação e recuperação 

da memória do titular. Esperamos com esta investigação contribuir para o 

debate e o desenvolvimento de metodologias de organização referente aos 

arquivos pessoais de maneira crítica, numa tentativa de consolidar este tipo de 

documentação como campo científico.  
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