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RESUMO 

 

Aborda, o presente trabalho, reflexões a cerca dos Arquivos Eclesiásticos (Arquivos 
Religiosos) no que tange aos registros paroquiais. Por meio destes procura-se perfazer a 
trajetória do século XVII ao XIX, de forma a compreender o papel social do Arquivo da 
Cúria Metropolitana de Niterói.  Identifica-se os tipos documentais desse Arquivo, 
como os registros de batismo, casamento e óbito, de maneira a comprovar a importância 
destes para a investigação das populações pretéritas. Procura-se entender o porquê da 
existência desses documentos, principalmente o registro de batismo, visto que no 
período Colonial/Imperial era a única fonte de identificação do povo brasileiro. 
Descreve sobre a responsabilidade histórica da Igreja no serviço de registrar a 
população e aborda acontecimentos que acarretaram a perda desse ofício para o Estado. 
Por fim, verifica-se as condições do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói quanto 
ao acesso, conservação e utilização de seu acervo, bem como se o processo de 
digitalização por eles empreendidos, pressupõe facilidade no acesso e na conservação 
dos documentos. 

Palavras-chave: Arquivos Eclesiásticos; Registros Paroquiais; Tipos Documentais; 
Acesso; Conservação; Digitalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Approaches, this work, reflections about the Ecclesiastical Archives (Religious 
Archives) with respect to parish records. Through these seek to make up the trajectory 
of the seventeenth to the nineteenth century, in order to understand the social role of the 
Archives of the Metropolitan Curia of Niteroi. Identifies the documental types of this 
file, as baptismal records, marriage and death, in order to prove their importance to the 
investigation of past populations. Wanted to understand why the existence of these 
documents, especially the baptismal register, since the Colonial / Imperial period was 
the only source of identification of the Brazilian people. It describes on the Church's 
historical responsibility in the service of registering the population and covers events 
that led to the loss of that office to the state. Finally, there is the condition of the 
Metropolitan Curia Archive of Niteroi on access, preservation and use of its collection, 
as well as the scanning process undertaken by them, requires ease of access and 
conservation of documents. 

Keywords: Ecclesiastical Archives; Parish records; Documental types; Access; 
Conservation; Scanning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 Registros Paroquiais estão resguardados em Arquivos 
Eclesiásticos. Nesses espaços, não se encontram somente 
preservadas informações que relatam a memória da Igreja 
enquanto instituição, mas também há conservadas passagens da 
vida do povo brasileiro (SILVA; BORGES, 2009, p.38) 
 

 
 

 Arquivos Eclesiásticos ou Arquivos de Igreja são conjuntos de documentos de 

entidades privadas, produzidos em decorrência do exercício de suas atividades, tendo 

por finalidade a guarda, preservação e acesso a esses documentos. Eles são 

“documentos”, registros e memoriais, relativos à origem, fundação, crescimento, 

história, direitos, privilégios e constituições de uma diocese, paróquia, mosteiro ou 

comunidade religiosa sob a jurisdição da Igreja e guardam fontes primárias religiosas e 

cíveis que auxiliam no processo de reconstrução histórica. 

Segundo Bellotto (2005), Arquivos Eclesiásticos são denominados de Arquivos 

Sociais, pois “os chamados arquivos sociais abrangem um grande número de 

importantes arquivos, sobressaindo-se os arquivos religiosos, os arquivos notariais e os 

arquivos de movimentos e entidades”. Ainda em relação a esses documentos, a autora 

afirma que  
 
os da Igreja Católica, com datas anteriores à proclamação da 
República, devido ao valor jurídico de seus registros demográficos (já 
que nos períodos colonial e imperial não havia registro civil), mereceu 
um artigo, o 16, na Lei nº 8.159: “os registros civis de arquivos de 
entidades religiosas produzidas anteriormente à vigência do código 
civil ficam identificados como de interesse público e social”. A Igreja 
Católica tem, no Brasil, uma tradição de organização arquivística de 
certa antiguidade. Os arquivos de algumas cúrias metropolitanas têm 
proporcionado trabalhos historiográficos de relevo, justamente pela 
possibilidade de uma adequada transferência de informação, pela 
existência de razoáveis instrumentos de pesquisa (BELLOTTO, 2005, 
p. 256). 

 
A existência de fontes documentais de origem pública em Arquivos 

Eclesiásticos remonta ao período do reconhecimento do catolicismo como religião 

oficial, por meio da criação de um estatuto jurídico próprio para a religião, sendo 

atribuído lentamente o caráter de fé pública aos atos privados da Igreja; 
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consequentemente, os seus arquivos também passam a responder como instrumento de 

tutela de direitos e do ordenamento civil e eclesiástico (SANTOS, 2005). 

   Os primeiros atos normativos, em matéria documental que deram início a 

administração dos arquivos eclesiásticos no Brasil, surgiram em 1707, com as chamadas  

“Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e o Regimento de Auditório”1.  

  Essa legislação teve sua base atrelada ao Concilio de Trento, nome atribuído a uma 

reunião de cunho religioso (tecnicamente denominado Concílio Ecumênico) convocada 

pelo papa Paulo III em 1546, na cidade de Trento, na área do Tirol italiano.  

 O Concílio de Trento empreendeu a reorganização de várias comunidades religiosas 

já existentes nesse período e criou outras ordens, dentre as quais a Companhia de Jesus 

ou Ordem dos Jesuítas, no Brasil, tendo como fundador Santo Inácio de Loyola. Esse 

Concílio teve como objetivo estreitar a união da Igreja e reprimir os abusos recorrentes 

na instituição, fazendo uso de decretos, elaborados pelos mais famosos teólogos da 

época e discutidos pelos bispos em sessões privadas. 

Interrompido diversas vezes, o Concílio durou 18 anos e seu trabalho foi concluído 

somente em 1562. Foram realizadas 25 sessões plenárias em três períodos diferentes 

(1545 a 1547; 1551 a 1552; 1562 a 1563) e, dentre várias decisões, uma delas foi a 

imposição às paróquias de uma organização mais criteriosa e minuciosa dos arquivos 

eclesiásticos, nascendo oficialmente, a partir de então, a categoria dos arquivos 

paroquiais. Por conseguinte, de acordo com Santos (2005), as Constituições Primeiras 

do Arcebispado da Bahia e o Regimento de Auditório, de 1707, que estavam em acordo 

com o Concílio de Trento, se mantiveram vigorando até a promulgação do Código de 

Direito Canônico (CDC), em 1917 e, por meio da legislação desse código, a Igreja é 

amparada juridicamente, estabelecendo normas e regulando toda a instituição.  Suas 

bases estão na herança jurídica da tradição cristã e sua função é garantir a ordem na vida 

individual e social dos cristãos, nas atividades internas da Igreja, sendo que o Arquivo, 

para o Código de Direito Canônico (CDC) é um bem eclesiástico, pois guarda e 

preserva, para a posteridade, a materialização documental da evangelização católica. 

   
                                                        
1 O Auditório Eclesiástico, também conhecido como Relação Eclesiástica, foi instalado em Salvador, 
então capital do Brasil, em 21 de novembro de 1676, com a atribuição de atuar como tribunal de segunda 
instância, julgando as apelações e agravos das decisões tomadas em primeira instância nas causas em que 
os bispos ou membros dos juízos eclesiásticos fizessem parte. O Auditório foi estabelecido logo depois da 
transformação do Bispado da Bahia em Arcebispado Metropolitano do Brasil, e recebeu regimento em 
1704. Tal documento, em conjunto com as Constituições do Arcebispado, constituem as únicas 
legislações eclesiásticas dirigidas para a colônia (SALGADO, 1985, p. 119-120). 
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Para Cristian Santos (2005), o CDC atualmente em vigor (1983) destaca o papel 

relevante que os arquivos eclesiásticos representam em meio ao conjunto de bens 

culturais da Igreja: 
 
O CDC vigente, como fonte legislativa principal da Igreja, assegura ao 
Arquivo  um  papel  exclusivo e  fundamental no processo de guarda, 
preservação e disseminação de informações referentes às atividades da 
Igreja, seja quanto às práticas individuais ou coletivas. [...] O arquivo 
é considerado indispensável à Igreja, não apenas por ser o elemento 
comprovador da sua presença no meio dos povos, mas também por lhe 
dar condições de se conhecer e de se fazer conhecer através dos 
registros seculares depositados nos fundos de informação 
arquivísticos. (SANTOS, 2005, p. 68-69) 

 

 A Igreja Católica sempre cuidou do arquivamento de seus documentos, vendo 

nessa atividade a necessidade de proteger os seus próprios interesses. Porém, devido à 

importância de se preservar a memória contida em seus registros, atende também, ao 

interesse social. 

 Isto deve-se à institucialização da religião católica, pois o ofício de registrar 

todos os fiéis era atribuído a Igreja2. Nesses registros, conservados em arquivos 

eclesiásticos, ressalta-se a trilogia dos sacramentos mais importantes da Igreja, 

registrados nos Livros Paroquiais: Batismo, Casamento e Óbito, com ênfase para o 

registro de batismo, por ser o único instrumento que durante muito tempo regulou o 

nascimento da população. Santos (2005) afirma que o sacramento de batismo ao 

assumir neste período Colonial/Imperial do Brasil, caráter obrigatório, contribuiu para a 

legitimação do poder religioso, visto que por meio desse registro, ata manuscrita nos 

Livros Paroquiais, garantia a todo homem abastado ou não, a sua introdução no seio de 

uma comunidade pela aquisição de seu nome. 

 Para tal, as normas estabelecidas no Concílio de Trento determinavam que nos 

registros de batismo e em cada paróquia, os dados a serem transcritos deveriam 

obedecer a uma sequência padronizada: a data do batismo, o nome completo do 

batizando, sua filiação (quando fosse conhecida), local da residência de seus pais ou 

responsáveis, além do nome de pelo menos um padrinho (o melhor seriam dois) que 

serviria de testemunho do ato e igualmente, passaria a ser um parente espiritual, que no 
                                                        
2 Período Colonial/Imperial, até a Proclamação da República no Brasil. 
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caso da morte dos pais, deveria responsabilizar-se pela criação do afilhado. Finalmente 

viria a assinatura do sacerdote. Um livro especial e exclusivo deveria servir para o 

assentamento dos registros de batismo e o vigário era o responsável pela sua guarda e 

conservação, em arquivo da paróquia (MARCÍLIO, 2004, p.14).  

Essa documentação é fonte importantíssima para a reconstrução da história 

nacional, pois relatam as leis, as atividades econômicas e sociais e principalmente os 

costumes dos antepassados. São conjuntos documentais com o maior volume de 

documentos conservados pela Igreja no Brasil, sendo registros únicos do gênero, 

anteriores à Proclamação da República e conservam valor jurídico, além de serem 

fontes para a história da família, a genealogia e a demografia (MARCÍLIO, 2004, p. 

17). 

No entanto, na década de 1870, quando da chegada dos primeiros imigrantes de 

confissão não católica, surgiu a necessidade da instauração de um registro civil que 

permitisse que as novas populações recém-chegadas registrassem seus atos fora das 

instâncias da Igreja Católica. Ao contrário de uma crença bastante comum, não foi a 

Proclamação da República que estabeleceu o registro civil, mas sim sua obrigatoriedade 

para toda a população. Portanto, até 1890, o registro civil torna-se opcional e 

disponibilizado apenas em alguns cartórios, justamente aqueles situados em áreas onde 

a presença de estrangeiros de outras crenças era mais forte (ZUGNO, 2014, p. 196). 

 Nesse sentido, o artigo nº 016 da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, dispõe 

que os registros civis de arquivos religiosos e entidades religiosas produzidos 

anteriormente à vigência do Código Civil, sejam identificados como de interesse 

público e social, pois esta documentação não conserva somente informações a respeito 

da memória da igreja como instituição, mas traduzem passagens da vida do povo 

brasileiro. Sua importância está relacionada às fontes arquivísticas de origem cível, à 

medida que estas não eram apenas expressões da missão evangelizadora, mas também, 

das profundas relações de favores entre os poderes civil e religioso, principalmente no 

que toca o período da escravidão, fato este bem evidente, pelo regime do padroado. 

Esses registros eram dispostos em livros encadernados, com folhas numeradas e 

rubricadas pelo vigário, com termo de abertura e de encerramento, um para cada tipo de 

registro: Batismo, Casamento e Óbito.  

A identificação desses tipos documentais configura grande importância, não 

somente à instituição, mas também para a preservação da memória, estudo da 

sociedade, da economia e da cultura.  
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Assim, este trabalho pretende apresentar alguns registros documentais: batismo, 

casamento e óbito e suas datas-limite no acervo do Arquivo da Cúria Metropolitana de 

Niterói, situado à Avenida Amaral Peixoto, número 171, salas 804/806, Edifício Dom 

Bispo, no centro da cidade de Niterói- Rio de Janeiro. O arquivo contempla registros 

paroquiais entre os séculos XVII ao XX e por serem registros civis de arquivos 

religiosos são identificados como de interesse público e social.  

 Isto feito busca-se, fundamentalmente, entender o papel social do Arquivo da 

Cúria Metropolitana de Niterói por meio de seus registros paroquiais e saber da sua 

acessibilidade, o estado de conservação e de que forma se dá a utilização dessa 

documentação, visto o mesmo ser um arquivo privado com documentação de acesso 

público.    

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo Geral 

Compreender o papel social do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói por meio de 

seus registros paroquiais e verificar a acessibilidade, estado de conservação e uso destes 

documentos. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Conhecer os registros paroquiais de batismo, casamento e óbito; 

 b) Definir o que são e por que existem Registros Paroquiais; 

c) Descrever porque os Registros Paroquiais de batismo, casamento e óbito estavam sob    

a responsabilidade da Igreja; 

  d) Verificar porque as funções foram transferidas para o Estado;  

e) Identificar as condições de acesso, conservação e utilização do acervo. 

 

1.2 METODOLOGIA 
 

A primeira etapa deste estudo consistiu em realizar um levantamento bibliográfico 

sobre os temas pertinentes ao trabalho: arquivos eclesiásticos, tipologia documental, 

memória, conservação e preservação. Este levantamento buscou trazer o debate acerca 

destes conceitos na literatura atual, sendo arrolado, também, os principais livros e 
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periódicos da área e as comunicações apresentadas nos principais congressos sobre 

arquivos de forma que o estudo seja, ao mesmo tempo, descritivo e explicativo a partir 

do que está consolidado na área.  

A segunda etapa consistiu de pesquisa de campo, cujo procedimento metodológico à 

realização do diagnóstico foi relacionado ao tamanho do acervo, das formas de 

acondicionamento, das ações de conservação e das formações dos técnicos 

responsáveis.  Ao mesmo tempo, buscou inteirar-se de que forma a digitalização de 

documentos ajustou-se como um facilitador ao acesso, conservação e utilização desse 

acervo.  

                                                                                                                                       

1.3 JUSTIFICATIVA 

  Por meio do Código de Direito Canônico, como fonte legislativa principal da 

Igreja Católica, é assegurado ao arquivo um papel exclusivo e fundamental no processo 

de guarda, preservação e disseminação de informações referentes às atividades desta 

instituição. Neste sentido, compete ao arquivo eclesiástico custodiar o fundo referente 

aos Registros Paroquiais: Batismo, Casamento e Óbito, que formam um conjunto 

documental classificado como Arquivo Paroquial (cân.535§1 e 535§5)3, dentro da 

classificação  dos tipos de arquivos eclesiásticos, segundo o Código de Direito 

Canônico (CDC). 

Desde a colonização do Brasil, todos os indivíduos, sem exceção, quando 

batizados, casados ou falecidos, tinham estes fatos registrados em livros especiais, que 

eram conservados pela Igreja Católica, visto que a Igreja era parte do aparato 

burocrático do Estado. Como instituição, era o que mais se aproximava aos atuais 

cartórios, e os padres, por vezes, se aproximavam de escriturários, pois realizavam todos 

os registros dos cidadãos, seus fiéis. A Igreja se tornou, assim, um braço do Estado no 

território brasileiro, indo, quase sempre, além das funções estritamente religiosas. Era a 

                                                        
3 Cân. 535§ 1. Em cada paróquia, haja os livros paroquiais, isto é, o livro de batizados, de casamentos, de 
óbitos, e outros, de acordo com as prescrições da Conferência dos Bispos ou do Bispo diocesano; cuide o 
pároco que esses livros sejam cuidadosamente escritos e diligentemente guardados (IGREJA 
CATÓLICA. Código de Direito Canônico, 1983). 
 
Cân. 535§ 5. Também os livros mais antigos sejam guardados diligentemente, de acordo com as 
prescrições do direito particular (IGREJA CATÓLICA. Código de Direito Canônico, 1983). 
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responsável por hospitais, asilos, orfanatos e cemitérios. E, por meio dos registros de  

batismo, casamento e óbito, a instituição comandava a vida pública dos cidadãos. O 

homem vinha ao mundo pela Igreja, formava família com seu aval e era sepultado em 

suas terras.  

O presente estudo justifica-se pelo valor dos registros paroquiais, visto serem 

documentos de grande valia à recuperação das fontes civis, pois contribuem para a 

compreensão não apenas da história da Igreja Católica, mas também da sociedade como 

um todo, pois são retratos de pessoas, do tempo e dos lugares onde viveram. 

O campo empírico será o acervo do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói, 

que possui um corpus documental, ou seja, Registros Paroquiais, formados pelos três 

sacramentos, que datam do século XVII ao XX, com maior atenção para os livros que 

correspondem aos séculos XVIII e XIX, pois até o final deste último, a 

institucionalização e o lavramento dos registros civis de batismo, casamento e óbito, 

foram funções exclusivas da Igreja, até a Proclamação da República no Brasil, em 1889. 

Isto posto, por meio de ato normativo promulgado pelo Decreto 119-A, de 7 de 

janeiro de 1890, aprovado no governo Republicano de Marechal Deodoro da Fonseca, 

com base na proposta do conselheiro Ruy Barbosa, ficou estabelecida a proibição à 

intervenção da autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa, 

consagrando a plena liberdade de cultos e  a extinção  do Padroado4. 

Este fato desencadeou mudanças, e uma delas foi a ruptura dos laços entre a 

Igreja e Estado, promulgada pela Constituição de 1891, o que tem sido mantido até 

então. A partir deste fato, a Igreja perdeu a exclusividade em registrar os sacramentos, 

porém, não inviabilizou que os mesmos continuassem a serem registrados, visto eles 

marcarem a passagem dos diversos momentos da vida dos católicos e conservarem a 

memória da própria instituição.   

A seriedade em desenvolver um estudo dessa documentação reside em observar 

o tratamento que lhe é dispensado: seu estado de conservação, sua custódia e a 

preservação da memória, por ser um valioso patrimônio 

documental/informacional/cultural. Conhecer os tipos documentais permite-nos 

                                                        
4 O regime do padroado esteve intimamente ligado à concepção de cristandade, fenômeno social 
consolidado na Idade Média, que nada mais foi que um projeto político-religioso com o objetivo de fazer 
com que todos os povos recém colonizados se submetessem aos valores proclamados pela Igreja. Como 
os interesses civis e religiosos caminhavam juntos quase sempre, o aparato político-militar era importante 
neste processo de cristianização (MATOS, 2003, p. 104). 
 



19 
 

construir, a partir da análise dos seus dados, informações preciosas para o conhecimento 

social, já que durante o período Colonial e Imperial, a paróquia foi a unidade 

administrativa que mais penetrou no território brasileiro.  

 A importância imputada aos registros paroquiais é muita, desde a memória 

social até a busca por direitos civis individuais. As informações contidas nesses 

documentos permitem remontar ao passado em várias direções. No entanto, em muitos 

casos, verifica-se que o tratamento documental dado a esse acervo está muito aquém das 

expectativas e do necessário, visto que estes, por muitos anos, não receberam a atenção 

necessária no que tange a sua preservação. 

 Neste sentido, concordamos com Marcílio (2004, p.17) ao afirmar que 

                                        o grande problema, no entanto, foi o da conservação desses livros 
paroquiais, particularmente em um País como o Brasil, onde pouco se 
cultivou a prática e o valor da Arquivística. Boa parte dos registros 
paroquiais brasileiros não existem mais: sofreram a ação predatória 
conjugada do tempo, dos insetos e especialmente do Homem. 

 Outro problema refere-se a guarda desses documentos, pois ao longo do tempo 

as Dioceses passaram por vários desmembramentos e, ainda segundo Marcílio (2004, 

p.17) a documentação ao ficar custodiada em lugares impróprios, acarretava o seu 

rápido desaparecimento.  

É fato que isso ocasiona dispersões da documentação levando à fragmentação 

das séries documentais ou tipo documental.  

Então, o que estamos entendendo por tipo documental neste trabalho é  

 
                                          [...] a configuração que assume a espécie documental de acordo com  

as informações nela contidas, determinadas pela atividade que a 
gerou. [...] porque pode proporcionar  o  reconhecimento  imediato,  
através do documento-veículo, das funções, das atividades e  dos   
desdobramentos operatórios;(BELLOTTO,2014,p.347-348). 

 
É importante ressaltar que por meio dos registros paroquiais, em seus tipos 

documentais, batismo, casamento e óbito, conseguimos refazer os tempos pretéritos, 

revitalizando a memória da sociedade Colonial/Imperial do Brasil. Mas para tal, não se 

pode negligenciar a importância de se conservar e preservar esses registros, visto que, 

segundo Guimarães (2012, p. 77-78), 

cada objeto traz consigo uma história para contar; como foi produzido; 
qual era a sua aparência original; quais foram as mudanças ocorridas 
ao longo do tempo; como outros materiais afetaram sua conservação 
[...]. Entender esta “história” não está apenas, nas mãos de um 
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especialista em patrimônio cultural, mas no conhecimento 
interdisciplinar de profissionais de várias áreas, como: história da arte; 
química; física; microbiologia; arquivologia; museologia; 
conservação; restauração; entre outras mais, que dão apoio ao trabalho 
de preservação das diversas formas de registro da memória, em seus 
diferentes suportes. 

 
Sendo assim, Froner (2010, p.18)) afirma que, “preservação é a utilização de 

todas as técnicas científicas disponíveis para assegurar a manutenção dos artefatos, 

coleções artísticas e históricas,[...]com os critérios que buscam as melhores condições 

para um acondicionamento adequado”. Explica, ainda, a autora, que no final do século 

XX ocorreu um reconhecimento de que a conservação preventiva é fundamental tanto 

na ação de restauradores, quanto das instituições que abrigam coleções, o que levou 

muitos organismos formadores de profissionais a investir nessa área de conhecimento.  
Com base nos autores citados, este estudo buscou constatar se as séries 

documentais se encontram completa, ou seja, sem dispersão, como também, conhecer o 

estado de conservação desse acervo mantido sob custódia da Cúria Metropolitana de 

Niterói. 

Por fim, fica compreendida neste estudo a necessidade de preservar a memória, 

através da conservação e custódia dos Registros Paroquiais, pois a prática de registrar os 

principais estágios da vida do homem – batismo (único documento que relatava o 

nascimento do homem no período Colonial/Imperial, no Brasil), casamento e morte –, 

bem como a custódia do fundo resultante destes assentos, eram atividades exclusivas da 

Igreja no Brasil até o final do século XIX, sob os auspícios das leis eclesiásticas e como 

uma das formas de controlar e vigiar a população. 

Deste modo, essa investigação está dividida em 6 seções. A introdução 

especifica a importância dos Arquivos Eclesiásticos, no que tange aos Registros 

Paroquiais: batismo, casamento e óbito e detalha a metodologia empregada. A segunda 

seção trata do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói, tipos documentais e as 

parcerias para ampliação do acesso. A preservação da documentação por meio da 

digitalização, acesso, conservação e sua utilização é o tema da terceira seção. Na seção 

seguinte, as considerações finais.  Referências, na quinta seção e por fim, na sexta 

seção, os anexos. 
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2  O ARQUIVO  E OS DOCUMENTOS DA CÚRIA METROPOLITANA DE     
 NITERÓI   
 

 
 
                                    

Cada indivíduo é registrado com suas características       
pessoais e em cada momento vital de sua existência; e cada um 
deles integra uma série cronológica de eventos, guardados em 
livros especiais e que cobrem uma localidade fisicamente bem 
demarcada —a paróquia (MARCÍLIO, 2004, p. 16). 

 

2.1 HISTÓRIA DA CÚRIA METROPOLITANA DE NITERÓI 

A Cúria Metropolitana é a sede administrativa da Arquidiocese de Niterói. Sua 

criação data de quando a Diocese de Niterói foi elevada a Arquidiocese e sede 

metropolitana, em 26 de março de 1960, por meio da Bula Quandoquidem verbis, pelo 

Papa João XXIII e por conseguinte, suas instalações estão no mesmo endereço da 

Arquidiocese de Niterói,  situada à rua Gavião Peixoto, 250, sobreloja, Icaraí, Niterói/ 

RJ. 

Toda a documentação produzida e ou recebida pela Arquidiocese de Niterói, 

tanto administrativa como religiosa, tramita pela Cúria Metropolitana,  contemplando as 

três idades do documento, ou seja, corrente, intermediária e permanente. 

A Arquidiocese de Niterói possui um Arquivo Histórico, órgão responsável pela 

preservação dos arquivos, da documentação histórica da Cúria e das paróquias da 

Arquidiocese de Niterói. 

 Este arquivo preserva a documentação administrativa de algumas Comarcas 

Eclesiásticas anteriores à criação da Diocese de Niterói, da Diocese e outros que 

auxiliam na construção histórica da memória da Arquidiocese, tendo como destaque os 

registros de batismo, casamento e óbito. 

  No que tange a documentação histórica da Cúria Metropolitana, é relativa as 

freguesias do período Colonial/Imperial do Brasil e, desde 2001, quando da criação do 

Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói e de sua transferência, em 2003 para 

instalações próprias, à Avenida Amaral Peixoto, 171, s/804-806, centro de Niterói/RJ, 

tem sob sua custódia toda essa documentação. Estima-se um total de 26 freguesias 

identificadas:  
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Freguesia de N.Sª de Nazaré de Saquarema; Freguesia de N.Sª do 
Amparo de Maricá; Freguesia de São Gonçalo do Amarante; 
Freguesia da Assunção de Cabo Frio; Freguesia de São Pedro da 
Aldeia; Freguesia de Santo Antônio de Sá;Freguesia de Cassarabu 
(Santo Antônio de Sá); Freguesia de São Sebastião de Itaipu; 
Freguesia de Nossa Senhora da Guia de Pacobaiba; Freguesia de São 
Gonçalo de Campos dos Goytacazes; Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição do Rio Bonito; Freguesia de São João Batista de Itaboraí; 
Freguesia de Icaraí; Freguesia de Guapimirim; Freguesia de 
Guaratiba; Freguesia de Irajá; Freguesia de Jacarepaguá; Freguesia de 
Paraíba; Freguesia de Itambi; Freguesia de N. Sª do Bonsucesso de 
Piratininga; Freguesia de Araruama; Freguesia de São Vicente de 
Paula (Araruama); Freguesia de Santa Rita do Rio Negro (Duas 
Barras); Freguesia de Nossa Senhora de Capivari; Freguesia do Porto 
das Caixas; Freguesia de Campos dos Goitacazes. (ARQUIVO DA 
CÚRIA METROPOLITANA DE NITERÓI- Catálago do acervo). 

 

Há vários livros de batismo, casamento e óbitos (livres, escravos, forros e índios) de 

freguesias não identificadas, como também, livros de registros da Capela de Santana do 

Bananal, Pia União da Divina Providência, mais a Catedral de São João Batista de 

Niterói. 

A documentação referente a essas freguesias é composta, em sua maioria, de 

livros de registros de batismo, casamento e óbito, comprovando que a documentação era 

contida em cada paróquia de sua freguesia. 

2.2 O ARQUIVO DA INSTITUIÇAO 

Arquivar documentos é uma prática antiga nas igrejas. A partir do século XVI, 

por meio do Concílio de Trento (1545- 1563), novas proposições eclesiásticas foram 

elaboradas acarretando as primeiras leis, denominadas Leis Canônicas, sobre os 

arquivos eclesiásticos. Por conseguinte, a normalização dos registros paroquiais fez com 

que os distritos provinciais diocesanos e freguesias, locais a que as igrejas pertenciam, 

passassem a investir em melhorias, principalmente em relação a organização e controle 

dos seus acervos. 

De acordo com essa legislação, o Cânone 535§ 1, afixava a obrigatoriedade de 

cada paróquia ter seus próprios livros:  

Em cada paróquia, haja os livros paroquiais, isto é, o livro de 
batizados, de casamentos, de óbitos, e outros, de acordo com as 
prescrições da Conferência dos Bispos ou do Bispo diocesano; cuide o 
pároco que esses livros sejam cuidadosamente escritos e 
diligentemente guardados.(CDC, 1983, cap. VI) 
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A necessidade de identificar e catalogar a documentação permanente da 

Arquidiocese de Niterói (Província Eclesiástica formada por várias Dioceses) levou à 

criação, em 2001, do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói, visto que até a 

presente data, a Cúria Metropolitana de Niterói, que é a sede administrativa da 

Arquidiocese de Niterói, concentrava toda a documentação administrativa produzida 

juntamente com a recolhida de todas as instituições religiosas. Sendo assim, com a 

criação do Arquivo, somente a documentação permanente, registros paroquiais de todas 

as freguesias, capelas e paróquias, estão sob sua responsabilidade, facilitando desta feita 

o acesso dos usuários, visto que o objetivo era reunir toda a documentação em uma área 

específica da sede. 

Segundo Paes (1997, p.122): 
O principal objetivo da reunião dos arquivos em órgão central é torná-
los acessíveis e colocar à disposição dos usuários a experiência do 
passado, tanto quanto ela se reflita em um documento. Cada conjunto 
de documentos é reservatório de experiência humana, que só poderá 
ser adequadamente utilizada se estiver racionalmente arranjada e 
conservada. 
 

 Desta maneira, deu-se início ao trabalho de organização da documentação 

alocada na Cúria Metropolitana de Niterói, permitindo, em médio prazo, a formação de 

arquivos correntes, intermediários e permanentes seguindo a lógica arquivística, por 

meio da elaboração de uma tabela de temporalidade5 que respeita tanto as normas do 

Direito canônico, quanto a Legislação brasileira. Esse instrumento permite a destinação 

do documento, visto que determina prazos para que o mesmo seja recolhido ao arquivo 

permanente ou seja eliminado, impedindo desta forma, o acúmulo irrestrito de papéis. 

Conforme o histórico disponível no site da instituição foi durante o episcopado 

de D. Carlos Alberto Navarro (1990-2003), que a Arquidiocese de Niterói deu início a 

sua política de gestão de documentos. O primeiro fundo a ser organizado foi o dos 

processos e habilitações matrimoniais do século XIX, referente ao Estado do Espírito 

Santo6.  

                                                        
5 Instrumento de destinação, aprovado pela autoridade competente, que determina prazos para 
transferência, recolhimento, eliminação e reprodução de documentos (Dicionário de terminologia 
arquivística, 2012) 
6  A Diocese de Niterói, criada em 27 de abril de 1892, pela Bula “Universo Orbis Ecclesie do Para Leão 
XIII, até sua elevação a Arquidiocese, a 26 de março de 1960, pela Bula “Quandoquidem Verbis” do 
Papa João XXIII, abrangia, na época, os Estados do Rio de Janeiro (exceto o antigo Distrito Federal) e do 
Espírito Santo. (Anuário Eclesiástico: Arquidiocese de Niterói, 2010). 
. 
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E, a partir de 2003, durante o episcopado de Dom Alano Maria Pena, o Arquivo 

da Cúria Metropolitana foi transferido para o centro da cidade de Niterói, Rio de 

Janeiro, onde está até hoje. Neste novo local, o acervo passou por processo de 

higienização, ao mesmo tempo em que os livros paroquiais foram identificados e 

catalogados. Importante observar que no quadro de funcionários não encontramos 

arquivista, somente um professor/historiador, coordenador do Arquivo e uma atendente. 

Seu espaço físico é composto por uma sala dupla, onde existe a seguinte disposição: 

1- Sala da administração, digitalização e pesquisa; 

2- Sala para guarda de documentação; 

3- Guarda provisória (documentos envoltos em papel pardo); 

4- Equipe de trabalho de digitalização. 

Com maior espaço físico o Arquivo passou a atender o público, a princípio 

apenas para os que buscavam certidões para fins exclusivamente religiosos. Atualmente 

está aberto ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 14:00 as 18:00h, e as 

pesquisas são agendadas por meio do link: <http://acmnit.wix.com/acmn.htm>, onde o 

solicitante deve preencher o cadastro do Arquivo para que assim seja marcada a data e a 

hora  para realização da pesquisa. O arquivo não cobra nenhum valor quanto às 

pesquisas realizadas pelos próprios requerentes, porém se for inviável ao solicitante vir 

ao Arquivo ou caso o mesmo prefira que a pesquisa seja feita pelos funcionários da 

instituição, será cobrada uma taxa de pesquisa. 

 

2.3 PARCERIAS PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO  

Com intuito de ampliar e facilitar o acesso de seu acervo, a Arquidiocese de 

Niterói, em 2003, iniciou o processo de digitalização dos livros paroquiais e 

armazenamento em mídias, por meio de um acordo firmado com a Universidade Federal 

Fluminense, representado pelo Laboratório de História Oral e Iconografia (LABHOI) e 

com a Universidade Norte Americana Vanderbilt, situada na cidade de Nashville, em 

Tennessee. 

Porém, havia necessidade, também, de preservar a documentação. Sendo assim, 

no período de 2003 a 2005, por meio do projeto Escravidão Africana nos Arquivos 

Eclesiásticos, deu-se continuidade ao processo de digitalização, cujo objetivo foi 

identificar e digitalizar documentação relativa a escravidão nos arquivos eclesiásticos 

existentes nas dioceses e paróquias da Igreja Católica e constituir uma coleção de CDs a 
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ser disponibilizada para consulta nos arquivos integrantes da rede do projeto que 

envolve atualmente a Arquidiocese de Niterói, Diocese de Nova Iguaçu e as igrejas 

coloniais de Havana e Matanzas, em Cuba. Ao longo de dois anos, o projeto constituiu 

uma coleção de documentos digitais a partir das coleções dos arquivos das 

Arquidioceses de Nova Iguaçu e Niterói. Esse projeto encontra-se concluído e fizeram 

parte : Coordenador: Mariza de Carvalho Soares; Coordenador: /Francisco Javier Müller 

Galdames; Financiador(es): Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional a UFF 

(Universidade Federal Fluminense). 

 Um novo projeto se deu no período de 2005 a 2008, em parceria com a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro/SG e a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)- Projeto de Identificação, classificação e 

conservação do acervo do Arquivo Da Cúria Metropolitana de Niterói (ACMN) e teve 

como objetivo identificar os livros de registros paroquiais, datados do século XVII até o 

século XIX, pertencentes ao Arquivo Histórico da Arquidiocese de Niterói (AHAN). Da 

mesma forma, foram elaboradas ferramentas de pesquisa que possibilitam a recuperação 

da informação de forma rápida e precisa. Devido a este trabalho, hoje está sendo 

construído um banco de dados na plataforma do Ica-Atom. Esse projeto contou com 

bolsistas que auxiliaram na catalogação do acervo o que permitiu que começassem a 

atender todos os pedidos de pesquisa. Participaram desse projeto: José Roberto Pinto de 

Góes - Coordenador/Francisco Javier Müller Galdames; Financiador(es): Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesq. do Estado do Rio de Janeiro - Bolsa. 

Já em 2013 foi encerrado o projeto “Arquivos Paroquiais e História social: 

Histórias e Memórias do Estado do Rio de Janeiro (séculos XVI-XIX)”. O projeto, ora 

contemplado pelo programa Pensa Rio (FAPERJ), corresponde ao período de 2010 a 

2012, e conta com a participação de estudiosos, de pessoal qualificado e de instituições 

que lidam com acervos eclesiásticos, com o intuito de facilitar análises. Nesta direção, o 

Projeto Arquivos Paroquiais e História social: Histórias e Memórias do Estado do Rio 

de Janeiro reúne, como coordenador e pesquisadores associados, 10 docentes de 4 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) sediadas no Estado Rio de Janeiro: 

UFRJ, UFF, UFRRJ e UNIRIO. Ademais, este projeto pretendeu ser inédito ao realizar 

esforços nos 3 arquivos paroquiais mais significativos do Estado, a saber: Arquivo do 

Mosteiro de São Bento, Arquivo da Arquidiocese de Niterói e Arquivo da Cúria 

Diocesana de Nova Iguaçu. O projeto teve como finalidade digitalizar a documentação 

em alta definição e transformar as imagens em banco de dados, agilizando assim todo o 
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processo de busca por informação. O projeto concedia também aos arquivos melhorias 

estruturais e compra de equipamentos permanentes, o que possibilitou um grande 

avanço para o Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói (ACMN). Teve como 

participantes nesse projeto: João Luís Ribeiro Fragoso – Coordenador; Financiador: 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - 

Auxílio financeiro 

 

2.4 O ACERVO 

A documentação eclesiástica sobre o passado está em sua maioria nos arquivos 

paroquiais e diocesanos. Os acervos encontrados nesses espaços são referentes à ampla 

documentação proveniente da administração pública e religiosa de períodos remotos. 

Esses documentos encontram-se guardados nos arquivos eclesiásticos diocesanos e, em  

geral, são registros de batismo, casamento e óbito, feitos em paróquias até a 

promulgação do Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890 (BRASIL,1890).  

Até a Proclamação da República, em 1889, o clero ocupou um importante lugar 

na máquina burocrática do Estado Colonial e Imperial, conforme já foi mencionado, 

cabendo-lhe os registros e a coleta de informações sobre nascimentos (através dos 

batizados), matrimônios e óbitos da população brasileira. Mas, com a chegada dos 

primeiros imigrantes no Brasil, a função de registrar os sacramentos, fora transferida ao 

Estado e os mesmos passaram a ser registrados em cartórios, visto a religião católica 

não ser  mais a religião oficial no Brasil. 

Esses registros paroquiais congregam um precioso e diversificado acervo de 

fontes primárias7 sobre a história social/colonial da antiga capitania do Rio de Janeiro, 

em especial da cidade de São Sebastião e seu entorno, sob a propriedade de diferentes 

arquivos eclesiásticos. Dentre esses arquivos, encontra-se o Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Niterói: Conjunto de entidades eclesiásticas que auxiliam o arcebispo 

a gerir administrativa e pastoralmente os assuntos da Arquidiocese, acumulando uma 

dupla função: auxiliar o arcebispo e contribuir para a construção da memória social 

(CDC, 1983, cân. 469). 

Os documentos do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói referem-se aos 

séculos XVII, XVIII, boa parte do século XIX, contemplando também, o século XX; 

                                                        
7 Os documentos de fonte primária são aqueles de primeira mão, provenientes dos próprios órgãos que 
realizaram as observações. Englobam todos os materiais, ainda não elaborados, escritos ou não, que 
podem servir como fonte de informação para a pesquisa científica (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 43). 
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constituído por tipos documentais, em sua maior parte, registros de batismo, casamento 

e óbito. A documentação encontrada na instituição, no momento da pesquisa, está 

relacionada no quadro abaixo. Segundo o coordenador da instituição, Professor 

Francisco Javier, atualmente o arquivo está em reorganização devido a recebimento de 

documentos que estão ainda, em seleção. 

 

QUADRO 1 MAPEAMENTO DO ACERVO DO ARQUIVO DA CÚRIA 

METROPOLITANA DE NITERÓI 

FREGUESIA 
TIPO 

DOCUMENTAL 
DATA-

LIMITE LIVROS 
Catedral de São João Batista  Batismo 1660- 1959 104 

de Niterói 
Batismo,Casam. e 
Óbito 1685-1700 1 

  Casamento 1752- 1973 48 
  Casamento e Óbito 1734- 1754 1 
Freg. De N. Sª de Nazaré de  Batismo 1804- 1884 28 
Saquarema Batismo e Óbito 1770-1825 1 
  Óbito 1724- 1862 5 
Freg. De N.Sª do Amparo de  

Batismo 1701-1898 14 Maricá 
  Casamento 1684-1888 5 
  Casamento e Óbito 1744- 1771 1 
  Óbito 1706- 1878 4 
Igreja Matriz de Correntezas Batismo  1844-1851 1 
Capela de N. S. do Locardo Batismo 1863-1872 1 
Irmandade da Vila de Maricá Livro de Compromisso  1848- 1 
Freg. De São Gonçalo        

do Amarante 
Batismo, Casam, e 
Óbito 1648-1721  1 

  Livro de Banhos8 
1867;1877-

1878;  2 
    1880;1886;1896   
  Justificação de Batismo 1897 1 
  Casamento 1724- 1807 3 
  Óbito 1733- 1780 3 
Freg. Da Assunção de Cabo Frio Batismo 1803-1887  6 

  
Batismo, Casam. e 
Óbito 1699- 1733 1 

  Casamento 1679- 1869 4 

                                                        
8 Livros referentes a documentação de processos de casamentos. 
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Freg. São Pedro da Aldeia Batismo 1794- 1893 10 

  Batismo e Casamento 1887-1930 1 

  Casamento 1826- 1887 3 
Freg. De Santo Antônio de Sá Batismo 1720- 1852 7 
  Casamento 1741-1809 3 
  Casamento e  Óbito 1719- 1754 1 
  Óbito 1714- 1796 9 
  Testamento 1714- 1715 1 
Freg. De Cassarabu  Batismo 1656- 1749 2 
(Santo Antônio de Sá) Óbito 1765- 1795 1 
Freg. De São Sebastião de Itaipu Batismo  (on line) 1713- 1790 3 
  Batismo  1752- 1820 5 
  Batismo e crisma 1712- 1730 1 
  Casamento 1743- 1849 2 
  Óbito 1733- 1781 9 
Freg. De N. Sª da Guia de 
Pacobaiba Casamento 1748- 1810 1 
Freg. De S. Gonçalo de  Batismo 1713- 1787 2 
de Campos dos Goytacazes Casamento 1743- 1758 2 
  Óbito 1770 1 
Freg. De N. Sª da Con Rio Bonito Batismo 1768- 1771 3 
Freg. de Icaraí Óbito 1776- 1778 2 
Freg. de Guapimirim Casamento 1749- 1762 1 
  Óbito 1744- 1773 2 
Freg. Guaratiba Óbito 1703-1704 1 
Freg. de Irajá Batismo 1702- 1739 1 
Freg. de Jacarepaguá Batismo 1719-1720 1 
Freg. Paraíba Batismo 1741- 1744 1 
  Óbito 1731- 1749 1 
Freg. de Itambi Batismo 1675- 1736 4 
Freg. N.S. Bonsucesso Piratininga Batismo 1668- 1733 2 
Freg. de Araruama Batismo 1710- 1898 6 
  Índice livros Batismo 1829- 1860 1 
  Casamento 1860- 1905 2 
  Óbito 1871- 1887 2 
Freg. de S. Vicente de Paula  Batismo 1855- 1874 2 
(Araruama) Batismo e Casamento 1860- 1889 1 
  Óbito 1855- 1872 1 
Freg. S.Rita do Rio Negro  Batismo 1845-1896 1 
Freg. de N.Sª de Capivari Casamento 1848- 1879 1 
Capela de Santana do Bananal Óbito 1859- 1862 1 
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Pia União da Divina Providência Diversos 1899- 1908 1 
  Associados / RJ 1899 1 
Freg. de Porto das Caixas Óbito 1860- 1880 1 
Freg. de Campos dos Goytacazes Provissão Casamento 1850 1 
Freg. não identificadas Índice de Casamento Sem Data 2 
  Dízimo9 1892 1 
  Proclamas Século XIX 1 
  Justificações Século XIX 1 
Fonte: Catálago do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói. 

 

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói possui aproximadamente, 20 

metros lineares de documentos textuais, metragem estimada em 2008. No momento, em 

virtude de novos recolhimentos e eliminações de documentos, de acordo com a tabela 

de temporalidade da instituição, em vigor desde 2001, não há condições de nova 

aferição, quanto a real metragem do acervo.  

Quanto a conservação, pelo fato de que a maior parte dos registros paroquiais  se 

encontravam nas igrejas das instituições que os produziam, as condições desses locais 

nem sempre adequados, proporcionou sua  deterioração com o decorrer do tempo. Essa 

constatação tivemos quando nos deparamos com a documentação custodiada pelo  

Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói. Observamos que boa parte dos registros 

sofreu a ação do tempo, dos insetos e especialmente do homem; há várias séries 

incompletas, encontramos poucos registros com as três ordens: batismo, casamento e 

óbito. Além disso, são escassos os livros de registros que apresentam, tanto termo de 

abertura, quanto de encerramento. A existência dessa espécie documental é de grande 

importância nos livros paroquiais, visto que o termo de abertura descreve a que se 

propõe o documento, ou seja, o tipo de registro, e o termo de encerramento, acrescido 

das datas tópicas e cronológicas e assinatura, proporciona maior rapidez quando da 

recuperação da informação. 

 Em relação à espécie documental “termo”, Bellotto (2002, p. 88),  define 

“termo” como: “documento diplomático testemunhal de assentamento. Declaração 

escrita em processo ou em livro próprio, registrando um ato administrativo, contratual, 

de ajuste ou uma vontade”. 

                                                        
 

9 Livro de Contabilidade 
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A seguir, apresentamos, para conhecimento, imagens dos Termos de abertura e 

encerramento do livro de batismo de escravos. 

 

 

FIGURA 1 TERMO DE ABERTURA (1742) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Livro de Batismo de Escravos, Freguesia de Sam Sebastiam de Itaipu (1742).      
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FIGURA 2 TERMO DE ENCERRAMENTO (1742- 1786) 

 
       

     Fonte:Livro de Batismo de Escravos, Freguesia de Sam Sebastiam de Itaipu. 
 
 
 

Outros fatores ocasionaram o estado atual das séries documentais, além dos já 

mencionados. Um deles foi o fato da criação de novas Dioceses no período Colonial e 
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Imperial. No Brasil, neste período, a documentação das paróquias, quando 

desmembrada para uma nova circunscrição eclesiástica, dispersava-se pela falta de  

conservação adequada e como resultado, sujeita a  rápida degradação. 

 O acesso a essas fontes documentais são relevantes para o estudo das populações 

passadas, possibilitando conhecer nossa história social, econômica e administrativa do 

Brasil. Além disso, permite vivenciar os hábitos, costumes e práticas da população do 

período Colonial e Imperial, visto que todos recebiam os sacramentos, já mencionados, 

indicando o poder da igreja sobre a população da época. 

Atualmente, a documentação conservada nos arquivos faz parte do patrimônio 

cultural da humanidade, e o reconhecimento da preservação desse passado contribui 

para a construção da memória social, que para Maria Célia Paolli (1992): 

 
[...] seria uma significação coletiva e plural da história da sociedade 
produtora de cidadania, pois conservar e preservar os arquivos 
eclesiásticos passou a ser sinônimo de cuidado com os documentos do 
passado (PAOLLI, 1992, p. 25-28).  

 

Em especial aos registros de batismo, casamento e óbito, pois guardam um caráter serial 

e cronológico. São fontes primárias produzidas no local e no evento em que eles 

ocorreram. 

 
 

2.5 TIPOS DOCUMENTAIS 
 

É bem comum o termo tipologia documental ser confundido com tipo 

documental ou espécie documental, gerando imprecisões. Porém, de acordo com o 

Dicionário de Terminologia Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 2012), fica claro 

a conceituação de cada termo. Tipo documental: configuração que assume uma espécie 

documental de acordo com a atividade que a gerou; entende-se por espécie documental: 

a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das 

informações nele contida; desta forma, conforme a sua etimologia, Tipologia 

documental se configura como um campo de estudo dos tipos documentais. 

Na visão de Bellotto (2008, p. 7) tipologia documental é: 

[...] a ampliação da diplomática em direção da gênese documental, 
perseguindo a contextualização nas atribuições, competências, funções 
e atividades, da entidade geradora/acumuladora. Assim, o objeto da 
diplomática é a configuração interna do documento, o estudo jurídico 
de suas partes e dos seus caracteres para atingir sua autenticidade, 
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enquanto que o objeto da tipologia, além disso é estudá-lo enquanto 
componente de conjuntos orgânicos, isto é, como integrante da mesma 
série documental, advinda da junção de documentos correspondentes à 
mesma atividade. 
 

Por meio de um levantamento documental no Arquivo da Cúria Metropolitana 

de Niterói, vide quadro 1, na página 27, constatamos que os tipos documentais 

encontrados estão em concordância com a legislação do Código de Direito Canônico 

vigente, sendo que  a maior incidência desses tipos recai para os registro de batismo, 

casamento e óbito, foco deste trabalho.  

Esses registros são séries documentais de valiosa importância, pois a partir dos 

tipos documentais conseguimos vincular a existência material do registro aos processos 

que deram origem a produção e a configuração externa10 e interna11 do documento. 

Sendo assim, Bellotto (2002) afirma que “[...] não é possível dissociar a 

diagramação e a construção material do documento do seu contexto jurídico- 

administrativo de gênese, produção e aplicação”. 

   Nesta linha de pensamento, os tipos documentais: registro de batismo, registro 

de casamento e registro de óbito que fazem parte do Arquivo da Cúria Metropolitana de 

Niterói, são documentos manuscritos, registrados em livros paroquiais, um para cada 

tipo de registro, com numeração na página fronteira, refletindo a mesma no verso. 

Normalmente observava-se de dois a seis assentos (registros feitos nos livros 

paroquiais) em cada página, sendo que na primeira, prevalece o termo de abertura e na 

última, o de encerramento dos registros. Porém, quando de nossa pesquisa na 

instituição, encontramos alguns registros misturados, ou seja, constando em um mesmo 

livro dois ou três tipos diferentes de registros. 

Notam-se nesses registros variadas informações, observando-se as diferenças de 

contexto, segundo o arbítrio dos eclesiásticos responsáveis pela descrição dos mesmos. 

Cada qual implementava mais ou menos pormenores ao descrever os eventos em 

apreço. Também se verifica o posicionamento social e/ ou faixa etária das pessoas 

envolvidas no evento assinalado. 

                                                        
10 Gênero, suporte, formato, forma (BELLOTTO, 2002); 

11 Proveniência, funções, assunto, data tópica e data cronológica (BELLOTTO,2002).   
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 Os documentos manuscritos que fazem parte desta pesquisa documental, registros 

de batismo, casamento e óbito, se encontram no anexo deste trabalho. 
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3 A PRESERVAÇÃO DO  ACERVO POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO 
 
 
O grande problema da conservação dos livros paroquiais deve- 
se, particularmente a um País tropical, como o Brasil, onde 
pouco se cultivou a prática e o valor da Arquivística. (Marcilio, 
2004, p.17). 
 

 
 
 3.1 A DIGITALIZAÇÃO NO CAMPO DOS ARQUIVOS 
 

 No Brasil, a regulamentação de uma política nacional voltada para os arquivos é 

organizada pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ, 2010). 

 
O Conselho Nacional de Arquivos- CONARQ- é um órgão colegiado, 
vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, que tem por 
finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, 
como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, bem como 
exercer orientação normativa visando à gestão documental e à 
proteção especial aos documentos de arquivo (CONARQ, 2010)12. 

 
Em 2010 foi elaborado por esse órgão um guia contendo recomendações para 

digitalização de documentos arquivísticos permanentes. De acordo com o guia, a 

digitalização é um processo de conversão dos documentos arquivísticos, para formato 

digital, sendo necessário para que se obtenha êxito nesse processo, que seja dispensado 

aos documentos e a seleção dos conjuntos documental a serem digitalizados, tratamento 

prévio de higienização, identificação e organização, pois só assim irão gerar um 

representante digital fiel ao documento original, garantindo seu caráter probatório e sua 

legibilidade13. 

Ainda segundo o Conarq (2010), o processo de digitalização garante amplo 

acesso e disseminação dos documentos, além de permitir o intercâmbio dos acervos 

documentais por meio da disponibilização dos instrumentos de pesquisas por redes 

informatizadas, contribuindo para a preservação e segurança dos documentos 

arquivísticos. Restringe-se o manuseio dos documentos em suporte de papel, fazendo do 

processo de digitalização uma ferramenta essencial no que tange ao acesso, difusão, 

                                                        
12 http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/star.htm 

13 CONARQ. Recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes, 2010. 
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preservação dos acervos arquivísticos. Por meio dos seus representantes digitais, 

proporciona-se economia de tempo e espaço. 

  

 
3.2 A DIGITALIZAÇÃO NO ARQUIVO DA CÚRIA METROPOLITANA DE  
 NITERÓI 
 
 

As cidades no Brasil, em quase sua totalidade, nasceram em torno das Igrejas 

católicas. A sociedade, ao longo do tempo, foi tendo sua história registrada nos livros 

paroquiais, batismo, casamento, óbito, etc. Registros que falam muito da vida de um 

povo. E todo esse registro está armazenado em grandes livros, escritos à mão, por 

padres e secretários paroquiais, que também registraram em ata a sua passagem por cada 

região. 

 O acervo do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói, em pesquisa 

comprovada em campo, apresenta principalmente na documentação do século XVII e 

XVIII, danos e destruição em seus livros, comprovando que a conjugação da ação do 

tempo, mudanças de Dioceses, infestações de insetos e em especial a ação do homem, 

acarretaram prejuízos a esses documentos, trazendo uma grande perda histórica. 

A Cúria preocupada com esta fragilidade, ou seja, preservar a documentação e 

com intuito de ampliar e facilitar o acesso de seu acervo decidiu pela digitalização de 

seus documentos.  

O processo de digitalização dos livros paroquiais e armazenamento em mídias 

aconteceu por meio da parceria com várias instituições, que deram origem a vários 

projetos, dentre eles:  

 Projeto: Escravidão Africana nos Arquivos Eclesiásticos, (2003 a 2005). 

 Objetivo: Identificar e digitalizar documentação relativa a escravidão nos 

arquivos eclesiásticos existentes nas dioceses e paróquias da Igreja Católica.  

 Projeto: Identificação, classificação e conservação do acervo do Arquivo da 

Cúria Metropolitana de Niterói (ACMN),( 2005 a 2008). 

 Objetivo: Identificar os livros de registros paroquiais, datados do século 

XVII até o século XIX, pertencentes ao Arquivo Histórico da Arquidiocese 

de Niterói (AHAN). 

  Projeto: Arquivos Paroquiais e História social: Histórias e Memórias do 

Estado do Rio de Janeiro (séculos XVI-XIX), (2010 a 2012). 
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 Objetivo: Digitalizar a documentação em alta definição e transformar as 

imagens em banco de dados, agilizando assim todo o processo de busca por 

informação. 

 No momento, apenas o projeto Escravidão Africana nos Arquivos Eclesiásticos, 

(2003 a 2005) está accessível aos pesquisadores, pois os demais ainda estão em fase de 

organização. Logo, a disponibilidade de acesso a essa documentação digitalizada, será 

um facilitador à preservação do acervo, pois ao ser digitalizada e preservada nos bancos 

de dados, a recuperação da informação torna-se rápida, de fácil acesso e sem manuseio 

do documento. 

 Além do projeto acima citado, encontram-se disponíveis no site- 

<http://acmnit.wix.com/acmn.htm>. alguns  livros  dos assentamentos (Registros 

Paroquiais) de batismo/crisma de brancos e escravos da Freguesia de    Itaipu/ Igreja de 

São Sebastião de Itaipu, da qual fazia parte a Capela de Piratininga. 

 

QUADRO 2 RELAÇÃO DOS LIVROS DE REGISTROS DIGITALIZADOS / SÃO     

SEBASTIÃO DE ITAIPU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói. 
 

 
Por meio desses livros de Batismo/Crisma, digitalizados, disponibilizamos, para 

exemplificar, um assentamento de batismo de filho de escravo, referente ao livro B.1.2 

da Cap. De Piratininga de 15 de fevereiro de 1729, (1668-1733). 

 

B1.1 - Cap. de Piratininga 1668-1733 
B1.2 - Cap. de Piratininga 1668-1733 
B2.1 - Cap. de Piratininga 1679-1692 
B2.2 - Cap. de Piratininga 1679-1692 
B3.1 - Freg. de Itaipu - Batismo e crisma 1712-1734 
B3.2 - Freg. de Itaipu - Batismo e crisma 1712- 1734 
B4.1 - Freg. de Itaipu - Batismo 1713-1730 
B4.2 - Freg. de Itaipu - Batismo 1713-1730 
B5 -    Freg. de Itaipu - Batismo 1731 
B6 -    Freg. de Itaipu - Batismo de Escravos 1742-1786 
B7.1 - Freg. de Itaipu - Batismo 1745 - 1793 
B7.2 - Freg. de Itaipu - Batismo 1745-1793 
B9 -    Freg. de Itaipu - Batismo 1786-1788 
B8 -    Freg. de Itaipu - Batismo 1775-1782 
B6 -    Freg. de Itaipu - Batismo de Escravos 1742-1786 
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FIGURA 3 REGISTRO DE BATISMO, ESCRAVO (1729) 
 

 
Fonte: Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói. 
 
 
 
3.3 ACESSO, CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
 

A Igreja é uma instituição que possui caráter privado e desta forma, detém o 

direito à propriedade relativa a sua documentação. Porém, deve apreciar e respeitar as 

legislações vigentes sobre os arquivos, visto custodiar documentos considerados de 

“Patrimônio Cultural”, que são os registros paroquiais: batismo, casamento e  óbito, 

classificados de interesse público e social.  

O Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói tem na composição de seu acervo, 

em maior quantidade, registros de batismo, casamento e óbito de várias regiões, do 

século XVI ao XIX, conforme quadro 1, páginas 27-29. O acesso a essa documentação 

se dá por meio do site: <http://acmnit.wix.com/acmn#!servicos/ca4p.html>. no qual é 

possível acessar o link: https://doc...5MTZnbEE6MQ, onde o solicitante preenche o 

cadastro do Arquivo Histórico, pleiteando a visita ao arquivo. Após aprovação, será 

agendado dia e hora para realização da pesquisa. 

Além da pesquisa presencial, o Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói  

disponibiliza, atualmente, parte de seu acervo, on line. São Links dos  livros 

digitalizados do AHAN (Arquivo Histórico da Arquidiocese de Niterói), que 

correspondem a Freguesia de Itaipu/ Igreja de São Sebastião de Itaipu, da qual fazia 
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parte a Capela de Piratininga, além de 121 livros digitalizados por parcerias e projetos 

do arquivo com algumas universidades.  

Verifica-se que a acessibilidade ao acervo do Arquivo da Cúria Metropolitana de 

Niterói, seguindo os trâmites exigidos pela instituição, concorre para que o solicitante 

tenha condições de adentrar à sala de pesquisa, porém, quanto a sua realização, depara-

se com um acervo em condições não adequadas à conservação. Dos livros nos quais 

estão manuscritos os registros de batismo, casamento e óbito, muitos estão incompletos 

e bem deteriorados pela ação do tempo. Quanto à documentação digitalizada, não houve 

tratamento do material, segundo normas do Conarq relativa à digitalização dos 

documentos. Sendo assim, quando se acessa o link, é possível encontrar páginas dos 

livros de registros corroídas pelos fungos, letras ilegíveis e também, séries incompletas. 

Esses registros são os únicos documentos que representam a identidade da população no 

período Colonial/Imperial. 

Com relação aos registros de batismos, foram manuscritos com riquezas de 

detalhes que favorecem conhecer taxas e padrões de fecundidade, condição jurídica e 

social da criança: se legítima, ilegítima. 

 Já os de casamento, indicam determinadas relações sociais e de padrões 

culturais, ocorrência ou não de impedimento nupcial, possibilitando refletir acerca dos 

movimentos sazonais de casamento. 

  Quanto ao de óbito, com o mesmo padrão de riqueza de detalhes encontrados 

nos de batismo e casamento, é o indicativo das grandes doenças endêmicas e 

epidêmicas. 

Sendo assim, se faz necessário uma política voltada à conservação e preservação 

desse patrimônio cultural, pois são registros de durante os quase primeiros séculos da 

história nacional. As informações contidas nesses registros, uma vez que produzidos em 

séries, favorece à percepção de grande parte da população de um determinado tempo e 

espaço social. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escolher o tema “Registros Paroquiais do acervo da Cúria Metropolitana de 

Niterói: acesso, conservação e utilização”, tivemos como objetivo perceber e conhecer 

que a informação contida nesses documentos, os tipos documentais registros de 

batismo, casamento e óbito, referente ao período Colonial/Imperial do Brasil e 

guardados neste arquivo, são séries documentais de valiosa importância, pois a partir 

deles conseguimos vincular a existência material do registro aos processos que deram 

origem a produção e a configuração externa e interna do documento. Além disso, o 

presente trabalho objetivou compreender o papel social desse arquivo, por ser a 

instituição custodiadora dessa documentação 

Há que considerar a importância das Constituições /Primeiras do Arcebispado da 

Bahia, de 1707, prescritas no Concílio de Trento, nessa documentação, como importante 

normatizador dos ritos, práticas e assentamentos eclesiásticos no Brasil. 

Fontes documentárias primárias, os registros de batismo, casamento e óbito, 

documentos de origem pública, conservados em arquivos eclesiásticos (arquivos 

religiosos) comprovam o poder da Igreja Católica e o reconhecimento do catolicismo 

como religião oficial no período Colonial/Imperial no Brasil. 

Assim, ressaltamos que tais registros não remontam apenas a história das 

instituições às quais pertenciam, mas que carregam consigo a memória de nossos 

antepassados.  

No que tange ao papel social do Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói, 

ficou evidente que sua documentação contribui para a compreensão da sociedade como 

um todo, pois guarda registros das pessoas, do tempo e dos lugares que viveram, 

preservando assim, a memória contida em seus registros. 

 Além disso, esses tipos documentais recuperam o comportamento social e 

econômico desse período por serem os únicos documentos que relatavam a vida da 

população brasileira, anteriores à Proclamação da República no Brasil, conservando o 

valor jurídico e social, como também, por serem fontes para a história da família, 

genealogia e a demografia. 

Ainda em relação ao Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói, constatamos 

não haver arquivista em seu quadro de funcionários, que possam desempenhar as 

atividades de gestão de documentos. Esse profissional, engajado na busca de soluções 
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para melhor gerenciar, tratar, avaliar e disponibilizar as informações para os usuários 

externos e internos, é aquele que faz a ponte do conhecimento registrado nos 

manuscritos para os interessados em informações, proporcionando que seja possível 

contar e reconstruir a identidade do povo brasileiro. 

Quanto à acessibilidade do acervo da instituição, encontramos a documentação, 

em sua maior parte, armazenada em local inadequado, a mercê de agentes externos 

como calor, umidade, e outros. Uma pequena parte está digitalizada e disponível ao 

acesso via Web, porém, o processo de digitalização não seguiu as normas do CONARQ 

no que tange o tratamento da documentação a ser digitalizada, ou seja, material 

apresentando infestações de insetos e sem restauração, de modo a ser fiel ao documento 

original, garantindo seu caráter probatório e sua legibilidade. 

Observa-se que este cenário não ocorre somente no Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Niterói, mas que de maneira geral, a Igreja pouco tem feito para 

preservar sua documentação, não restaurando seus livros, acondicionando-os de forma 

incorreta e em local inapropriado. Mesmo que haja boa vontade de permitir que os 

documentos sejam consultados, o que é de suma importância para pesquisadores, há 

ainda uma carência de política de arquivo, ou até mesmo negligência no tratamento 

documental, o que não acarreta unicamente uma perda somente para a instituição 

religiosa em questão, mas para a sociedade de maneira geral.  

Portanto, o Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói carece de atenção 

especial em seu tratamento arquivístico, visto que, um estudo aprofundado dos tipos 

documentais, registros de batismo, casamento e óbito encontrados nesse arquivo, 

permite estabelecer a criação de conexões com a memória retratada nesta vasta 

documentação, berço das raízes brasileiras.   

Por fim, percebe-se como esses registros seculares, que durante longo tempo da 

história nacional estiveram atrelados à Igreja, instituição que mantinha quase que 

completa hegemonia neste universo simbólico, são parte da memória nacional e perdê-

los será uma perda imensurável.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  Livro de Casamentos de Livres (1860-1869), parte 1, 12/05/1860 a 
22/02/1865. Matriz de São Sebastião de Araruama, folha 74. 
 
 

 

Fonte: Vanderbilt University 
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ANEXO 2  Livro de Batismo de Livres (1711-1719), 11/03/1711 a 05/04/1719. 
Freguesia de Nossa Senhora da Assumpção de Cabo Frio. Folha 3 

 

Fonte: Vanderbilt University 
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ANEXO 3  Livro de Batismo de Escravos e Livres (1811-1832), parte 1, 12/01/1811 
a 22/11/1832, Freguesia de Nossa Senhora da Assumpção de Cabo Frio, Folha 22 

 

Fonte: Vanderbilt University 
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ANEXO 4  Livro de Óbitos, 1744, Vila de Macacu, Freguesia de Santo Antônio de 
Sá. Termo de Abertura. 

 

Fonte: Vanderbilt University 
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ANEXO 5  Livro de Óbitos/Misto (1798-1812, parte 1, 11/04/1803 a 20/07/1805. 
Paróquia de Nossa Senhora da Assumpção de Cabo Frio. Folha 4. 

 

  

Fonte: Vanderbilt University 


