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Com acervo de cerca de 600.000 documentos, a Seção de Ma
nuscritos da Biblioteca Nacional é um dos mais importantes centros 
de documentação manuscrita' do país, Embora de natureza predomi
nantemente histórico-administrativa, o acervo da Seção abrange va
riados setores. A concentração d~ documentos se faz sobretudo em 
relação aos séculos XVII e XVIII, mas os papeis estendem-se, no 
que respeita aos assuntos históricos', do século XVI ao XIX. O acer
vo compreende papeis avulsos e códices. As coleções em geral são 
mistas. Os documentos avulsos' guardam-se em pastas, estas em ga
vetas, as gavetas em móveis de aço (arcazes) . .b variavel o número 
de doruIÍlentos por pasta (depende da relação que exista entre as pe
ças)l; o número médio de pastas por gaveta é de 90; cada arcaz con
tem 36 gavetas. Distribuidos em dois pisos, os arcazes somam 72 
móveis. 

Os códices (designação genérica para documentos em volume, 
encadernados ou não) guardam-se em armários de aço (35), com 
cerca de 5,600 volumes, equivalentes a 140 metros lineares. 

A consu'ta à documentação se faz mediante catálogos-fchários 
(1 alfabético e 1 por coleções) e s'e completa com instrumentos au
xiliares: índices topográficos e catálogos e inventários impressos. 

(*), - Comunicação apresentada na S,a 
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o acervo está praticamente sob controle topográfico; noventa por 
cento da documentação está catalogada ou inventariada. 

Os instrumentos auxiliares, impressos, mais importantes são o 
Catálogo da Exposição de História do Brasil e o Catálogo de Manus
critos. 

* 
1 . - PRINCIPAIS COLEÇÕES. 

1 . 1. - Documentosl biográficos. 

f: o maior conjunto da Seção de Manuscritos: cerca de 90.000 
documentos (1.040 gavetas). Provem do antigo Ministério do Im
pério. Natureza do acervo: petições' e requerimentos a que se junta 
grande variedade de anexos (comprovações, ourrículos, atestados, fo
lhas de serviço, cartas-patentes, provisões, certidões, dc.) que ofe
recem, por sua vez, novas informações sobre novos assuntos e pes
soas. A coleção constitui vasto panorama das relações entre os indi
víduos e a admini:stração pública no século XIX, sendo de extremo 
interesse do ponto de vista social. Aí se encontraram documentos va
liosos, que figuravam como simples apêndices a papeis de importân
cia secundária: autógrafos do desembargador e poeta Tomás Antônio 
Gonzaga, por exemplo, ou cartas régias setecentistas. De imprescin
dive! cons;ulta por genealogista ·e pesquisadores que centrem seu in
teresse na vida da antiga Província do Rio de Janeiro, a coleção abre 
possibilidades de trabalho numa extensa gama de ass.untos. Dispõe 
de um índice alfabético em 10 volumes, datilografado, alem de índice 
topográfico para controle interno. Sécu~os XVIII-XIX. 

1 . 2. - Coleção Rio Branco. 

Seus 50.000 documentos estão sumariados nos' 5.122 verbetes 
do respectivo catálogo impresso (2 vols., circa 1.000 págs.). O 
fundo da coleção é constituido pelo arquivo público do Paraguai, apre
endido quando, terminada a guerra, era iniciada sua destruição. O 
acervo foi va~orizado, no correr do tempo, com o acrescentamento 
de novas peças. Pela sua COrnfosição e proc·edência, é desnecessário 
ressaltar sua significação, fonte primordial que é para o estudo dos 
negócios das República do Rio da Prata, da Guerra do Paraguai e pa
ra a história 
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plomática - de Paulino José Soares de Sousa a Duarte da Ponte Ri
beiro estão representados na coleção, por documentos, anotações, in
te.-pretações etc. O Catálogo da Coleção do Rio Branco é, sem dúvi
da, um dos maiores inventários de manuscritos já publicados entre 
nós, e um dos mais ricos pela variedade de informações e abundância 
de matéria para estudo . De consulta freqüente por estudiosos hispa
no-americanos, Séculos XVI-XIX. 

1.3. - Coleção Pedro de Angelis. 

Cerca de 1. 500 pastas de documentos relativos, na maior parte, 
à história da América. Assuntos mais importantes da co'eção: ques
tões de fronteiras, penetração portuguesa em áreas hispano-america
nas, fundações d~ povos, etc. Grande parte da documentação per
tenceu à Província Jesuítica do Paraguai; daí sua significação para o 
estudo das relações' entre bandeirantes e jesuitas. Tais relações cons
tituiram a base do plano organizado por Jaime Cortesão para a pu
blicação de oito volumes de documentos. Grande parte da documen
tação, autógrafa, se refere entretanto, a numerosos outros tópicos e 
continua inédita. Firmadas por personalidades de primeiro plano na 
história do Prata, como Ruy Díaz de Guzmán ou Ruiz Montoya, mui
tas dessas' peças, provenientes do fundo secreto da Companhia de Je
sus, são ricas de informações sobre geografia e etnografia indígenas. 
A coleção dispõe de um catálogo impresso (1853), muito sumário, 
que não chega a espelhar sua riqueza. Séculos XVI-XIX. 

1 .4. - Coleção da Casa dos Contos. 

A Coleção compreende documentos da história administrativa da 
antiga Capitania de Minas Gerais. :e. tambem um espelho da vida so
cial e econômica da região nos séculos XVIII e XIX. Rica em autó
grafos de personalidades que influiram na vida da capitania, suas pe
ças mais antigas' chegam a 1704 (sentenças em autos de tomadia fir
madas por Manuel Borba Gato). Farta documentação, já em parte 
divulgada, refere-se a participantes da Inconfidência Mineira (Gon
zaga, Cláudio, Tiradentes, Alvarenga, entre outros). De consulta im
prescindivel para o estudo da sociedade mineira no século XVIII, so
bretudo, a coleção abre-se ainda em numerosos tópicos: mineração, 
quintos, folhas de pagamento, justiça, contrabando de ouro e diaman
te, índios, história natural, viajantes, provisões em cargos da adminis
tração etc. Abrange 140 gavetas (circa de 50.000 documentos) e 
muitos códices. O fundo provem da antiga Casa dos Contos de Vila 
Rica e se completa com duas coleções similares existentes, uma no 
Arquivo Nacional e outra no Arquivo Público de Minas Gerais. De 
grande importância na coleção são os conjuntos de correspondência 
passiva do 
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ativa. O acervo de cartas, nessa coleção, é um dos maiores da Seção 
de Manuscritos, e representa subsídio de primeira ordem para a his
tória econômica da Capitania, em que tanto influiu aquele contrata
dor. Séculos XVIII-XIX. 

1.5. - Coleção Farquhar. 

Acervo d~. Incorporação mais recente, a coleção Farquhar inte
ressa ao estudo no plano econômico . Compreende o arquivo do en
genheiro Percival Farquhar, criador da Itabira Irone construtor da 
estrada Madeira-Mamoré. Envolvendo assuntos l;gados à mineração 
e à exploração de minérios de ferro e construção de ferrovias, a cole
ção é de grande importância para o estudo da economia de Minas Ge
rais já em anos deste século. Farta documentação epistolar enriquece 
ainda mais este arquivo, que tem chamado, nos últimos tempos, a 
atenção de alguns pesquisadores estrangeiros. Compreende vinte e 
cinco gavetas de documentos e alguns códices. Embora ainda não 
catalogado, o arquivo é de facil consulta, pois dispõe de inventário 
por gavetas. Século XX. 

1 .6. - Coleção Morgado de Mateus. 

Uma das mais ricas coleções da Biblioteca Nacional, pe'o as
pecto da documentação, este arquivo foi adquirido à Casa de Ma
teus, de Portugal, há cerca de 15 anos. Precioso em documentos ori
ginais, autógrafos, cartas geográficas, roteiros, etc. Refere-se por ex
celência, à administração de Botelho Mourão na capitania de São Pau
lo, em meac.os do s'éculo XVIII, sendo, por conseguinte, de interesse 
para o estudo não só daquele governo como do desbravamento do 
Paraná, dilatação de fronteiras no Sul, agricultura, economia, funda
ção de vilas etc. Compreende ainda a correspondência do governa
dor com a Metrópole e várias autoridades da terra. A correspondên
cia passiva é valiosíssima pe'a natureza dos autógrafos e mais impor
tante ainda por compreender o acervo epistolar de prepostos - co
mandantes, capitães-mores - e a gente humilde (queixas e solicita
ções). Provindo das mais diferentes vilas da Capitania, esse mate
rial é único e de grande importânc;a para o estudo social. As cartas 
geográficas são originais' de Tosi Columbina, Bartolomeu Pais e ou
tros cartógrafos de igual renome. Aí se encontra o alentado diário 
de Botelho Mourão, escrito durante sua viagem para o Brasil, e o 
rascunho da primeira saudação dirigida aos paulistas, quando da as
sunção do governo da capitania. (Circa 10.000 documentos). Com 
inventário provisório. Século XVIII. 

1 .7. - Coleção Martins. 

Igualmente preciosa pela 
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parte do acervo diz respeito ao governo do Rio de Janeiro. De exce
lente aspecto material. Compreende numerosos códices, dentre os 
quais cabe referência aos estudos e desenhos' de J acques Funck sobre 
Fortalezas e obras públicas daquela capitania, defesa de Santa Cata
rina e Rio Grande, alem de trabalhos de História Natural. Relacio
na-se, por seu conteudü, com as coleções de Linhares, Mateus, Mor
gado, Ottüni (ou José Carlos Rodrigues) e Augusto de Lima. Dez 
gavetas (circa 500 pastas de documentos) e muitos códices. Séc.ulos 
XVII-XVIII. 

1 .8. - Coleção Linhares. 

Constituida de manuscritüs originais e cópias, a coleção que le
va o nome dos Condes de Linhares compreende papeis dos' séculos 
XVIII e XIX e assuntos de variadü interesse: administração, fazen
da, comércio, Agricultura,' História Natural, exército, memórias, di
plomacia, roteirüs, etc. Compilados por várias gerações, lOS documen
tos, juntamente com alguns milhares de livros, foram adquiridos, em 
fins do século passado, numa das maiores inoorporações que já hou
ve no aoervo da Biblioteca Nac~ünal. Não só por sua temática é pre
ciosa a coleção: tambem pela extensão geográfica, pois cobre nego
ciações diplomáticas de Portugal na Europa, governo de Ásia e Áfri
ca e a:lm,nistração do Brasil. Por essa coleção nos veio a Recopila
ção de Notícias Soteropolitanasl e Brasílicas de Luís dos Santos Vi
lhena, a Balança do Comércio de Portugal com seus Domínios e Na
ções Estrangt\iras (1783-1813), em 29 volumes, alem de uma pre
ciosa vista dü Rio de Janeiro anterior à construção do novo chafariz 
de Mestre Valentim - obra de um viajante anônimo e que não fi
gura nos catálogos especializados. Compreende 8 gavetas, alem de 
inúmeros códices. No catálogo do respectivo leilão (1895), lOS ma
nuscritos distribu:am-se por cerca de 400 verbetes. Não se adquiri
ram todas as peças; muitas nos chegaram mais tarde, pIOrem, integran
do novas coleções (grande parte dos manuscritos sobre Ásia e África 
foram incorporadüs à Biblioteca Nacional já bem entrando o presen
te sécu:ü, através de esco:hida coletânea do colecionador português 
Moreira da Fonseca). 

1 .9. - Coleção Ottoni. 

Tambem conhecida como Coleção José Carlos Rodrigues. O Ca
tálogo anOtado dos livros sobre o Brasil. .. (1907) dá idéia de seu 
vulto, na parte em que se arrolam os manuscritos integrantes da bra
siliana reunida por Rodrigues e que Júlio Ottoni oomprou e ofereceu 
à Rblioteca Nacional. Através dela, nüs vieram alguns manuscritos 
que pertenciam origina"mente à Biblioteca dos Condes de Linhares, 
numerosas peças sobr,e a administração colonial (Minas Gerais, Pa-
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rá, Rio de Janeiro), balança de comércio de Portugal, farta docu
mentação epistolar e uma preciosa coleção de diplomas de reis por
tugueses. Séculos XVI-XVIII. cerca de 1.500 pastas de documen
tos (20 gav>etas), além de inúmercs códices. 

1 . 10. - Coleção Castelo Melhor. 

O Catálogo dos preciosos manuscritos da biblioteca da Casa dos 
Marqueses de Castelo Mdhor (1878) arrolava 373 verbetes em que se 
resumiam os muitos milhares de documentos desta coleção. Quando 
leiloada, só a parte diretamente relacionada cOm o Brasil foi adqui
rida pela Biblioteca Nacional. Como aconteceria com outras cole
ções, entretanto alguma das peças não adquiridas vieram integrar o 
acervo da Biblioteca, tempos depois, através de outras coleções. Pri
morosa pelo aspecto material, a coleção Castelo Melhor é o mais im
portante núcleo de documentos para o estudo do governo do Vice-Rei 
Luís de Vasconcelos e Sousa, bem como da Economia, Agricultura 
e História Natural da Capitania do Rio de Janeiro. Numerosos códi
ces reunem a correspondência do vice-rei com a Metrópole e com au
toridades da colônia, cartas geográficas, desenhos botânicos etc. Sé
culo XVIII. 

1 . 11. - Coleção W dlenstein .. 

Constituia o arquivo do diplomata rus'so Henri Jules Wallenstein, 
que serviu junto ao governo brasileiro e faleceu em 1843. É acervo 
de grande extensão e de extrema importância para a história econô
mica, social e política do país e Província do Rio de Janeiro. Prati
camente inexplorado, o arquivo reune informações que vão do preço 
de gêneros alimentícios à espionagem internacional. Enriquecem-no 
tanto as notas pessoais do diplomata quanto a vasta correspondência 
trocada com pessoas das mais distintas áreas. Fonte indispensavel ao 
estudo dos primeiros tempos do Império e dos anos agitados que se 
seguiram. Século XIX (nove gavetas e numerosos códices). 

1 . 12. - Coleção Galvão. 

Com 18 gavetas de documentos e consideravel número de códi
ces, a coleção reunida por Miguel Arcanjo Galvão cobre um vasto 
período, que vai de meados do século XIX a princípios do seguinte. 
Trata-se, sobretudo de administração fazendária e recolhe tambem 
uma vultosa quantidade de documentos epistolares firmados por pes
soal ligadas à administração pública em quase todas as províncias do 
Império. Século XIX. Praticamente inexplorada. 

1.13. - Outros 
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arquivos de Tobias Monteiro (História do Império), VirgHio de Me
lo Franco (diplomacia) e Artur Ramos (Etnologia). As coleções Au
gusto de Lima e Moreira da Fonseca, pequenas' e seletas, são ricas de 
subsíwos e informações para o estudo do período colonial: na pri
meira, predominam papeis avulsos; na s·egunda, códices. Na mesma 
coleção Moreira da Fonseca, há valiosos autógrafos sobre as lutas con
tra os holandeses, na Bahia, e oobre a penetração missionária na Áfri
ca e Asia. Importantes arquivos abrangem áreas mais afastadas da 
História: de naturalistas (Freire Alemão, Alexandre R. Ferreira, La
cerda) ou de escritores (Martins Pena, Gonçalves Dias, Lima Bar
reto). Para a história do teatro e da censura aos espetáculos públi
cos, no século XIX, é fonte primordial a documentação do Conserva
tório Dramático Brasileiro (36 gavetas) . 

* 
2. - DOCUMENTOS AVULSOS. 

Fora das coleções, os manuscritos são distribuídos em três ru
bricas: a). - Brasil em geral; b). - Estados; e c). - Assuntos 
diver!'los. 

A rubrica Brasil em geral se subdivide em numerosos itens: li
mites nacionais, limites estaduais, rios, costas e portos, viagens, car
tografia, estradas de ferro, domínio holandês, Colônia do Sacramen
to, Inconfidência Mineira, revoluções, Guerra do Paraguai, elemento 
servil etc. 

Sob a rubrica dos Estados, predomina, no acervo, a dooumen
tação relativa ao Rio de Janeiro (40 gavetas), Bahia (10 gavetas), 
Minas Gerais (9 gavetas) e São Paulo (8 gavetas). Os números se 
completam com a documentação dispersa pelas várias coleções e pe
los códices (Minas Gerais, por exemplo, não pode ser considerada 
sem levar-se tambem em conta os manuscritos da Casa dos Contos) . 
Há, na Seção de Manuscritos, papeis referentes a todas as unidades 
estaduais. 

A rubrica de assuntos diversos abrange papeis referentes a paí
ses estrangeiros em geral, antigas colônias africanas' e asiáticas (é, 
talvez, a ma's rica do País a documentação afro-asiática da Bibliote
ca Nacional) e finalm~nte matéria distribuida por diversos ramos do 
conhecimento e da atividade humana: História Natural, línguas indí
genas, Medicina, Geologia, Matemática, Geografia, navegação etc. 

* 
3. - CORRESPOND1;:NCIA. 

Em quase todas as 

Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Belo Horizonte, setembro 1973



- 1378 -

cas e eventos é óbvia. Ao preparo de conjuntos epistolares tem-se da
do, na Biblioteca Nacional, particular atenção, em virtude da varie
dade de campos de interesse que podem cobrir. A catalogação de nu
merosos fundos cuja composição é predominantemente epistolar 
(correspondência passiva) permitiu que, a par da liberação à oonsul
ta, se publicassem as peças de diversos arquivos (Capistrano de 
Abreu, Senador José de Alencar, Rodolfo Garcia, Coelho Neto etc. 
Outros acervos, já prontos, aguardam publicação: Júlio B. Ottoni, 
Francisco C. da Luz, arquiteto Costa e Silva, Tavares Bastos, M. N. 
Castro e Silva, Ramos Paz, Angelo Brunelli, José Bonifácio, Domin
gos J aguaribe, M. A. Galvão etc. ). A par de tais coleções, formou
se um conjunto factício, alfabetado, onde entram as peças de qual
quer misslvista: as coleções ocupam 130 gavetas, o conjunto factício 
30, somando um tlOtal de 14.400 peças, aproximadamente. 

* 
4. - CÓDICES. 

Num conjunto de cerca de 5.600 volumes encontra-se a rique
za da Rblioteca Nacional em códices históricos. Pertencentes muitos 
deles a algumas das coleções acima descritas, avulsos outros, cobrem 
o per~odo de nossa existência desde os primeiros tempos. A documen
ção da época coloniaI é das mais ricas que possa haverem arquivos 
brasi:eiros: livros de registro, de provisões, alvarás, portarias, cartas 
régias, cartas de serviço etc. Grande parte dessa documentação acha
-se publicada pela Biblioteca NacilOnal nos 110 volumes de seus Do
cumentos Históricos e nos quase 100 dos Anais, já por meio de in
ventários, catálogos ou índices, já pela transcrição integral dos docu
mentos. 

Embora a divulgação de tal acervo tenha atraido o interesse de 
pesquisadores, tanto nacionais como estrang,eiros, muitas áreas de 
vasta documentação continuam à espera de desbravadores que nela ve
nham encontrar os dados que informem, elucidem ou ofereçam novas 
poss<bildades de consideração dos fatos históricos e das relações que, 
na sociedade brasileira, se estabeleceram através dos tempos. 

* * 
* 

INTERVENÇOES. 

Do Prof. Manuel Nunes Dias (FFLCHjUSP). 

Pergunta: 
"1. - A 'Casa dos Contos', como acervo manuscrito, encontra
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tura do século XVIII. Pretende a Biblioteca Nacional, tendo em con
ta o que dela lhe conhecemos, um saldo positivo, catalogar, ou inde
xar, reunindo a riqueza do acervo que, infelizmente, a~nda se encontra 
dispersa pelos Arquivos brasileiros e de Lisboa. 

2. - O Arquivo 'Morgado de Mateus' foi, inteiramente, ad
quirido por compra pelo governo brasileiro? Ou, o que creio mais, 
acha-se apenas parcialmente na Secção de Manuscritos da Rblioteca 
do Rio de Janeiro? Penso, por exemplo, na rica Cartografia Manus
crita que, do 'Morgado de Mateus' me foi dado compulsar com a sau
dosa paleógrafa e documentalista D. Luisa da Fonseca. 

3. - No atinente às Balanças de Comércio que vão, pelo me
nos, até 1831, a nossa Biblioteca Nacional não pretenderia reunir to
do o acervo das Balanças que se encontram no Arquivo Nacional de 
Estatística, em Lisboa, e dispersas por outros Arquivos portugueses, 
notadamente no Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, em 
Lisboa?" 

* 
Da Pro!. a Maria Regina da Cunha Rodrigues (FFLCH/USP). 

Pergunta: 

"J. - As 12 'coleções' de manuscritos arroladas na documen
tação em pauta, assim como os setores de 'correspondência' e 'códi
ces' constam do Catálogo de Manuscritos mencionados na nota intro
dutória? 

2. - Caso contrário, onde estariam: arrolados ou em proces
so de arrolamento? 

3. - Quanto ao prob!ema de microfilmes e xerox, quais as 
instruções pertinentes? 

4. - Ainda, haveria algo semelhante ao mensário que vem 
sendo veiculado pelo Arquivo Nacional?" 

* * 
* 

RESPOSTAS DA PROFESSORA LYGIA DA FONSECA FER
NANDES DA CUNHA. 

Ao Prof. Manuel Nunes Dias. 
RespOl:lde: 
"1. - O Constante da Biblioteca Nacional, na Seção de Ma

nuscritos, está arranjado por séculos XVIII e XIX. Dentro desta cro
nologia a arrumação é feita por assuntos, administração, folhas mili
tares, fa:renda, igrejas etc. (já citados) e o conjunto de correspon
dência pas'siva em subconjuntos alfabetados. O 
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vu'gado em parte, por exemplo os Autos da Devassa da Inconfidên
cia Mineira; muitos outros documentos tem sido tambem divulgados 
em estudos de vários historadores. 

Todo o acervo da Casa dos Contos, guardado na Bibloteca Na
cional, Arquivo Nacional e Arquivo Público Mineiro, é alvo de inte
ress'e por parte do Ministério da Fazenda - subdiretoria de Secre
taria e Finanças, que preparou até o momento a indexação do mate
rial do Arq,uivo Público Mineiro COm vistas a organização de um ín
dice (preparado por computação eletrônica). Acredito que, comple
tado o levantamento do que se encontra em arquivos brasileiros a 
equipe que é liderada pelo prof. Lisanti, partirá em busca da docu
mentação existente nos arquivos de Lisboa. 

2. - Como bem d1sse o i'ustre professor, se anteriormente à 
compra pela Biblioteca Nacional foram tambem adquiridos documen
tos dessa coIeção por instituições portuguesas, isto não chegou ao 
nosso conhecimooto. 

O levantamento sumário, abrangendo um total de 10.000 docu
mentos, é o que se inclui no rol especificado pelo Prof. Darcy Da
masceno, que ainda menciona estar se organ!zando um catálogo e in
dexação dos mesmos. Tendo sido publicado o Catálogo do Arquivo 
da Casa de Cadaval, e se a ele se incorporaram documentos do Mor
gado de Mateus, é claro que não comprou o govemo brasileiro esta 
última coleção na sua totalidade. Com um inventário provisório, ape
nas' posso falar com mais segurança dos documentos cartográficos com
postos de cerca de 15 mapas e ~uatro códices cartográficos. Como 
parte de um próximo trabalho a ser publicado pela Biblioteca Nacio
nal, o estudo dessa cartografia irá completar o levantamento que es
tá sendo preparado pela Seção de Manuscritos. 

3. - Os trabalhos de catalogação dos manuscritos se ressoo
tem de pessoal e tempo, para serem atualizados. Assim sendo, a bus
ca em arquivos portugueses de um acervo que poderia completar o 
nosso, caberia com mais acerto ao interesse do 'estudioso especializa
do. Isto não impede que uma sugestão bem orientada possa ser posta 
em prática, através de um intercâmbio entre institu:ções . 

• 
A Prof. a Maria Regina da Cunha Rodrigues Simões de Paula. 

Respondeu: 

"1. - Especificamente, o Catálogo de Manuscritos da Biblio
teca Nacional, título que correSponde à inventariação dos códices exis
tentes naquela Seção e iniciado no 
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Anais da Biblio.teca Nacio.nal - vo.ls. 4, 5, 10, 15 fasc. 1, 19 (pg. 
3-332) e 20 (relação. do.s manuscrito.s inventariado.s) e vo.l. 23 (pg. 
69-586) . 

Complementando. esta info.rmação. com referência ao.s dema;s do
cumentos não. inventariado.s no. Catálo.go. de ManuscrIto.s, está, co.n
fo.rme declara o. pro.fesso.r Damasceno na nota introdutória. e mate
rial da Seção. de Manuscritos 90% catalo.gado. o.u inventariado.. Co.m
pletam-se as co.nsultas oom es catálo.go.s auxiFares: índices to.po.grá
fico.s, índices das diversas co.leções ou inventário.s e catálo.go.s já pu
blicado.s. Estes do.is último.s itens são divulgado.s não. só através do.s 
Anais da B:blio.teca Nacional, como também na Co.leção. Ro.do.lfo. Gar
cia, cu~a série B - Catálogos e Rb!iografias, inclui entre os já publi
cados, levantamentos parciais por autores ,e temas. 

Uma leitura mais cuidadosa do trabalho 'distribuido nessa sessão, 
preparado pelo professor Damasceno, Chefe da Seção de Manuscri
tos. indicará aos interessados quais aquelas coleções e códices que já 
estão inventariados e catalogados, bem como os códices transcritos. 

2. - A consulta n.o 2, fica implicitamente atendida com a res
posta acima. 

3. - Em se tratando de obter por qua'quer processo repro
gráfico a documentação existente na Biblioteca Nacional, há neces'si
dade de serem enviadas informações precisas, citação do nome do 
autor, título do documento, assunto, n.o do verbete, da paginação, 
etc, já conhecido de todos os que nos ouvem, auxiliará enormemen
te a Seção de Microfilme, que fará a segunda etapa do trabalho. Le
ve-se em conta que informações, não mteiramente fornecidas peles 
interessados', podem ser obtidas através de correspondência encami
nhada diretamente aos chefes das seções competentes e ainda da Se
ção de Referência qUe atende especificamente a buscas e co.nsultas; a 
segunda etapa será então o encaminhamento do pedido à Seção de 
Microfilme que providenciará a reprodução pedida; em linhas gerais 
assim se p:-ocessa o. trabalho interno na Bibhoteca Nacional. Porem, 
o inter·essado deverá compreender que há um acúmulo de ped!dos que 
nem sempre podem ser atendidos com a devida presteza, pois os fun
cionário.s são em número diminuto para o montante do traba ho e 
ainda, devem conceder um prazo de espera e retornar à correspon
dência caso demore mais de dois meses'. Devo lembrar que o envio 
dos ped:dos é feito mediante recibo; uma notícia acusando recebimen
to será benvinda, levando-se em conta que o extravio de rolos, pode 
acontecer. Quanto ao. problema de compensação do material, em vi
gor presentemente (pede-se ao pesquisador que fo.rneça o papel eu 
rolo. de microfilme, de acürdo com o müntante do trabalho a ser 
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cutado), haverá em breve uma alteração, devendo passar os' serviços 
prestados a serem cobrados a preços módicos e razoáveis. Acredito 
que ainda este mês de setembro esteja em vigor. 

Note-se que esta alteração, para cobrança de serviços, tão em 
voga nas instituições estrangeiras, faz parte de determinações supe
riores. Não só a Biblioteca Nacional passará a cobrar seus serviços, 
como tambem as demais instituições subordinadas ao Departamento 
de Assuntos Culturais' do Ministério da Educação e Cu'tura; assim, 
entradas e diapositivos de museus, publicações editadas, etc., etc., 
tudo terá seu preço. 

4. - Presentemente não possui a Biblioteca Nacional uma pu
blicação semelhante a do Arquivo Nacional, pois o Mensário alem de 
notícias de marcante carater administrativo, veicula pequenas contri
buições à pesquisa e quais os interesses precípuos dos estudiosos que 
frequentam aquela instituição, dando os respectivos endereços e uni
versidades a que pertecem. 

B.N. - Boletim Informativo, é ,um órgão de comunicação in
terna, cujo primeiro número, lançado em setembro, se destina a "fa
miliarizar os seus leitores - funcionários da institu;ção - com as me
tas e condições de trabalho do orgão em que mi.itam e procurando 
estabelecer um sentimento de unidade, através ide divulgação de atos, 
política de ação e outras informações úteis, com vistas ao desenvol
vimento e aperfeiçoamento do pessoal da Biblioteca Nacional". 

Acredito que, se tivesse receptividade por parte de um público 
diverso, i. e., não funcionários, talvez pudesse o B . N. - Informativo 
ser enriquecido com um capítulo sobre oS pesquisadores e seus traba
lhos, muito embora reconheça que o sistema de funcionamento da Bi
blioteca Nacional, no que diz respeito ao consulente é ldiferente do 
Arquivo Nacional. Seu orgão de informação neste 
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