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PREFÁCIO 
 

gestão de acervos bibliográficos raros, especiais ou 

preciosos nunca foi tarefa fácil para os bibliotecários e 

demais profissionais da informação envolvidos com tal 

empreitada. Frequentemente, o conhecimento prático sobre o 

tema vai sendo adquirido ao longo da vida profissional, lapidado 

na experiência do dia a dia, sem que uma base teórica tenha sido 

apresentada nos cursos formais de Biblioteconomia, sobretudo 

quando falamos especificamente sobre acervos e coleções da área 

jurídica. 

 O Grupo de Profissionais em Informação e 

Documentação Jurídica do Rio de Janeiro (GIDJ/RJ), através de 

seu Grupo de Discussão em Coleções Especiais Jurídicas 

(GDCEJ), propõe com este trabalho um mergulho teórico, 

metodológico e prático nas questões que gravitam em torno da 

salvaguarda do patrimônio bibliográfico da área do Direito. Trata-

se da consolidação do trabalho que vem sendo feito pelo GDCEJ 

ao longo dos últimos anos.  

 Para tanto, reuniu-se a colaboração de autores de 

reconhecida qualidade na área: bibliotecários, docentes e 

pesquisadores ativos e comprometidos com o rigor técnico e 

científico de suas produções. Uma grata surpresa, a presença de 

A 
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pesquisadores com formação em outras áreas, como História, 

Gestão da Qualidade e Letras, cristaliza um de nossos maiores 

objetivos enquanto Diretoria, qual seja o de aproximar o grupo de 

profissionais da informação de outras áreas, sem prejuízo da 

posição consolidada de profissionais da área de Biblioteconomia. 

 Este livro se apresenta, portanto, como uma contribuição 

aos bibliotecários, arquivistas, museólogos e demais profissionais e 

interessados que de alguma forma atuam com o patrimônio 

bibliográfico na área do Direito ou o investigam, tendo em vista a 

permanente falta de novos lançamentos com um olhar específico 

para a área jurídica. Espera-se que seja um convite a novas 

reflexões sobre o tema e ponto de partida para novas produções. 

Desejamos que a leitura seja tão prazerosa quanto foi a 

realização do projeto! 

 

 

7ª Diretoria do GIDJ/RJ  
(Gestão 2019-2022) 
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INTRODUÇÃO 
 

sta publicação representa uma dentre as divesas ações 

promovidas pelo Grupo de Profisisonais em Informação e 

Documentação Jurídica do Rio de Janeiro (GIDJ/RJ). Mais do que 

isso, ratifica esforços de uma diretoria cujo fôlego de trabalho 

apresentou-se intacto em um período de pandemia, causada pela 

Covid-19.   

Neste contexto, o Grupo de Discussão em Coleções 

Especiais Jurídicas (GDCEJ) completa cinco anos mantendo seu 

compromisso em  incentivar e aprofundar os debates em torno da 

formação, desenvolvimento, análise e gestão de acervos raros e 

preciosos.  

 A pandemia que assolou a sociedade fez de um período de 

portas fechadas, um caminho para mentes abertas. Inúmeros 

projetos surgiram; discussões importantes foram levantadas e 

outras tantas retomadas com urgência – tudo em favor da 

preservação do patrimônio bibliográfico e das memórias pessoais e 

institucionais. 

Cientes da necessidade de salvaguarda de acervos 

bibliográficos inestimáveis, bem como da gama de projetos e 

experiências que são de interesse em nossa comunidade de 

profisisonais de informação jurídica, apresentamos ao púbico este 

E 
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brevíssimo recorte na produção de bibliotecários com destaque em 

instituições públicas e privadas no país e integrantes do 

GDCEJ/GIDJ-RJ. 
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CONTRIBUTOS DO GDCEJ PARA O “PENSAR” 
E O “FAZER”: APROXIMAÇÕES COM ACERVO 

ESPECIAL DA PGE-RJ 
 
 

Thiago Cirne Freitas 
Mestre em Biblioteconomia pela UNIRIO 

Especialista em Jornalismo Cultural pela UERJ 
Bibliotecário da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 

Idealizador do Grupo de Discussão em Coleções Especiais Jurídicas 

 
iscute a relevância dos debates integrando bibliotecários, 
gestores e pesquisadores em favor da salvaguarda e 
promoção das coleções raras e preciosas, em instituições 

públicas e privadas, com atuação no campo do Direito.  Analisa a 
influência das ações do Grupo de Discussão em Coleções 
Especiais Jurídicas (GDCEJ), vinculado ao Grupo de Profissionais 
em Informação e Documentação Jurídica do Rio de Janeiro 
(GIDJ/RJ), para o exercício da pesquisa e curadoria do acervo 
especial da Biblioteca Marcos Juruena Villela Souto (BMJVS), 
pertencente à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 
(PGE-RJ). Considera, neste escopo, o histórico das comunicações 
e atividades propostas pelo GDCEJ entre 2016 e 2021. A 
abordagem é motivada pelas seguintes questões: Qual a situação 
das coleções especiais jurídicas em unidades de informação 
vinculadas ao GIDJ/RJ? Quais as ações promovidas visando a 
salvaguarda do acervo especial da BMJVS bem como sua difusão? 
Como reunir os esforços dos responsáveis por estes acervos, 
otimizando ações coletivas?  Ratifica a importância de um olhar a 
partir da materialidade do livro como viés de entendimento sobre 

D 
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a formação e história de bibliotecas e a promoção de uma ideia de 
patrimônio bibliográfico. 
 
Palavras-chave: Livro raro. Coleções especiais. Patrimônio 
bibliográfico. Grupo de Discussão em Coleções Especiais 
Jurídicas. Direito.  
 

Abstract: Discusses the relevance of debates integrating librarians, 
managers and researchers in favor of safeguard rare and precious 
collections, in public and private institutions, working at the field 
of Law. Analyzes the influence of the actions of the Discussion 
Group on Special Legal Collections (GDCEJ), attached to the 
Group of Professionals in Legal Information and Documentation 
of Rio de Janeiro (GIDJ/RJ), for the research exercise and curacy 
of the special collection of the Marcos Juruena Villela Souto 
Library (BMJVS), that belongs to the Attorney General's Office of 
the State of Rio de Janeiro (PGE-RJ). It considers, in this scope, 
the historic of communications and activities proposed by the 
GDCEJ between 2016 and 2021. The approach is motivated by 
the following questions: What is the situation of special legal 
collections in information units attached to the GIDJ/RJ? What 
are the actions promoted with a view to safeguard of the special 
collection of the BMJVS as well as its difusion? How to combine 
the efforts of those responsible for these collections, optimizing 
collective actions? It ratifies the importance of a look from the 
materiality of the book as understanding bias about the formation 
and history of libraries and the promotion of an idea of 
bibliographic heritage. 

Keywords: Rare book. Special Collections. Bibliographic heritage. 

Discussion Group on Special Legal Collections. Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É fundamental iniciar este capítulo ressaltando que as 

ações do Grupo de Discussão em Coleções Especiais Jurídicas 

(GDCEJ) nascem a partir dos debates empreendidos no âmbito do 

Grupo de Profissionais em Informação e Documentação Jurídica 

do Rio de Janeiro (GIDJ/RJ). A seriedade deste órgão de classe, 

demonstrada ao longo de seus quase 50 anos de atuação, lançou 

luz na direção de um cenário profícuo ao projeto GDCEJ. 

No ano de 2016, durante minha passagem pela diretoria do 

GIDJ/RJ como Diretor de Editoração e Marketing, sob a 

presidência da bibliotecária Kelly Pereira de Lima, tive a satisfação 

em propor a criação de um grupo com o objetivo de proporcionar 

um espaço formal para debates em torno das coleções raras e 

preciosas que compõem as riquezas bibliográficas de tribunais, 

procuradorias, escritórios e universidades no estado do Rio de 

Janeiro.  

Logrando êxito com a aprovação por unanimidade em 

reunião da diretoria, realizada no Instituto dos Advogados 

Brasileiros (IAB), iniciamos naquele mesmo ano o planejamento 

para as atividades do GDCEJ. 
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A primeira inquietação da qual me recordo, no sentido de 

debater um tema tão específico entre profissionais, provém das 

coleções presentes na instituição onde tenho me dedicado por 

doze anos. A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 

(PGE-RJ), órgão responsável pela representação judicial e 

consultoria jurídica do estado do Rio de Janeiro, possui um acervo 

bibliográfico de valor inestimável, em sua memória e trajetória, 

armazenado na Biblioteca Marcos Juruena Villela Souto (BMJVS), 

que integra o Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR). Cerca de 

25.000 obras formam as oito coleções especiais da instituição1. 

Exemplares publicados entre os séculos XVIII e XX perfazem o 

itinerário de bibliotecas particulares de juristas e escritores; 

possuem em si os registros de hábitos de leitura, pesquisa, rotinas 

e relações que podem testemunhar a evolução das práticas 

jurídicas e a circulação de livros no século passado. Preservá-los e 

promovê-los são ações que devem estar alicerçadas sob a ótica do 

“pensar” e do “fazer” – verbos que coadunam memória e acesso, 

encontrando no GDCEJ uma via de consolidação. 

 
1 A biblioteca da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro foi fundada 
em 1949 e possui cerca de 68 mil obras impressas que incluem livros, 
periódicos, legislação, diários oficiais, obras de referência e coleções especiais 
(FREITAS, 2020). 
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Nas palavras de Francesco Conte (BIBLIOTECA..., 2019), 

é “um ledo engano imaginar que a biblioteca da PGE seja um local 

de mero armazenamento de livros. Ela tem alma. E a alma da 

biblioteca se conecta com a alma dos autores dos livros que ela 

guarda”. Podemos também dizer que a alma da BMJVS é ligada à 

memória do colecionismo de livros raros e especiais jurídicos e às 

marcas de posse e proveniência que apontam personagens e 

proximidades institucionais. 

Evidencia-se, portanto, que as ponderações aqui 

apresentadas não refletiriam, àquela altura, apenas uma demanda 

pessoal/profissional, mas uma necessidade coletiva/especializada, 

uma vez que a bibliografia material é composta por teorias e 

práticas que lhe são peculiares – devendo ser, pelas boas práticas, 

difundidas entre os pares. 

Desta forma, em 10 de outubro de 2016 era ministrada a 

palestra inaugural do GDCEJ intitulada Comunidades de práticas 

discursivas & práticas em comunidades discursivas, proferida pelo Dr. 

Gustavo Saldanha, pesquisador do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e professor da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
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2 METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste capítulo foram analisados os 

históricos, palestras, objetivos e demais atividades desenvolvidas e 

que constam nas páginas do GIDJ/RJ2, GDCEJ3, YouTube4 e no 

Guia de Bibliotecas Jurídicas Rio (2018)5, eleitos como fontes 

principais para efeito de levantamento de informações. O resumo 

dos eventos promovidos pelo GDCEJ foi reproduzido em forma 

de quadro de atividades no capítulo 4.   

As imagens destacadas, em anexo, foram selecionadas 

tendo em vista características que revelem, materialmente, relações 

com o colecionismo de livros raros jurídicos e marcas de posse e 

proveniência, tais como dedicatórias, ex libris e anotações 

manuscritas – que compõem o acervo especial da PGE-RJ e 

também expressam sua formação e desenvolvimento.  

 

 

 

 
2 Disponível em: https://www.gidjrj.com.br/ 
3 Disponível em: https://gdcej.wordpress.com/ 
4 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCJNnKRJ6Qz9u3H6h 
VZM-Duw 
5 GUIA de Bibliotecas Jurídicas Rio. Rio de Janeiro: GIDJ/RJ, 2018. 
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3 QUESTIONAMENTOS E DISCUSSÕES 

 

Em sua natureza, o GIDJ/RJ possui um propósito 

comunicacional que possibilita a integração. Nessa circunstância, 

reunir bibliotecários, gestores e pesquisadores em favor da 

salvaguarda e promoção das coleções raras e preciosas, em 

instituições públicas e privadas, com atuação no campo do Direito, 

também configura-se como uma vertente cujos reflexos podem 

gerar impactos positivos para as instituições associadas, uma vez 

que, ao mesmo tempo, amplia o alcance das atividades do 

GIDJ/RJ e atende às demandas de capacitação e atualização de 

profissionais com seminários, reuniões regulares, visitas técnicas e 

publicação de trabalhos.  

 

O GIDJ/RJ tem por finalidade congregar 

bibliotecários/documentalistas, arquivistas, 

advogados e outros profissionais que militem 

ou tenham interesse na área de informação e 

documentação jurídica no Estado do Rio de 

Janeiro, incentivando-os ao intercâmbio de 

experiências; promovendo o entrosamento e a 

comunicação de seus membros através de 

programas de trabalho; incrementando a 

elaboração de projetos em cooperação; 

assistindo estudiosos e pesquisadores, 

fornecendo-lhes os meios para promover a 

aplicação e divulgação de conhecimentos 
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através da reunião, organização, disseminação 

e recuperação de informações e documentos; 

difundindo notícias, programas e eventos de 

interesse da área de informação e 

documentação jurídica, assim como, as 

atividades do Grupo; promovendo cursos, 

seminários, eventos e correlatos e zelando 

pela aplicação das normas bibliográficas, 

visando à normalização das publicações. 

(GIDJ/RJ, [2020]). 

 

Outro fator que merece destaque foi a inclusão de 

informações sobre coleções especiais na sétima edição (2018) do 

Guia de Bibliotecas Jurídicas Rio, principal publicação do GIDJ/RJ. 

Os tópicos de castro das 40 unidades de informação apresentam-

se com a seguinte estrutura, seguidos de suas respectivas 

descrições: 

 

a) Instituição 
b) Biblioteca  
c) Descrição 
d) Coleções Especiais 
e) Acessibilidade 
f) Atividades desenvolvidas 
g) Área de abrangência  
h) Software  

 

Como dito anteriormente, era necessário imaginar a 

importância de um Grupo de Discussão especializado tendo em 
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vista uma demanda micro: a própria biblioteca da Procuradoria 

Geral do Estado do Rio de Janeiro; suas necessidades e 

experiências – o que refletiria, de pronto, questões compartilhadas 

por gestores responsáveis por unidades de informação detentoras 

de acervos similares. 

 Havia ainda uma primeira discussão, de cunho implícito, 

que tratava sobre a ideia de que pouco se produzia no Brasil no 

que diz respeito às bibliotecas de juristas e intelectuais, ao menos 

no sentido de debates formais, manifesta muitas vezes por 

solicitações de associados do GIDJ/RJ por eventos que 

abordassem o tema.  

 Ao que parece tal percepção pode ter se refletido, em dado 

momento, e de forma mais abrangente, em outros países a partir 

de uma demanda do livro como objeto de cultura. Cabe lembrar, 

por exemplo, o que nos diz Idalia García (2008) em seu artigo 

Entre páginas de libros antiguos: la descripción bibliográfica material en 

México: 

 

La consideración que poseen los libros 
antiguos como bienes culturales es un aspecto 
que prácticamente no se discute en ninguna 
parte. Esta es la que justifica las medidas de 
protección jurídica, las responsabilidades de 
las instituciones culturales, las particularidades 
de conservación, las medidas de restricción de 
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acceso, así como todos los proyectos que se 
realizan para registrar e identificar las 
características materiales, tanto textuales 
como históricas, de los libros antiguos. 

 

Atualmente o horizonte mostra-se promissor quando se 

trata do estudo do livro em sua materialidade bem como os 

eventos sobre a mesma temática, como será indicado no próximo 

tópico. Assim, as seguintes questões norteadoras apresentaram-se 

como fundamentais: a) Qual a situação das coleções especiais 

jurídicas em unidades de informação vinculadas ao GIDJ/RJ? b) 

Quais as ações promovidas visando a salvaguarda do acervo 

especial da BMJVS bem como sua difusão? c) Como reunir os 

esforços dos responsáveis por estes acervos, otimizando ações 

coletivas? 

 

4 AÇÕES E PROPOSTAS 

 

Com o objetivo de organizar em média dois a três eventos 

anuais, o Grupo de Discussão em Coleções Especiais Jurídicas tem 

sido responsável por uma série de atividades que contam com a 

participação de doutores, mestres e especialistas. 
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O quadro abaixo salienta os temas abordados entre 2016 e 

2021. Considerem-se a titulação e instituição dos palestrantes à 

época dos eventos. 

 

Quadro de Atividades do GDCEJ 
(2016-2021) 

 

Reunião Palestrante/Instituição Data Título/Tema 

Reunião 

inaugural 
Dr. Gustavo Saldanha (UNIRIO) 10/10/16 

Comunidades de práticas discursivas 

& práticas em comunidades 

discursivas 

2ª Me. Fabiano Cataldo (UNIRIO) 15/12/16 
Coleções Especiais: conservação 

preventiva, segurança e acesso 

3ª 
Dra. Jeorgina Gentil Rodrigues 

(APCIS/RJ) 
22/03/17 

Coleções Especiais Jurídicas: 

aspectos sobre preservação 

4ª 
Me. Thiago Cirne (PGE-

RJ/GIDJ/RJ) 
27/07/17 

Aplicação e uso de 

termohigrômetros e 

desumidificadores nas Coleções 

Especiais da PGE-RJ 

5ª Esp. Cristiane Ferreira (TRT) 08/11/17 

Coleção de Obras Raras e Especiais 

da Biblioteca Ministro Carvalho 

Júnior: relato de experiência 

6ª 
Me. Ana Virginia Pinheiro 

(FBN/UNIRIO) 
04/04/18 

O bibliotecário e a curadoria de 

coleções especiais jurídicas 

7ª Me. Jandira Flaeschen (FBN) 25/07/18 

 
Qualidade do ar e microclima: 

relações e interferências na 

preservação da Coleção Miscellanea 

Curiosa 

8ª Me. Thiago Cirne (PGE- 28/11/18 Acervos em papel e situações de 

risco em ambientes de guarda: ações 
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RJ/GIDJ/RJ) 

Arquivista Gabriel Barros (PGE-RJ) 

antes do dano. 

9ª 

Dr. Fabiano Cataldo (UNIRIO) 

Me. Thiago Cirne (PGE-

RJ/GIDJ/RJ) 

Esp. Cristiane Ferreira (TRT1) 

Esp. Luiza Arias (UFRJ) 

16/10/19 

 

I Seminário do Grupo de Discussão 

em Coleções Especiais Jurídicas 

10ª 

Me. Thiago Cirne (PGE-

RJ/GIDJ/RJ) 

Coord. Débora Cordeiro (TRF2) 

Bibliotecária Cristina Paiva (TRF2) 

12/02/20 

Visita técnica à biblioteca do 

Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, com apresentação do acervo 

especial, produtos e serviços. 

11 ª 

Me. Thiago Cirne (PGE-

RJ/GIDJ/RJ) 

Esp. Cristiane Ferreira (TRT1) 

Mestranda Ana Clara Brandão 

(UERJ) 
 

Mestranda Jullyana Araujo (MAST) 

Doutoranda Diná Marques (UFMG) 

Bibliotecário Hugo Sousa (IPB) 

30/07/20 

Webconferência do Grupo de 
Discussão em Coleções Especiais 

Jurídicas (GDCEJ).  

 
Tema: “Coleções especiais em 

tempos de pandemia: ações para 

gestão, segurança e preservação”.  
 

*Resumos expandidos publicados no 

periódico Cadernos de Informação 
Jurídica (CAJUR),  v. 7, n. 2, 2020. 

12ª Dra. Vera Dodebei (UNIRIO) 26/03/21 

Evento em comemoração ao mês do 

Bibliotecário com o tema 

“Bibliotecário, Memória e Acervo”. 

Apresentação transmitida em live, no 

canal do GIDJ/RJ no YouTube. 

13ª 

Me. Thiago Cirne (PGE-

RJ/GIDJ/RJ) 
 

Mestrando José Gustavo Moura 

(PGE-RJ/GIDJ/RJ) 

07/04/21 

Biblioteca Marcos Juruena 70 anos: 

acervo fundador. Trabalho 

produzido em coautoria entre os 

bibliotecários da PGE-RJ.  

14ª 

Me. Thiago Cirne (PGE-
RJ/GIDJ/RJ) 
 

Mestranda Ana Clara Brandão 
(UERJ)  

31/08/21 

Grupo de Discussão em Coleções 

Especiais Jurídicas (GDCEJ): 

debates para o futuro do patrimônio 

bibliográfico no Direito - Reunião de 

proposição do e-book (Apresentação 
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geral) 

15ª 

Me. Thiago Cirne (PGE-

RJ/GIDJ/RJ) 
 

Mestranda Ana Clara Brandão 

(UERJ) – Mediação 

15/09/21 

Grupo de Discussão em Coleções 

Especiais Jurídicas (GDCEJ): 

debates para o futuro do patrimônio 

bibliográfico no Direito - Reunião de 

proposição do e-book (Seminário e 

debates) 

16ª 

Me. Thiago Cirne (PGE-

RJ/GIDJ/RJ) 
 

Mestranda Ana Clara Brandão 

(UERJ) – Mediação 

16/11/21 

Grupo de Discussão em Coleções 

Especiais Jurídicas (GDCEJ): 

debates para o futuro do patrimônio 

bibliográfico no Direito - Reunião de 

proposição do e-book (Seminário e 

debates, parte 2) 

Fonte: GDCEJ (2021). 

 

Fica clara, dessa forma, a ênfase em comunicações que 

versam sobre temas como gestão, curadoria, preservação, 

patrimônio bibliográfico e memória, assim como tópicos 

transversais relevantes às discussões. 

Não há, neste projeto, uma pretensão em tornar-se um 

porta-voz solitário de uma série de atividades. Ao contrário, 

reconhecemos a gama de congressos, seminários e grupos com 

ações em caráter regional, nacional e internacional de grande 

relevância, aos quais nos propomos ao diálogo. Tais ações buscam 

articular ideias e questões relacionadas ao patrimônio bibliográfico 

e documental.  Apenas para referência de alguns, mencionamos: 

a) Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos 

Antiguos y Raros: em 2021 chegou à 5ª edição, organizada pela 
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Biblioteca Nacional Mariano Moreno, na Argentina, com a 

participação de especialistas de países como Espanha, Reino 

Unido, Itália, Uruguai, México, Brasil, Chile e Costa Rica. 

b) Encontro Nacional de Acervo Raro – ENAR: evento 

bianual realizado pela Biblioteca Nacional, através do Plano 

Nacional de Recuperação de Obras Raras (PLANOR), 

considerado um dos maiores eventos científicos da área no Brasil e 

na América Latina. Promovido desde 1989. (XIV ENCONTRO..., 

2021). 

c) Projeto de pesquisa “A Eloquência dos Livros: marcas 

de proveniência bibliográfica”: do Departamento de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (2018-2020). O projeto teve início sob a coordenação do 

Prof. Dr. Fabiano Cataldo de Azevedo e da Profa. Ma. Stefanie 

Cavalcanti Freire. Foram promovidas atividades como 

consultorias, seminários e publicação de artigos. 

d) Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Patrimônio 

Bibliográfico e Documental da Universidade Federal da Bahia – 

UFBA: continuidade do Grupo de Pesquisa Estudos sobre 

Patrimônio Bibliográfico e Documental que esteve vinculado à 

UNIRIO entre 2020 e 2021. Liderança do Dr. Fabiano Cataldo de 

Azevedo. 
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e) Projeto Proveniência Bibliográfica: vinculado ao Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Informação e Memória, da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Disponibiliza 

recursos e fontes de informação além do Glossário Ilustrado de 

Marcas de Proveniência em sua página principal. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Em termos gerais, o Grupo de Discussão em Coleções 

Especiais Jurídicas busca contribuir para o “pensar” e o “fazer”, 

no exercício da gestão e curadoria de livros raros e preciosos. 

Embora a gênese desta inciativa aconteça no âmbito das atividades 

da Biblioteca Marcos Juruena Villela Souto, ela encontrou apoio e 

aceitação para tornar-se um projeto efetivo, vinculado ao 

GIDJ/RJ, e de integração entre unidades de informação 

associadas.  

É possível afirmar que as aproximações entre o GDCEJ e 

o acervo bibliográfico especial da PGE-RJ retiram da inércia a 

busca por informações e precedentes que narrem, de alguma 

forma, a memória da Biblioteca Marcos Juruena Villela Souto,  de 

seus colaboradores e usuários ilustres – e, sobretudo, sua 

preservação.   
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O que ocorre, neste lastro, é a integração a outras 

bibliotecas e profissionais, formando um elo mantido através das 

atividades desenvolvidas, como observamos neste capítulo.   

Torna-se evidente, portanto, que inserir o acervo especial 

de bibliotecas jurídicas em eventos técnico-científicos pode 

redundar em desdobramentos e tomadas de decisão concernentes 

à preservação e salvaguarda. 

No caso da BMJVS podemos citar: a) ações de descrição 

material dos exemplares e pesquisas de raridade/importância, 

levando à complementação de informações nos campos de notas e 

ao conhecimento individualizado dos itens (fator que contribui 

para a segurança das coleções); b) estudos sobre marcas de 

proveniência; c) promoção do acervo especial junto à mídia 

institucional como site, jornal e redes sociais; d) divulgação a partir 

de exposições e catálogos; e) publicação e apresentação de 

trabalhos sobre as coleções em eventos da área. 

O GDCEJ conta com uma equipe atuante de 

colaboradores fixos, representantes de diversas bibliotecas 

jurídicas, e ratifica a importância de um olhar com base na 

materialidade do livro como viés de entendimento sobre a 

formação e história de bibliotecas e a promoção de uma ideia de 

patrimônio bibliográfico. 
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Meu desejo sincero é que este grupo prossiga em sua 

essência com solidez, tornando-se um legado de uma geração de 

gestores de coleções especiais para um futuro com acesso, 

preservação e segurança. 
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ANEXOS  

 

Figura 1: Ex libris manuscrito e anotações indicando o trânsito do exemplar por 
acervos particulares até ser incorporado à biblioteca da PGE-RJ. Tombo das terras 
municipaes, de 1863. 
Acervo: BMJVS/Coleção Philadelpho Azevedo/Espaço Memória. 
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Figuras 2 a 4: Exemplar de Imperiaes Resoluções, de 1884, v. 1. Ex libris 
manuscrito, brasão do Império e carimbo datado de 1949, ano da inauguração 
da biblioteca da PGE-RJ.   
Acervo: BMJVS/Obras Raras/Preciosas.    
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Figuras 5 a 7: Primeira edição do Guia prático, histórico e sentimental da cidade do 
Recife, publicado em 1934. Tiragem rara de apenas 105 exemplares, em papel 
especial. Dedicatória de José Lins do Rego. Considerado o primeiro guia 
turístico sobre uma cidade brasileira. 
Acervo: BMJVS/Coleção Octavio Tarquinio e Lucia Miguel Pereira. 
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Figuras 8 a 10: Etiquetas de lombada originais e ex libris do jornalista, poeta, 
historiador e professor Elysio de Carvalho (1880-1925).  
Acervo: BMJVS/Coleção Octavio Tarquinio e Lucia Miguel Pereira. 
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Figura 11 e 12: Carimbo e ex libris manuscrito “Leon Goldgewicht”; Abaixo, 

modelo de carimbo de registros, adotado em 1949, na biblioteca da PGE-RJ. 

Do livro Manual do serventuário da justiça (1941). 

Acervo: BMJVS/Coleções Silvio Goldgewicht e Acervo Fundador. 
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Figura 13 e 14: Ex libris “Dr. Saboia de Medeiros”, incluindo antiga localização 
fixa. Medeiros foi o segundo Procurador-Geral (atual PGE-RJ) entre 1934 e 
1941. Abaixo, ex libris da Coleção Philadelpho Azevedo. Gustavo Philadelpho 
(Procurador-Geral de 1954 a 1955) era filho de José Philadelpho de Barros e 
Azevedo, que foi Ministro do Supremo Tribunal Federal e Presidente do 
Instituto dos Advogados Brasileiros.  
Acervo: BMJVS/Coleção Philadelpho Azevedo/Espaço Memória. 
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Figuras 15 a 18: Ex libris manuscritos, carimbo brasonado e carimbo “Libreria 
Española”, Rio de Janeiro.   
Acervo: BMJVS/Coleção Silvio Goldgewicht. 
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COLEÇÕES JURÍDICAS DO CURSO DE 
DIREITO DA UNIVERSIDADE  

ESTÁCIO DE SÁ: O INÍCIO 
 
 

Isabela Siebra Alencar 
Graduada em Direito pela Universidade Estácio de Sá, 

em Biblioteconomia pela Universidade Federal Fluminense 
 e Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Bibliotecária da Universidade Estácio de Sá - Unidade Presidente Vargas 
 
 

ste trabalho tem o objetivo de demonstrar a riqueza 
cultural das Coleções Jurídicas do Curso de Direito da 
Universidade Estácio de Sá. As Coleções Jurídicas foram 

pesquisadas em profundidade por alguns meses e dela podemos 
tirar um grande valor histórico da citada Instituição. Foram 
utilizados artigos pesquisados por autores ligados à Universidade, 
livros doutrinários ou jurisprudenciais e todo material pertinente a 
área estudada. Foi evidenciado em seu resultado uma gama de 
publicações ricas em conhecimento teórico e, também, histórico 
da Universidade demonstrando sua grande importância para os 
futuros pesquisadores da área jurídica que virão. Com isso, 
devemos concluir que este trabalho será de uma profunda riqueza 
para as gerações futuras cabendo a ele servir de norte para todos 
os pesquisadores, estudantes e professores da área. Concluo que 
este trabalho servirá por alguns anos como material teórico e, 
também, ser basilar nas Graduações e nas Pós-Graduações da 
Universidade Estácio de Sá.   
 
Palavras-chave: Coleções Jurídicas. Direito. História. 
Jurisprudência. Doutrina. 

E 
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Abstract: This work aims to demonstrate the cultural richness of 

the Legal Collections of the Law Course at Estácio de Sá 

University. The Legal Collections were researched in depth for a 

few months and from it we can derive great historical value from 

the aforementioned Institution. Articles researched by authors 

linked to the University, doctrinal or jurisprudential books and all 

material pertinent to the studied area were used. Its result 

evidenced a range of publications rich in theoretical knowledge 

and also the history of the University, demonstrating its great 

importance for future researchers in the legal area to come, with 

that, we must conclude that this work will be of profound wealth 

for generations It will be up to him to serve as a guide for all 

researchers, students and professors in the area. I conclude that 

this work will serve for a few years as theoretical material and, also, 

to be the foundation of Undergraduate and Graduate Studies at 

Estácio de Sá University. 

Keywords: Legal Collections. Law Course. Story. Jurisprudence. 

Doctrine. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto de criação do Curso de Direito da Universidade 

Estácio de Sá foi aprovado pelo MEC em 30/06/1970, mediante a 

publicação do Decreto nº 66.812 de autorização de funcionamento 

no DOU de 03/07/70. Constituiu-se, assim, no primeiro curso em 

nível superior da Instituição. Passados muitos anos desde o início 
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de suas atividades, o debate sobre o ensino do Direito foi 

aprofundado e diversas ações têm procurado garantir sua 

qualidade em todo o país. 

Além da importância das Diretrizes Curriculares Nacionais 

e da Portaria 1886/94, que traçaram novas perspectivas para os 

cursos de Direito, outros fatores foram determinantes da 

verdadeira revolução ocorrida no ensino jurídico nos últimos anos, 

fruto do trabalho da comunidade acadêmica. Dentre eles, 

apontamos o Exame Nacional de Cursos – ENC, implementado 

para os cursos jurídicos a partir de 1996, o instrumento de 

avaliação das condições de ensino dos Cursos de Direito, 

elaborado pelo INEP; o instrumento dos padrões de qualidade do 

MEC, para fins de avaliação do pedido de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos 

jurídicos, e os inúmeros fóruns de debate a respeito dessas 

inovações – encontros organizados pelo próprio MEC, seminários 

oferecidos pela Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos 

Advogados do Brasil e demais eventos nascidos por iniciativa de 

diferentes Instituições de Ensino Superior. A partir de 2006, pôde-

se acrescentar a análise dos resultados obtidos pelo ENADE como 

mais um indicador para a consolidação das propostas de 



~ 50 ~ 
 

reformulação dos Cursos, bem como na oferta de atividades 

acadêmicas complementares.  

Como resultado desse esforço, as faculdades de Direito de 

todo o país procuraram adequar o corpo docente, o projeto 

didático-pedagógico e a infra-estrutura às necessidades de 

formação de um profissional mais qualificado para as demandas 

sociais. Com certeza, em toda a história do ensino jurídico no 

Brasil, que se inicia em 1827, não se assistiu a um movimento tão 

amplo voltado para sua qualificação.  

A direção do Curso de Direito da Universidade Estácio de 

Sá, por seu turno, esteve sempre atenta a esses desdobramentos. 

Por isso, vem promovendo ações sistemáticas com seu corpo 

docente para adequar seu projeto à proposta de flexibilização 

atualmente defendida e oferecer um perfil de curso com identidade 

bem definida, incorporando muitas conclusões e sugestões 

resultantes desse processo.  

A atual proposta do Curso é fruto, portanto, das 

experiências vividas desde a sua criação e, principalmente, a partir 

da implantação das normas contidas na Portaria nº 1.886/94. Leva 

em conta, ainda, as discussões acerca do revogado parecer nº 

146/02, os debates a respeito do Parecer nº 46/03, e as novas 
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diretrizes curriculares impostas pelo Parecer 211/2004, 

homologadas pela Resolução nº 9/2004. 

Cumpre salientar que o que será apresentado adiante 

reflete as modificações introduzidas pela referida resolução que se 

encontra, ainda em fase de implantação. Não deixamos de 

dispensar a atenção quanto à necessidade de atualização de 

conteúdos e bibliografia evitando que ocorresse uma grande 

disparidade entre eles e permitindo, assim, que o curso evolua de 

forma harmoniosa.  

Atualmente, o projeto supera a carga horária total mínima 

de 3.700 (três mil e setecentas) horas de atividades, recomendada 

pelo Parecer nº 103/2003, observa o ano letivo de 200 dias úteis 

(artigo 47, LDB), privilegia a conclusão do curso em cinco anos e 

inclui a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso.  

Ciente de seu papel no cenário da educação, a 

Universidade Estácio de Sá assume o compromisso de 

implementar um curso crítico e interdisciplinar, que forme 

profissionais comprometidos com uma aprendizagem permanente 

e empenhados nas mudanças sociais. O curso está inserido no 

atual processo de expansão e democratização do ensino superior, 

cuja demanda de acesso, gerada pelo grande crescimento do 

ensino médio, alcançou todos os níveis da sociedade, impondo à 
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Universidade a abertura de suas portas a esse novo contingente. 

Devido à incapacidade do setor público em prover recursos para 

suportar tal demanda, o ensino privado foi o protagonista de uma 

expansão sem precedentes nos últimos dez anos e continua 

crescendo, alavancado, também, pelo retorno aos bancos escolares 

de parte da população economicamente ativa. 

Tal fenômeno reflete uma realidade, tanto nos países 

industrializados quanto nos em desenvolvimento. O relatório da 

UNESCO de 1988 já apontava a sextuplicação das matrículas em 

nível mundial, que no período de 1960 a 1985 passaram de 13 a 82 

milhões de estudantes.  

O acesso de alunos de diferentes estratos 

socioeconômicos, a esse nível de ensino, dá-se pela percepção de 

que a sociedade deve fundar-se, cada vez mais, no conhecimento. 

Além disso, de que o capital humano se tornou o elemento 

essencial para o desenvolvimento de uma nação. A formação de 

nível superior deixa de ser elemento opcional que agrega valor e 

passa a ser pré-requisito indispensável para o crescimento 

profissional e produção de novos conhecimentos. As instituições 

de educação superior são partes fundamentais do desenvolvimento 

cultural e social dos indivíduos, das comunidades e dos países. 
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Este processo institucional desenvolveu-se em respeito à 

missão da Universidade e em consonância com a análise geográfica 

do Estado6. No município do Rio de Janeiro, a população 

universitária, formada, basicamente, pelo trabalhador que estuda, e 

não pelo estudante que trabalha, enfrenta problemas relativos à 

segurança pública e ao transporte coletivo. No restante do Estado 

do Rio, apresentaram-se reduzidas as oportunidades de ensino em 

pontos determinados, formando concentrações econômicas e 

culturais, geradoras, muitas vezes, de acentuados desequilíbrios 

regionais. Para reverter esse quadro, era preciso criar alternativas 

educacionais para a população, reduzindo ao máximo o seu 

deslocamento e garantindo-lhe, sobretudo, um ensino de 

qualidade7.  

 

 

 
6 O Estado do Rio de Janeiro apresenta uma situação peculiar, pois 52% de sua 
população encontra-se no município do Rio de Janeiro e cerca de 80% no 
entorno da Baia da Guanabara. Apenas quatro Estados amazônicos têm uma 
concentração populacional na capital maior do que o Rio de Janeiro. Este fato 
justifica que a grande demanda por ensino superior se concentre na região 
denominada “Grande Rio”. 
7 Unidades onde o Curso de Direito é ministrado: Bangu, Recreio, Campo 
Grande, Centro III – Menezes Cortes, Dorival Caimmy, Guadalupe, Ilha do 
Governador, Jacarepaguá, Madureira, Méier, Nova América,  Penha,  Rebouças, 
Santa Cruz,  Barra I – Tom Jobim e Vila Valqueire. Ressalte-se que, no Exame 
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2 METODOLOGIA 

 

O ciclo de desenvolvimento de coleções jurídicas apresenta 

particularidades e explica influências dessas características na 

análise da informação jurídica. Devemos observar que, nos dias de 

hoje, a coexistência dos suportes físicos e digitais pondera a 

seleção de publicações atualizadas e o nível de especificidade de 

acordo com a necessidade do usuário. Desta forma, foram usadas 

pesquisa e avaliações das coleções jurídicas junto ao acervo do 

Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá.  

A partir disso, buscou-se embasamento e consecução dos 

objetivos propostos, realizou-se uma revisão de literatura que 

considera as áreas da Biblioteca especializada e do 

desenvolvimento de coleções, procurando-se identificar suas 

principais características, enquadrando-se o universo específico das 

bibliotecas jurídicas. Para tanto, por intermédio das reflexões 

apresentadas, pode-se confirmar que o papel da biblioteca jurídica 

é difundir esse volume informativo nas instituições das quais 

fazem parte, apoiando as decisões nos processos judiciais em 

curso. Conclui destacando que a política de desenvolvimento de 

 
Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizado em 2006, as unidades 
situadas no Município do Rio de Janeiro obtiveram o conceito 3 (três). 
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coleções é um documento imprescindível para nortear todas as 

ações em prol de garantir um crescimento do acervo capaz de 

atender às necessidades informacionais de clientela e aos objetivos 

da biblioteca. 

Não é novidade afirmarmos que, na contemporaneidade da 

segunda metade do século XX e neste século XXI, a informação é 

vista como um instrumento poderoso de transformação do ser 

humano, encontrando-se presente em seu cotidiano, permeando 

suas relações sociais, econômicas e culturais e, adquirindo, nesse 

sentido, um caráter decisivo para o alcance dos objetivos que se 

propõe atingir e criando com ela um vínculo de dependência para 

sua melhor adaptação ao meio em que vive.  

Nesse contexto, quando utilizada sabiamente, a informação 

contribui como instrumento formador da consciência crítica do 

indivíduo, podendo levá-lo à conquista do sucesso intelectual e 

profissional ou, em caso contrário, ao fracasso e à própria 

estagnação. 

São vários os tipos e natureza da informação, ressaltando-

se, entre eles, a informação jurídica, cuja literatura especializada dá 

a conhecer alguns conceitos e definições. Para Alonso 

(1998 apud Rezende 2004, p. 175),  

 



~ 56 ~ 
 

[...] sob o aspecto genérico, pode ser 
conceituada como qualquer dado ou fato, 
extraído de toda e qualquer forma de 
conhecimento da área jurídica, obtido por todo 
e qualquer meio disponibilizado e que pode ser 
usado, transferido ou comunicado sem a 
preocupação de estar integrado a um contexto. 
É um dado ou qualquer elemento identificado 
em sua forma bruta que por si só não conduz a 
uma compreensão de determinado fato ou 
situação. 

 
Informação jurídica, sob o aspecto de 
documentação organizada, é o produto da 
análise dos dados existentes em toda e qualquer 
forma de conhecimentos obtidos na área 
jurídica, devidamente registrados, classificados, 
organizados, relacionados e interpretados 
dentro de um contexto para transmitir 
conhecimento e permitir a tomada de decisão 
de forma otimizada. A disponibilização desses 
dados, devidamente trabalhados, é feita através 
de meios manuais/mecânicos/magnéticos aos 
interessados. 

 

Logo, embora seja um tipo bem particular de informação, 

em realidade, sua função maior é contribuir para as tomadas de 

decisões relativas, não apenas relativas ao exercício da cidadania, 

mas, também, como prerrogativa de garantia dos direitos 

individuais, pois todo cidadão precisa estar a par dos seus direitos. 

Neste, Passos (1994, p. 363) esclarece que esse tipo de informação 
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diz respeito a toda unidade de conhecimento humano que tem a 

finalidade de embasar manifestações de pensamento de 

jurisconsultos, advogados, legisladores, desembargadores, juízes e 

todos aqueles que lidam com a matéria jurídica, quando procuram 

estudar (do ponto de vista legal) ou regulamentar situações, 

relações e comportamentos humanos, ou ainda quando 

interpretam e aplicam dispositivos legais. 

A informação jurídica é originada fundamentalmente por 

um tripé informacional distinto: Legislação, Doutrina e 

Jurisprudência. Legislação é o conjunto normativo que regula a 

convivência social, elaborada pelo Poder Legislativo dos 

Municípios, Estados e União; a Doutrina é o conjunto de 

princípios expostos nas obras de direito, em que se firmam teorias 

ou se fazem interpretações sobre a ciência jurídica; e a 

Jurisprudência é a sábia interpretação e aplicação das leis a todos 

os casos concretos que se submetem a julgamento da justiça, que 

produz sentenças, no primeiro grau, ou acórdãos e súmulas, nos 

Tribunais. 

A recuperação inadequada da Legislação e da 

Jurisprudência tanto provoca insatisfação em seus usuários como 

pode gerar danos, especialmente aos juristas, englobando todos os 

que se utilizam dela. Quanto à Doutrina, esta não exige uma 
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recuperação exaustiva, mas pelo menos razoável, já que um grande 

volume de informações necessita ser atualizado, ainda que isso 

ocorra em pequenos intervalos de tempo através do lançamento de 

uma nova edição. 

O setor de informação jurídica, talvez, seja o maior 

produtor de documentos no Brasil. É o que destaca Cunha (2010), 

justificando essa afirmação ao relatar o imenso universo de 

advogados brasileiros, o número de cursos graduação em Direito 

e, também, a rápida obsolescência desse tipo de informação, em 

decorrência da constante desatualização da legislação, alterando 

automaticamente o conjunto sistemático do Direito. 

Nesse contexto, Barros (2004) ressalta a explosão de 

informações jurídicas em razão da grande quantidade de 

documentos expedidos pelas autoridades legislativas, judiciárias e 

administrativas, como, também, da complexidade das 

especificações da área. Por ser elemento imprescindível, a 

informação jurídica necessita ser devidamente sistematizada em 

seu âmbito de circulação para que os objetivos jurídicos sejam 

alcançados. 

Barros (2004, p. 205-206) destaca a informação jurídica 

como sendo a base essencial ao ofício dos juristas, legisladores, 

advogados, estudantes e profissionais de Direito, consultores 
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jurídicos, juízes, desembargadores, ministros, procuradores, 

membros do Ministério Público e outros profissionais de carreira. 

A demanda da informação jurídica tem crescido bastante, em 

consequência do público interessado em prestar concurso, não 

apenas destinado à carreira jurídica, mas, também, a outras áreas, 

cujo programa abrange conteúdo de diferentes ramos do campo 

jurídico. Com base nessa procura e por meio de um 

acompanhamento contínuo, pode-se obter suporte para 

elaboração de um diagnóstico que deve descrever o perfil da 

clientela, ou seja, seus costumes de leitura, sua frequência à 

biblioteca, seus novos interesses informacionais, suas formas e 

fontes de busca e tudo o que for importante ao sistema identificar. 

Os acervos das bibliotecas jurídicas devem estar organizados, 

visando à satisfação de necessidades informacionais específicas 

desse público. Nesses termos, as mesmas devem possuir um bom 

planejamento no desenvolvimento de suas coleções, assim como 

mecanismos de coordenação e controle bem definidos. 

 

3 QUESTIONAMENTOS E DISCUSSÕES 

 

As bibliotecas tradicionais têm sido responsáveis pela 

organização, pelo tratamento e pela disseminação da informação. 
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Em se tratando de dados jurídicos, são as bibliotecas jurídicas que 

assumem o importante papel de aglutinadoras de conhecimento 

para promoção de efeitos legais na relação entre unidade jurídica e 

sociedade. Nesse sentido, as bibliotecas jurídicas objetivam 

disseminar a informação jurídica, especialmente na esfera de suas 

instituições mantenedoras, com o intuito de subsidiar as decisões 

processuais em fluxo, como, também, auxiliar a todos os juristas 

na aplicação da justiça e até mesmo criar pensamento jurídico. 

As bibliotecas jurídicas são provenientes de órgãos 

governamentais, universidades ou escritórios de advocacia e atuam 

como principal veículo disseminador desse tipo de informação. À 

medida que tornam acessíveis doutrinas, leis, decretos, pareceres, 

sentenças, elas contribuem no exercício dos magistrados, 

legisladores e membros do mistério público, que se utilizam dos 

estudos da informação jurídica para interpretar e aplicar os 

dispositivos legais em suas decisões. 

Alguns critérios para avaliação da gestão documental da 

coleção jurídica são sugeridos por Miranda (2004, p. 148): 

a) Análise distribucional do percentual do acervo por área jurídica 

- é executada por meio da verificação das estatísticas de uso do 

material que consentirá na determinação das áreas que devem ter a 

sua coleção inovada (seja em exemplares, títulos, material em 
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português, etc.) e quais as áreas de pesquisa encontram-se 

desprovidas de materiais bibliográficos e especiais que necessitam 

de providências. Em contrapartida, se for confirmada a 

subutilização dos recursos bibliográficos em alguma área, a 

biblioteca deverá averiguar a causa do problema, podendo ser a 

falta de qualidade do material existente, desatualização, falha de 

interesse, desconhecimento da existência da obra, etc. 

b) Satisfação dos clientes - é um parâmetro seguro para se avaliar 

as coleções e, portanto, através da mesma poder-se-á: verificar se a 

coleção atende os interesses dos usuários; determinar os tipos e 

níveis de necessidade em relação às coleções e as mudanças de 

interesse por parte da clientela. 

c) Estudo paralelo das coleções com listas, catálogos e bibliografias 

recomendadas - o emprego deste método incide na comparação 

do acervo com listas, bibliografias recomendadas e/ou adotadas, 

para examinar os itens não existentes na biblioteca e quais devem 

ser adquiridos. 

d) Custo/efetividade - capacidade alcançar um objetivo por um 

custo acessível. 

Criada em 1998, a Unidade Presidente Vargas da 

Universidade Estácio de Sá juntamente com a sua Biblioteca, foi 

inserida no contexto jurisdicional para acompanhar o 
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desenvolvimento do curso de Direito que, até então, não estava 

consolidado como uma Biblioteca Jurídica em sua essência. O 

acervo foi criado através de entrevistas com os Coordenadores do 

Curso de Graduação e Pós-Graduação em Direito aonde os 

mesmos foram indicando e doando títulos relativos ao curso.  

Acompanhando a tendência global, foram adotados os 

mais avançados recursos tecnológicos, visando oferecer aos 

usuários amplas possibilidades de pesquisa no atendimento à 

diversidade de consultas que ocorrem na área acadêmica. Seu 

objetivo é coletar, sistematizar e disseminar informações para 

subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

comunidade acadêmica, atendendo também ao público externo. A 

Biblioteca possui um moderno sistema de gerenciamento de 

informações, possibilitando a agilidade nos serviços oferecidos à 

comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Atualmente, a 

Biblioteca possui somente livros virtuais que são acessados de 

Plataformas como: Minha Biblioteca, Biblioteca Pearson, EBSCO, 

DYNAMED. Estas Bases de Dados são acessados na própria 

Biblioteca (espaço físico), como também, remotamente através do 

Sistema usado pelos usuários que são acessados de diversas 

plataformas: Notebook, Computador, Smartphone, etc. A Unidade 

Presidente Vargas tem como pilares os Cursos de Administração, 
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Direito, Pedagogia, entre outros que são oferecidos como cursos 

de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e Scricto Sensu nos 

cursos citados anteriormente, ou seja, Mestrado e Doutorado em 

Administração, Direito e Educação. 

O processo de formação e desenvolvimento de coleções 

contempla: a seleção, aquisição, expansão, atualização, desbaste e 

descarte do acervo de livros, periódicos e mídias digitais para os 

Cursos de Graduação, Graduação Tecnológica, Ensino à 

Distância, permitindo o crescimento racional e equilibrado do 

acervo em todas as áreas do conhecimento. Tem como base 

critérios previamente definidos para a formação de acervo e visa 

atender satisfatoriamente o acervo bibliográfico, documentário e 

informacional para apoiar as atividades voltadas ao atendimento 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com a 

proposta pedagógica de cada curso. 

A seleção dos materiais que vão compor o acervo é realizada 

através de critérios estabelecidos pela Instituição, que implica na 

análise de: 

 

● Qualidade do conteúdo - Averiguar se a abordagem do 

assunto é realizada de modo detalhado ou superficial e se 

atende ao ensino, pesquisa e extensão; 
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● Autoridade do autor e/ou editor - Apurar sobre a 

autoridade e reputação do autor e/ou editor nas áreas de 

domínio; 

● Atualidade da obra - Em algumas áreas ocorrem 

modificações constantes e bastante significativas, sendo 

essencial a observação do ano de publicação mais 

atualizado. As áreas mais propensas a essas mudanças são 

as de ciências exatas, jurídicas e biológicas; 

● Carência de material sobre o assunto na coleção - Avaliar 

se a quantidade do material já existente é suficiente ou 

existe em excesso, e no caso de títulos que não estão 

disponíveis no mercado, ou seja, livros esgotados, é 

preferível a substituição, devido ao custo exorbitante no 

mercado de sebos, além de na maioria das vezes não 

atingirem, o número de exemplares suficientes; 

● Viabilização do idioma - A aquisição de livros texto em 

outro idioma será efetuada quando não existir material 

adequado com tradução em português ou em caso de 

clássicos exigidos no plano de ensino que sejam 

imprescindíveis; 
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● Quantidade de usuários potenciais- Analisar se a obra 

possui embasamento relevante para o ensino/aprendizado 

do usuário do curso solicitante; 

● Custo adequado – Verificar se é justificável o custo do 

material em relação ao número de usuários potenciais que 

poderão utilizar o material; 

Condições físicas do material - Utilidade do formato do 

material bibliográfico no que se refere aos multimeios - os 

materiais (DVD'S, CD'S, etc.) serão adquiridos quando 

comprovada a necessidade de tais recursos de acordo com o plano 

de ensino, bem como, a análise da utilidade da característica física 

do material.  

 

4 AÇÕES E PROPOSTAS 

 

O desenvolvimento do acervo deve ser fundamentado 

num planejamento norteador que sustente sua continuidade e 

adequação necessária, no qual sejam determinadas políticas e 

diretrizes para seleção e aquisição de materiais informacionais. 

Desta forma, a Política de Desenvolvimento de Coleções é 

um documento que aborda normas e diretrizes para auxiliar a 
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decisão de incorporação ou rejeição de um determinado título à 

formação do acervo. Ela registra os critérios para seleção de todos 

os tipos de materiais, nas diversas formas de aquisição, além de 

orientar na indicação do material que deve ser descartado ou 

remanejado. 

A política funcionará, segundo Vergueiro (1989), como 

parâmetro que contribuirá na tomada de decisão dos bibliotecários 

em relação à escolha do material a ser incorporado ao acervo e à 

própria administração dos recursos informacionais. Ela fornecerá 

uma exposição do estado geral da coleção, demonstrando o 

método adequado para alcançar objetivos e dar subsídios para os 

bibliotecários argumentarem com as autoridades superiores sobre 

a liberação de novas aquisições ou sobre recusas incoerentes. 

Quanto à elaboração da política, Vergueiro (1989) destaca 

que é imprescindível ter alguns dados essenciais para apreciação, 

tais como: o estado atual da coleção (quais áreas jurídicas 

encontram-se inadequadas, necessitando de novas aquisições e 

quais áreas encontram-se eficientes para atender a demanda) e as 

necessidades informacionais da comunidade a ser servida. 

Para preparação da política, é preciso estabelecer os 

objetivos para possibilitar um melhor direcionamento na gestão do 

acervo, visando: 
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a) garantir um crescimento racional e equilibrado do acervo na 

área jurídica de forma qualitativa e quantitativa; 

b) reconhecer os elementos adequados à formação e continuidade 

da coleção; 

c) definir os critérios para duplicação de títulos; 

d) propor as prioridades de aquisição de material; 

e) conhecer as necessidades dos usuários, através da análise de uso 

das coleções e sua atualidade; 

f) manter atualizado quanto ao surgimento dos novos suportes de 

informação, não se limitando apenas ao suporte em papel; e 

g) estabelecer diretrizes para o descarte e reposição de material. 

Na política de desenvolvimento de coleções, uma das 

etapas mais importantes é o processo de seleção, pois através dele 

são estabelecidos os critérios que comprovam a qualidade e o 

ajustamento para atender, a contento, as reais necessidades dos 

usuários. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Toda Instituição de Ensino Superior com bases 

consolidadas tem uma história reconhecida para contar. E a 

Universidade Estácio de Sá tem essa representatividade 
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evidenciada em muitos momentos da sua trajetória. Fundada em 

1970, em uma pequena casa na Zona Norte do Rio de Janeiro, a 

Faculdade de Direito Estácio de Sá já surgiu com um projeto 

pedagógico próprio desenvolvido pelo magistrado João Uchôa 

Cavalcanti Netto, seu fundador, com o propósito de estabelecer 

um modelo de ensino de excelência na área do Direito. 

Em 1968, seu fundador começou a lecionar, em seu 

apartamento na Rua Rainha Guilhermina, no Leblon, pratica 

forense para advogados e recém-formados. Eram temas ligados à 

pratica que as faculdades de direito não abordavam, em sala de 

aula, por serem teóricas. 

A praticidade dos cursos incentivou novas inscrições e, por 

falta de espaço em casa, Uchoa resolveu alugar salas, aos sábados, 

no Colégio Vieira Machado, na Visconde de Albuquerque, perto 

de sua residência, onde seus filhos faziam o primário. Os cursos 

fizeram sucesso e a demanda não parava de crescer. Foi então que 

tomou a iniciativa de abrir os cursos jurídicos de pós-graduação no 

centro do Rio de Janeiro, com seu colega juiz de direto. A carga 

horaria era intensa. 

Em fins do segundo semestre de 1969, com seu sócio juiz 

de direito, transformaram o curso na Faculdade de Direito Estácio 

https://matriculas.estacio.br/blog/iniciando-a-sua-trajetoria-profissional-7-dicas-para-qualificar-o-seu-curriculo/
https://matriculas.estacio.br/?utm_source=blog_post&utm_medium=blog&utm_content=conheca-a-historia-e-5-diferenciais-da-universidade-estacio
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969


~ 69 ~ 
 

de Sá (FADES). Ainda no primeiro endereço, Uchoa comprou as 

cotas do sócio e se tornou cotista único. 

Em 1978, Uchoa deu forte impulso na área acadêmica da 

Estácio, criando convênios com faculdades na França, sobretudo 

em Strasbourg, possibilitando a implementação de cursos de pôs 

graduação em várias áreas. Aos poucos os convênios se 

estenderam a outros países, como Alemanha e Suíça, e as parcerias 

começaram a ter bom êxito. 

Em 1988, as Faculdades Integradas Estácio de Sá se 

transformaram em Universidade Estácio de Sá. A partir daí novos 

campus foram abertos em vários bairros e cidades do estado do 

Rio de Janeiro. Anos depois, várias unidades se espalharam pelo 

Brasil inteiro. A Universidade estourou no mercado se tornando 

uma das maiores do Brasil.  

A memória é um dos alicerces que dá sentido à vida. Com 

uma instituição não é diferente. Preservar a memória institucional 

é manter a instituição viva e uma forma de fortalecer suas bases. 

Para que essa memória seja preservada, é preciso conservar fotos, 

documentos, objetos e organizar os registros dos fatos. Os erros e 

acertos do passado ajudam a entender o presente e a planejar ações 

futuras.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
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Preservar a memória institucional não é só resgatar o 

passado. Também é compreender as diferenças e reconhecer os 

limites de cada período. É ter referenciais consistentes para 

construir o presente e planejar o futuro. É descobrir valores e 

renovar os vínculos. É refletir sobre a história, não apenas como 

quem recorda, mas exercitando umas verdadeiras práxis, em que a 

reflexão e a prática andam lado a lado 

Muitas são as barreiras a serem enfrentadas ao se comentar 

a intensidade com que se renova a informação jurídica e é 

imprescindível ao bibliotecário jurídico manter-se atualizado na 

busca pelo contínuo acompanhamento das mais recentes 

mudanças na legislação, evitando-se, dessa forma, a aquisição de 

publicações já ultrapassadas, bem como o fornecimento de 

informações em desacordo com a legislação em vigor. 

Diante de tais constatações, pode-se admitir que o papel da 

gestão da biblioteca jurídica seja difundir a informação jurídica, 

principalmente no âmbito das instituições das quais fazem parte, 

com o intuito de amparar as decisões nos processos judiciais em 

curso. Desse modo, auxilia os juristas na aplicação da justiça, 

levando-lhes o Direito em seu estado bruto para que possa ser 

lapidado, através das regras de interpretação, achando-se, ao final, 

a norma a ser aplicada na solução do caso, contribuindo para 
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pacificação da sociedade. Para tal, é preciso ter-se executado 

perfeitamente cada fase do desenvolvimento de coleções, a fim de 

possuir todos os assuntos relevantes à demanda. Dessa forma e de 

acordo com a literatura abordada, o funcionalismo e o holismo da 

abordagem sistêmica vão garantir que as etapas para a consecução 

do processo tenham uma relação de dependência e função que 

contribui significativamente para o resultado final. 

O volume destinado aos títulos para cada área jurídica deve 

continuar a ser adequado aos interesses da instituição mantenedora 

e da comunidade. Tendo em vista o longo caminho a ser 

percorrido, é recomendado elaborar uma política de 

desenvolvimento de coleções que englobe os objetivos da 

instituição mantenedora, com a finalidade de subsidiar a gestão 

documental, facilitando a tomada de decisão no processo de 

seleção, considerando todos os fatores relevantes aos interesses da 

comunidade, bem como avaliando a coleção periodicamente para 

preservar a qualidade e a idoneidade do acervo. 

Essa visão, considerando o nível de complexidade e a 

escassez nos recursos financeiros nas instituições públicas, 

propicia a necessidade de eleger critérios de seleção que auxiliem 

na adequação das informações aos interesses da comunidade 

jurídica, perante o processo de aquisição dos documentos a serem 
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incluídos na coleção. Busca-se, com isso, alcançar melhores 

resultados para satisfação da clientela. 

Assim, a qualidade na gestão documental está voltada para 

a aplicação de uma política de desenvolvimento de coleções, 

condicionada à flexibilidade para alterar ou ajustar o material 

jurídico disponível sempre que for comprovado que a biblioteca 

não esteja atendendo às reais necessidades dos seus usuários, 

procurando, dessa maneira, ajustá-la às atuais demandas 

informacionais. 

Cumpre salientar que a matriz bibliográfica, é de suma 

importância quanto à necessidade de atualização de conteúdos 

evitando que ocorra uma grande disparidade entre eles e 

permitindo, assim, que o curso evolua de forma harmoniosa. 

Deve-se destacar que, tratando-se de bibliotecas especializadas, em 

especial na área jurídica, é possível afirmar que o desenvolvimento 

do acervo busca atender aos objetivos da instituição na qual estão 

inseridas, com foco para Doutrina, Legislação ou Jurisprudência, 

mas precisam evoluir harmoniosamente em todas as áreas do 

Direito, conforme o campo jurídico ao qual a instituição está 

direcionada, evitando um crescimento desordenado, sem metas ou 

objetivo definido. 
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                               ANEXOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - NETTO, João Uchôa Cavalcanti. O Direito, um mito. 
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Figura 2 - THALLER, E. Traite elementaire de droit commercial: a l'exclusion 
de droit maritime. 
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Figura 3 - ALBERTARIO, Emilio. Studi di diritto romano. 
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BREVE PANORAMA SOBRE BIBLIOTECAS NO 
CONTEXTO DA COVID-19: UMA ANÁLISE 

SOBRE OS CASOS DA UFF, TJERJ E TCE-RJ 
 
 

Jullyana Monteiro Guimarães Araujo 
Bibliotecária, graduada pela UNIRIO 

Mestranda do PPACT/MAST 
  
 

iscorre sobre os efeitos da pandemia causada pelo vírus 
SARS-COV-2, que hoje conhecemos como COVID-19 
ou coronavírus, nas bibliotecas. Entende que o contexto 

pandêmico significou uma mudança profunda nas rotinas de vida e 
trabalho ao redor do mundo, principalmente com a necessidade de 
isolamento social nos esforços para conter a doença, e foca 
especificamente em três bibliotecas jurídicas: a do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), a da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) e a do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A 
partir da declaração de pandemia da doença pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020 foi necessário uma 
resposta e adaptação rápidas às novas necessidades de trabalho, 
dentre outras áreas. O objetivo principal desse estudo é investigar 
como as bibliotecas jurídicas mencionadas reagiram e responderam 
ao “novo normal”, e quais são as projeções para o futuro, com a 
perspectiva do avanço da vacinação contra a doença. Para isso, 
partiu-se de uma revisão de literatura e uma entrevista de 
questionário fechado com três bibliotecários jurídicos, um de cada 
instituição citada. Conclui que as ações de resposta à pandemia 
dentre as bibliotecas jurídicas observadas parecem ter seguido o 
mesmo padrão, com a tendência e a expectativa de volta a um 

D 
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funcionamento que será normal dentro do possível no contexto 
pandêmico que ainda vivemos.  
 
Palavras-chave: Bibliotecas jurídicas. Bibliotecas na Pandemia. 
Covid-19 em bibliotecas.  
 
Abstract: This work is about the effects of the pandemic caused 
by the SARS-COV-2 virus, that we now know as COVID-19 or 
coronavirus, in libraries. It’s understood that pandemic context 
meant a deep change in work and life routines around the world, 
mostly with the need for social distancing in the efforts to control 
the disease, and it’s focused specifically in three law libraries: the 
one in Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), 
the one in Universidade Federal Fluminense (UFF) and the one in 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). With 
the declaration of a pandemic by the World Health Organization 
(WHO) in March 2020, a fast response and adaptation to, among 
other areas, the new work needs, was necessary. The main goal of 
this study is to investigate how the aforementioned law libraries 
reacted and responded to the “new normal”, and are the 
projections for the future, with the perspective of progress in the 
vaccination against the disease. For this, the methodology 
consisted of a literature review and a closed questionnaire 
interview with the librarians from the institutions mentioned 
above. In conclusion, the actions of response to the pandemic 
among the observed law libraries seem to have followed the same 
pattern, with the expectation of returning to an operation that will 
be as normal as possible considering the pandemic context that we 
are still experiencing. 
 
Keywords: Law libraries. Libraries in the Pandemic. Covid-19 in 
libraries. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

No papel de gestores de bibliotecas – e consequentemente, 

de seus serviços e acervos – carregamos sempre a esperança de 

que nossas instituições não serão acometidas por nenhum tipo de 

grande evento com o potencial de perturbar as rotinas normais de 

trabalho e visitação. Nosso desejo maior é que nada nunca 

aconteça: nenhuma enchente, vazamentos, incêndios, infestações 

de pragas, ou eventos externos como guerras e semelhantes. 

Naturalmente, desejamos que tudo transcorra dentro de uma 

normalidade conhecida. 

 No entanto, a verdade é que estamos constantemente 

suscetíveis ao acontecimento de eventos que colocam em risco o 

funcionamento pleno da biblioteca. Para além dos riscos 

intrínsecos que podemos encontrar dentro de um acervo, 

relacionado a estrutura material dos itens que o compõe, existem 

também os riscos externos tanto ao acervo quanto à própria 

biblioteca, relacionados aos seus contextos institucional, 

administrativo, cultural, social, entre outros. Definir quais são 

exatamente esses riscos e como priorizá-los é uma tarefa a ser 

realizada utilizando a metodologia do gerenciamento de riscos8.  

 
8 A metodologia do gerenciamento de riscos é de suma importância para o 

gerenciamento de desastres, porém, não é o escopo que pretendo neste 
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Porém, o que pretendo neste momento é dar destaque para 

algo além desta metodologia, com a seguinte pergunta: o que 

fazemos quando o risco acontece? Nesse sentido, devemos refletir 

o que podemos esperar e como podemos agir uma vez que o risco 

se torna realidade. Esse cenário onde o risco aconteceu apesar de 

nossos esforços, ou onde tomou proporções maiores que a 

projetada, é chamado de “desastre”. 

Podemos compreender a ideia de desastre como a 

consequência da ocorrência de um risco, e quando falamos em 

riscos em bibliotecas é necessário entender que eles podem ser 

provenientes, basicamente, de duas fontes: interna, que se 

relaciona tanto com a administração, cultura e rotinas da 

instituição como com o próprio acervo, serviços e programas da 

biblioteca; e externas, que estão associadas ao contexto social e 

político da instituição e da biblioteca, mas também com 

 
trabalho. Dessa maneira, recomendo algumas publicações relevantes: ABC 
Method, publicado em uma parceria do Canadian Conservation Institute (CCI) 
com o International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property (ICCROM), (2016); o “Plano de Gerenciamento de Riscos: 
Salvaguarda & Emergência”, da Fundação Biblioteca Nacional (2010); o “Guia de 
Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico”, do ICCROM (2017); o 
“Gerenciamento de riscos: do planejamento à execução”, do Arquivo Nacional (2018). 
De minha parte, o TCC da graduação intitulado “A segurança física de coleções 
especiais: gerenciamento de risco na Biblioteca Central da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro” (2019) e o artigo “A segurança física de coleções especiais: considerações sob 
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acontecimentos climáticos, sanitários, políticos e econômicos do 

mundo em volta, podendo inclusive influenciar a primeira fonte.  

Ao pensarmos em desastres, uma dessas opções deve ser 

imaginada: um risco conhecido que saiu do controle; um risco 

desconhecido para o qual não havia preparação (nem prevenção); 

um risco conhecido que julgou-se menos importante naquele 

momento, e acabou tomando proporções não consideradas; ou 

ainda um risco completamente inconcebível, que por esta razão 

não havia preparação para lidar. Nesta última possibilidade está a 

pandemia de Covid-19 que vivemos desde 2020, e para a qual 

ainda não possuímos uma data realista de fim.  

Em 11 março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou como pandemia a doença causada pelo vírus 

SARS-COV-2, que hoje conhecemos como Covid-19, ou 

coronavírus (BBC NEWS BRASIL, 2020; MOREIRA; 

PINHEIRO, 2020). Trata-se de uma doença detectada alguns 

meses antes, ainda no ano de 2019, cujo principal meio de 

transmissão são gotículas respiratórias contaminadas expelidas por 

seres humanos ao tossir, espirrar, falar, etc. (BIBLIOTEC 

VIRTUAL EM SAÚDE, [202-?]). A contaminação pode acontecer 

 
a perspectiva do gerenciamento de riscos” (2020). Essas publicações estão na lista de 
referências ao final do capítulo. 
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a partir do contato dessas gotículas com, principalmente, a boca e 

o nariz de uma pessoa próxima (SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, [20-?]). Isso significa dizer 

que locais onde podem acontecer aglomeração de pessoas são os 

que mais apresentam risco de contaminação. Dentre esses locais 

estão bares, restaurantes, cinemas, mas também as bibliotecas. 

É interessante abrir um parêntese para mencionar que, 

pouco mais de dois anos depois, falar em aglomeração não 

significa mais falar somente de algumas dezenas, centenas ou 

milhares de pessoas. Aglomeração pode significar, hoje, qualquer 

grupo de pessoas que não tomaram ou estão tomando os devidos 

cuidados – uso de máscara, vacinação, distanciamento, ambientes 

bem ventilados (KLIMECK, 2022). 

Nos dias seguintes à declaração oficial proferida pela OMS, 

observamos suas recomendações sendo adotadas por cada país à 

sua maneira, significando grandes mudanças de rotina ao redor do 

mundo. A maior dela, sem dúvidas, foi o isolamento social, 

considerado indispensável para conter o avanço cada vez maior do 

vírus. Neste “novo normal” do distanciamento e/ou isolamento 

social, as aglomerações humanas foram proibidas ou 

desencorajadas – festas, encontros, passeios, viagens, e até mesmo 
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o trabalho foram suspensos em favor do trabalho remoto, dos 

encontros virtuais, das conversas online.  

Esse “novo normal” alcançou as bibliotecas da maneira 

que chegou à diversos outros locais: traduzido na suspensão 

momentânea de alguns serviços, da migração do trabalho 

presencial para a modalidade remota, da adaptação a uma nova 

realidade que ainda não sabíamos, à época, como ocorreria. Por 

conta desse fechamento mandatório devido à Covid-19, houve a 

exigência repentina de adaptarmos serviços, produtos, meios de 

comunicação com o usuário, de disponibilização do acervo, de 

preservação das coleções.  

Foi necessário, portanto, responder muito rapidamente a 

uma situação que não era imaginada, e para qual a grande maioria 

das bibliotecas (no Brasil e no exterior) não estava completamente 

preparada. Essa necessidade de resposta levanta uma questão: 

estamos prontos para lidar com desastres repentinos? Ainda que 

aqueles inimagináveis, como a Covid-19, será que sabemos por 

onde começar a responder e reagir, de forma a minimizar as 

consequências para a biblioteca, seus serviços e seus usuários? 

Outra questão a ser levantada, até mesmo antes das 

colocadas acima, está em como foi a resposta das bibliotecas a 

partir do decreto da pandemia pela OMS há tantos meses atrás? O 



~ 88 ~ 
 

que foi feito, o que foi falado, como procederam as bibliotecas 

diante dessa nova realidade? Essas duas questões serão trabalhadas 

nesta breve pesquisa.  

Portanto, o tema deste trabalho, para além da abordagem 

acerca do que são desastres em bibliotecas, está também 

relacionado a um evento recente que atingiu as bibliotecas de todo 

o mundo: a pandemia da Covid-19, mais especificamente o 

mandatório isolamento social necessário para conter a doença. 

Esse tema surgiu ainda em 2020, a partir da observação da 

publicação de artigos, manuais, políticas, normativas, etc., de 

enfrentamento à Covid-19 por parte de bibliotecas, museus e 

arquivos brasileiros e estrangeiros9.  

O objetivo principal desse estudo, que devo colocar como 

um estudo introdutório, é investigar como as bibliotecas jurídicas, 

escopo deste e-book e, portanto, deste trabalho, reagiram e 

responderam ao “novo normal”, e quais são as projeções para o 

futuro, com a perspectiva do avanço da vacinação contra a doença. 

Por fim, essa pesquisa foi elaborada a partir de uma revisão 

de literatura possibilitada por uma pesquisa bibliográfica realizada 

 
9 A observação mencionada culminou em uma curadoria de conteúdo que listou 

documentos publicados a partir de março de 2020 que pode ser acessado 
através do seguinte link: 
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principalmente na plataforma Google Acadêmico, com termos de 

busca em português e em inglês; e também um questionário 

fechado enviado por e-mail para três bibliotecários jurídicos: 

Dempsey Bragante, da Biblioteca da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense (UFF),  Elaine Costa Soares, da 

biblioteca Desembargador José Carlos Barbosa Moreira do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), e Ilvana 

Sousa do Amaral, da biblioteca Sérgio Cavalieri Filho, do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). 

Essas bibliotecas foram escolhidas principalmente por sua 

conexão com o Grupo de Discussão em Coleções Especiais 

Jurídicas (GDCEJ) e com o Grupo de Profissionais em 

Informação e Documentação Jurídica do Rio de Janeiro 

(GIDJ/RJ), dentro dos quais esse trabalho se insere. Mais do que 

isso, buscou-se bibliotecas jurídicas de diferentes contextos, o que 

foi alcançado com as bibliotecas do TJERJ/EMERJ, do TCE-RJ, e 

da UFF, que, apesar de estarem subordinadas a instituições 

públicas, estão em ambientes diferentes: uma, um órgão estadual 

do poder judiciário; outro, um órgão estadual de fiscalização das 

 
https://docs.google.com/document/d/1wjvllA64WKdOJgk8pFa9BUcF0jiV7k
4ZH97ujnMIWto/edit?usp=sharing.  
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contas do estado e seus municípios; e o último, uma universidade 

pública. 

 

2 A COVID-19 E AS BIBLIOTECAS 

 

Para as bibliotecas, a Covid-19 apresentou dois tipos 

diferentes de riscos de desastres: de modo concreto, o contexto 

pandêmico em que nos encontramos há tantos meses significou 

uma profunda mudança social, cultural e até política em alguns 

lugares, sem falar em toda a questão sanitária e de saúde, que 

certamente afetou diversas bibliotecas pelo mundo. Por esse 

primeiro motivo, a própria doença e este cenário pandêmico pode 

ser considerado um desastre, de modo geral, para a sociedade 

como um todo, em diversos níveis e áreas diferentes.  

Para além disso, o cenário pandêmico também representou 

a possibilidade de riscos relacionados aos dez agentes de 

deterioração10, que poderiam causar danos ao acervo e a biblioteca 

 
10 Os dez agentes de deterioração podem ser compreendidos como dez grandes 
categorias de riscos onde a maioria dos danos em bibliotecas se insere, por 
exemplo: o dano “mofo” pode estar dentro do agente “pragas” e também 
“temperatura incorreta” ou “umidade relativa incorreta”. No geral, quando 
estamos estudando os riscos que podem acontecer em nossa biblioteca, 
olhamos para os dez agentes de deterioração para nos guiarmos. Informações 
mais detalhadas podem ser encontradas no “Plano de Gerenciamento de Riscos: 
Salvaguarda & Emergência”, da Fundação Biblioteca Nacional (2010); e no 
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devido a necessidade de isolamento social. É um raciocínio 

simples de compreender: com a equipe da biblioteca presente 

fisicamente, é possível monitorar mais de perto o aparecimento 

e/ou acontecimento de riscos ao acervo e às instalações, como 

pragas, consequências de chuvas, possibilidades de incêndios, etc. 

Com a migração para o trabalho remoto, todo esse 

monitoramento é mais demorado ou não acontece, o que significa 

que não só existe a possibilidade desses e outros riscos, mas que o 

atraso em responder à sua ocorrência pode significar um dano 

maior que o esperado. 

É interessante mencionar que os riscos associados aos dez 

agentes de deterioração já são bastante conhecidos por muitas 

bibliotecas, pois são possibilidades que lidamos diariamente: a 

chance de uma chuva ou de um cano estourado causar goteiras ou 

infiltrações; o manuseio incorreto originar rasgos ou amassos; a 

temperatura e/ou umidade relativa incorreta motivarem o 

crescimento de fungos, dentre diversas outras possibilidades. As 

consequências da pandemia não são os acontecimentos do risco 

em si, pois eles podem ocorrer em qualquer contexto externo, mas 

sim o cenário de esses riscos se tornarem realidade com a equipe 

 
“Guia de Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico”, do ICCROM 
(2017). 
 



~ 92 ~ 
 

longe e impossibilitada de responder de maneira adequada ou 

rápida o suficiente, o que aumenta as chances de danos graves. 

De modo geral, podemos compreender a ideia de 

“desastre” de acordo com o Escritório da Organização das Nações 

Unidas (ONU) para Redução de Riscos de Desastre (United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR, da sigla em inglês) que 

afirma que este é  

uma séria perturbação do funcionamento 
de uma comunidade ou sociedade em 
qualquer escala devido a eventos 
perigosos [...] levando a um ou mais das 
seguintes [consequências]: perda ou 
impacto humano, material, econômico ou 
ambiental. (UNISDR, 2017, online, 
tradução nossa)11. 

 

Portanto, as bibliotecas lidaram e ainda lidam com esses 

dois desastres, um concreto, que é a própria doença; e um que é 

possível, como resultado de eventos que podem ocorrer e passar 

desapercebidos ou causarem danos maiores, considerando as 

medidas que adotamos em razão da pandemia.  

 
11 “A serious disruption of the functioning of a community or a society at any 
scale due to hazardous events interacting with conditions of exposure, 
vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: human, 
material, economic and environmental losses and impacts.”   
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Por um lado, devemos nos adaptar aos efeitos sociais que a 

pandemia trouxe, e isso reflete na migração para o virtual, no 

fechamento das bibliotecas, na escala de profissionais para garantir 

que o espaço físico das nossas unidades de informação continue 

em boas condições, nas medidas sanitárias necessárias para conter 

o avanço do vírus, etc. Por outro, houve a exigência de uma 

adaptação interna, de pensarmos como poderíamos salvaguardar o 

acervo e o edifício em meio ao trabalho remoto, continuar 

oferecendo produtos e serviços relevantes aos usuários, do 

cuidado com a saúde (física e mental) individual de cada membro 

da equipe, ainda de se proteger individual e coletivamente, dentro 

da equipe, da doença.  

O esforço para conter o acontecimento de riscos não 

previstos, como é o caso da pandemia que estamos vivenciando há 

quase dois anos e como pode ser o caso de eventos relacionados 

aos dez agentes de deterioração dentro da biblioteca neste 

contexto, chamamos de “gerenciamento de desastres”. Esses 

esforços são traduzidos no alocamento emergencial de recursos 

financeiros, humanos, de tempo, etc., para impedir que esses 

possíveis efeitos não afetem a biblioteca, ou que sejam os mínimos 

possíveis. O gerenciamento de desastres “é um processo dinâmico 

que requer boa cooperação e coordenação entre tipos diferentes 
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de profissionais”12 (KOSTAGIOLAS; ARAKA; THEODOROU; 

BOKOS, 2011, p. 518, tradução nossa).  

A surpresa de ver uma situação aparentemente sob 

controle se tornar uma pandemia significou, como detalhado até o 

momento, que houve a urgência repentina de lidar com um 

acontecimento não previsto, não planejado e para o qual bem 

poucos estavam remotamente preparados. Com isso, as primeiras 

semanas e meses foram utilizados para tentar compreender toda a 

situação e começar a adaptação necessária, o que pode ser 

observado nas publicações, posts e primeiros artigos que surgiram 

relacionando a Covid-19 e as bibliotecas, museus e/ou arquivos. 

Em uma primeira fase, a preocupação principal estava na 

possibilidade de transmissão da doença com o manuseio do 

acervo, bem como a sua preservação diante de medidas de 

higienização e desinfecção de locais e superfícies sugeridas pelas 

autoridades de saúde nacionais e internacionais. Isso pode ser visto 

no vídeo/artigo “COVID-19: Basics: Disinfecting Cultural Resources” 

de 25 de março de 2020, realizado pela Dra. Mary Striegel e 

publicado no website do National Centre for Preservation Technology 

and Training (NCPTT), dos Estados Unidos. 

 
12 “Disaster management is a dynamic process that requires good cooperation 
and coordination among different types of professionals.” 
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Dessa maneira, portando, o gerenciamento desse desastre 

estava, em um primeiro momento, focado nos meios de 

transmissão do vírus e em como poderia ser feita uma higienização 

correta das superfícies da biblioteca sem danos para o acervo ou 

para os usuários, além da necessidade do uso de EPIs e do 

monitoramento do edifício da biblioteca enquanto esses primeiros 

dias de isolamento passavam.  

Contudo, com o passar dos meses e com a evolução do 

conhecimento científico sobre a doença, ficou claro que não se 

tratava apenas do acervo ou da higienização de superfícies, e que 

era inviável continuar com as bibliotecas fechadas aguardando o 

fim do período pandêmico, visto que não existia – e ainda não 

existe, dois anos depois – previsão para o seu fim. Com isso, 

passamos ao que podemos chamar de uma segunda fase, onde 

pensamos em uma reabertura das bibliotecas e demais instituições 

culturais em meio a pandemia, com as devidas adaptações: redução 

de usuários permitidos ao mesmo tempo, horário de 

funcionamento e/ou atendimento presencial menor, serviços 

(como visitas presenciais) sob agendamento, uso de máscara, 

distanciamento, atenção para a limpeza e ventilação, etc. 

Essa evolução pode ser observada nos artigos sobre 

reabertura que surgiram principalmente no segundo semestre de 
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2020, como o Guia de ações qualificadas de enfrentamento ao novo 

COVID-19 para a reabertura de bibliotecas públicas municipais ligadas ao 

Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo (SEBP-ES), de 

junho de 2020, e também a publicação Normas norteadoras para a 

reabertura das bibliotecas e unidades de informação dentro do estado do Rio de 

Janeiro frente à pandemia do coronavírus, de julho de 2020, elaborado 

pelo Conselho Regional – 7ª Região (CRB7) e pelo Sindicato dos 

Bibliotecários no Estado do Rio de Janeiro (SINDIB/RJ). 

Ainda dentro do tópico dos projetos e publicações que 

surgiram, é relevante mencionar o REALM Project (REopening 

Archives, Libraries and Museums), uma iniciativa de instituições norte-

americanas para conduzir pesquisas sobre a sobrevivência do vírus 

da Covid-19 em variados materiais encontrados em bibliotecas, 

arquivos e museus; encontrar e revisar a literatura científica sendo 

publicada sobre a doença e assuntos relacionados; e ajudar essas 

instituições culturais a mitigar a exposição ao vírus com a coleta de 

exemplos práticos e ilustrativos. Esse projeto está em curso até 

hoje, e possui diversos dados e informações relevantes sobre a 

transmissão e a permanência do vírus em superfícies, além de 

depoimentos de diretores e demais membros das equipes de 

bibliotecas, museus e arquivos sobre este período ímpar na 

história.  
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Abrindo um segundo parêntese neste trabalho, devemos 

reconhecer que para bibliotecas que lidam com coleções especiais 

e/ou de memória a pandemia significou uma preocupação ainda 

maior em relação aos possíveis danos na coleção que poderiam 

acontecer durante o período de isolamento social, que para 

algumas instituições ainda está vigente. A razão para isso está na 

impossibilidade (ou, talvez, quase impossibilidade) de substituir os 

itens que pertencem a essas coleções, por consequência da 

valoração diferenciada que esses itens possuem.  

Isto é, as coleções especiais são, de modo geral, entendidas 

como aquelas que recebem uma valoração diferente das coleções 

correntes do acervo, sendo geralmente armazenadas em locais 

separados das demais, tendo a sua preservação e segurança 

também pensadas de maneira diferenciada (ARAUJO, 2020) São 

itens e coleções difíceis de substituirmos depois de um dano em 

razão desse valor que recebem, que pode variar desde o artístico 

até o institucional, passando por diversos outros (ARAUJO, 2021). 

Fechando este parêntese, muitas bibliotecas jurídicas 

possuem coleções especiais e/ou que remetem à história e/ou 

memória das suas instituições ou de sua própria existência, como é 

o caso da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro (PGE-RJ), com a 
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Coleção Octavio Tarquinio de Sousa e Lucia Miguel Pereira13, e do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), com, 

dente outras, a Coleção Ministro Barbosa Direito14. Lidar com a 

pandemia quando se possui esse tipo de coleção significou que, 

para além de garantir a salvaguarda do espaço físico, das coleções 

correntes e da própria equipe, também foi necessário o cuidado 

para que registros inestimáveis não fossem perdidos. 

Como é possível compreender, o gerenciamento do 

desastre da Covid-19 ainda é um trabalho em andamento. Da 

declaração da OMS até o momento em que estamos, muito foi 

aprendido e modificado, e certamente podemos afirmar que o que 

sabemos hoje pode mudar amanhã, visto que estamos 

testemunhando o surgimento de variantes da doença ao passo que 

também assistimos ao avanço da vacinação e da medicina de 

prevenção contra a doença.  

Por meio das publicações sobre o assunto que vêm 

surgindo desde o início da pandemia, vemos que há uma resposta 

das instituições brasileiras a esse desastre. Se lenta ou adequada 

 
13 Mais informações sobre essa coleção especial podem ser encontrada em: 
https://pge.rj.gov.br/servicos/bibliotecas/biblioteca-de-octavio-tarquinio-de-
sousa-e-lucia-miguel-pereira.  
14 Mais informações sobre essa e outras coleções especiais do TJERJ pode ser 
encontrada em: 
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para a situação, não nos cabe julgar, mas sem dúvidas devemos 

saudar o interesse e a capacidade de adaptação demonstrada por 

nossas bibliotecas, o que será discutido com mais detalhes a seguir.  

O gerenciamento de desastres passa antes de tudo pelo 

reconhecimento de que o desastre existe e também pela admissão 

de que pode ser necessário fazer adaptações para que o 

funcionamento continue, ainda que modificado, o que foi o caso 

da Covid-19 nas bibliotecas. A partir desses dois primeiros passos, 

as decisões acerca do uso recursos disponíveis e a preparação para 

a mitigação das possíveis consequências são os próximos. É de 

suma importância reconhecer que não é possível gerenciar um 

desastre sem contar com uma equipe, e não apenas aquela interna 

da biblioteca: técnicos-administrativos, informática, limpeza, 

segurança, todos podem (e devem) fazer parte.  

Em segunda instância, na medida do possível, é necessário 

ter um plano mínimo de resposta a possíveis desastres, que não 

precisa ser específico (por exemplo, “desastres com água” ou 

“desastres com fogo”) mas obrigatoriamente deve apontar quem é 

o responsável por avisar a equipe, quem irá coordenar todas as 

ações ou cada grupo de ações (por exemplo: comunicações, 

 
https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/biblioteca_videoteca/colecoesespeciais.h
tml.  
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contato com autoridades, com fornecedores, etc.), autoridades que 

devem ser comunicadas, dentre outras informações básicas. 

É necessário afirmar, ao fim dessa seção, que a preparação 

para o gerenciamento de desastres dificilmente será um trabalho 

finalizado e que se preparar para esses acontecimentos passa por 

conhecer os riscos reais que podem ocorrer e possivelmente tomar 

uma proporção maior que a esperada, mas também passa, e esta é 

uma das lições que a pandemia de Covid-19 nos deixa, por 

imaginar ao menos um cenário extraordinário e se planejar para 

responder a ele de forma satisfatória, dentro do possível. 

 

3 UM BREVE PANORAMA SOBRE A COVID-19 NAS 

BIBLIOTECAS JURÍDICAS: UFF, TJERJ e TCE-RJ 

 

 Nas seções anteriores, falamos sobre como foi a resposta 

inicial à Covid-19 no contexto das bibliotecas, também sobre 

como o contexto pandêmico é e ao mesmo tempo pode significar 

um desastre para as bibliotecas. Nesta, teremos um ponto de 

ilustração a partir do relato de três bibliotecários: Elaine Costa 

Soares, da biblioteca Desembargador José Carlos Barbosa Moreira, 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(TJERJ)/Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
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(EMERJ), Dempsey Bragante, da Biblioteca da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), e Ilvana Sousa 

do Amaral, da biblioteca Sérgio Cavalieri Filho, do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).  

As bibliotecas jurídicas, sejam elas em escritórios de 

advocacia, universidades, instituições governamentais, dentre 

outros diversos lugares, são essenciais para o bom funcionamento 

de suas mantenedoras e também para as funções de seus usuários, 

que dependem da informação atualizada e bem organizada para 

funcionar de modo satisfatório. Não diferentemente das demais, 

esse tipo de biblioteca – que geralmente possui uma rotina agitada 

e ocupada – foi bastante afetada pela situação pandêmica, com 

todas as suas consequências. 

Para ilustrar a resposta dessas duas bibliotecas à pandemia, 

foi encaminhado primeiramente a Elaine e Dempsey, em outubro 

de 2021, um questionário com oito perguntas fechadas que 

visavam compreender o início das consequências da Covid-19 em 

suas bibliotecas, bem como quais foram as ações adotadas 

inicialmente e as perspectivas para o futuro. Em janeiro de 2022 o 

mesmo questionário foi encaminhado à Ilvana. A partir das 

respostas obtidas foi possível traçar uma linha do tempo com 
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início no decreto da pandemia em março de 2020 até o contexto 

atual, que será detalhado adiante. 

A pergunta inicial dirigida aos bibliotecários questionava 

qual foi o primeiro momento em que a pandemia realmente 

atingiu seus locais de trabalho, e já a partir das respostas foi 

possível observar uma rápida ação por parte de ambas as 

instituições: no TJERJ/EMERJ, a biblioteca começou a trabalhar 

em regime de home office a partir do dia 17 de março de 2020, 

apenas cinco dias após a declaração da OMS; e, em consonância 

com ordens administrativas da UFF, todas as atividades 

presenciais da universidade, incluindo todas as bibliotecas, foram 

suspensas a partir do dia 16 de março, quatro dias após o início 

oficial da Covid-19 em todo o mundo. Na biblioteca do TCE-RJ, 

Ilvana menciona que a adaptação dos serviços para a modalidade 

remota aconteceu logo no início da pandemia – por inferência, 

entre a primeira e a segunda semana após a declaração da OMS. 

Diante dessa mudança, a próxima indagação foi acerca das 

primeiras ações para a equipe e os serviços da biblioteca, uma vez 

que a mudança do presencial para o remoto deveria incluir 

obrigatoriamente também uma modificação nas maneiras que as 

bibliotecas poderiam oferecer seus serviços. Para a equipe da 

biblioteca do TJERJ/EMERJ, as primeiras ações se relacionaram 
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com a adaptação plena ao trabalho home office, onde o objetivo era 

estabelecer como seguiria o trabalho à distância. A equipe da 

Biblioteca da Faculdade de Direito da UFF adotou primeiros 

passos semelhantes: participou de capacitações e reuniões com 

vistas ao planejamento desse período remoto, promovidas pelo 

sistema de bibliotecas da universidade e também outras específicas 

com e para os bibliotecários das unidades de informação em 

Direito, devido à natureza única desse tipo de informação. 

Dempsey Bragante afirma que a Biblioteca da Faculdade de 

Direito já possuía uma presença significativa de produtos e 

serviços online, que foi consolidada durante esse tempo.  

A equipe da biblioteca do TCE-RJ adotou algumas ações 

pontuais, que devem ser mencionadas: ampliação no acesso aos e-

books das bases de assinatura, captura de e-books de acesso aberto e 

em áreas do conhecimento cobertos pela biblioteca para 

disponibilização aos usuários, presença online por meio de posts 

como “Dicas de Leitura” em mídias sociais, ampliação do serviço 

de Disseminação Seletiva da Informação, e atendimento aos 

usuários por e-mail. 

Com o “novo normal” estabelecido, ou seja, com um 

maior (ainda que não ideal) conhecimento sobre a doença e as 

equipes relativamente acostumadas com o trabalho remoto, 
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protocolos oficiais foram sendo pensados e publicados por 

diversas instituições do país, a fim de tentar lidar da melhor 

maneira possível com a nova realidade. Para o TJERJ/EMERJ, os 

protocolos giraram em torno da consolidação do trabalho à 

distância e em monitorar as dificuldades percebidas para tentar 

diminuir a possibilidade riscos, tanto em relação à equipe, como ao 

acervo.  

Na UFF, foi criado um grupo de trabalho para discutir as 

questões acerca desse novo momento, que culminou em um Plano 

de Contingência que pode ser acessado no site da universidade15. 

Enquanto parte da instituição, a Biblioteca de Direito, assim como 

as demais, adotou os critérios estabelecidos e alguns principais são 

destacados: controle da quantidade de servidores, com 

distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada pessoa; 

atendimento presencial agendado; uso de EPIs; implementação do 

pleno trabalho remoto, entre outros.  

Na biblioteca do TCE-RJ, os protocolos adotados giraram 

em torno de medidas para diminuir a chance de contaminação 

pelo vírus dentro do espaço da biblioteca, e dentre outras 

 
15 O Plano de Contingência da UFF pode ser acessado no seguinte endereço: 
https://www.uff.br/sites/default/files/plano_de_contingencia_Covid-19_uff_-
_17-03-2020.pdf.  
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destacamos algumas ações: a quarentena de livros devolvidos, uso 

obrigatório de máscara nas dependências da instituição, restrição 

de 1 (um) usuário por mesa no salão de leitura, uso de protetor 

facial do tipo “face shield”. As ações adotadas por essa biblioteca 

podem ser relacionadas tanto com a primeira como com a segunda 

fase, como chamamos anteriormente, do gerenciamento desse 

desastre que foi e está sendo a Covid-19. 

Nessa terceira pergunta podemos perceber que as três 

bibliotecas agiram em conformidade com o que dizia não só com 

suas próprias equipes, mas também diversas autoridades nacionais 

e internacionais. 

A próxima questão se relacionava com o período de 

fechamento das bibliotecas observadas. No que tange à biblioteca 

do TJERJ/EMERJ, o período de fechamento se estendeu por 

cinco meses, de março a agosto de 2020, quando houve um 

retorno da equipe para trabalho interno em sistema de escala. Para 

o público, a reabertura foi de forma gradual a partir de junho de 

2021, primeiro de apenas parte da biblioteca e somente para os 

alunos da EMERJ e funcionários e colaboradores do TJERJ e, em 

agosto do mesmo ano, a reabertura se estendeu para todos os 

públicos e locais da biblioteca. 
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A Biblioteca da Faculdade de Direito da UFF se encontra 

fechada de março de 2020 até o momento16, realizando atividades 

presenciais específicas quando necessário e/ou solicitado, e 

focando o atendimento no online. É interessante ressaltar que esse 

é o caso de quase todas as bibliotecas universitárias do estado do 

Rio de Janeiro, visto que pouquíssimos cursos voltaram a 

modalidade presencial e, enquanto biblioteca vinculada à uma 

universidade, é natural que muitas permaneçam com seus serviços 

e atendimentos virtuais. 

No TCE-RJ, o retorno da biblioteca obedeceu e ainda 

obedece ao mapa de risco divulgado pelas autoridades do estado, 

que coloca a situação de acordo com cores: verde, amarelo, laranja 

e vermelho, este último sendo o estágio mais grave de 

possibilidade de transmissão da doença, dentro do monitoramento 

do cenário epidemiológica no Rio de Janeiro. Na primeira etapa, 

que foi de março/2020 a junho/2021, as atividades estavam 100% 

em modalidade remota, o que mudou entre julho e agosto de 2021, 

com o retorno parcial dos servidores, em escala de rodízio. A 

terceira etapa, que foi de setembro à primeira quinzena de 

novembro de 2021, teve um retorno de 50% dos servidores, ainda 

na escala de rodízio. A quarta etapa aconteceu entre a segunda 

 
16 Importante mencionar que este artigo foi finalizado em fevereiro em 2022. 



~ 107 ~ 
 

quinzena de novembro de 2021 e janeiro de 2022, e viu o retorno 

pleno, com 100% dos servidores. No entanto, com o aumento dos 

casos devido a variante Ômicron, houve uma volta à terceira etapa. 

Com a mudança do presencial para o virtual e o 

subsequente fechamento das bibliotecas, o acervo se tornou o alvo 

de muitas das preocupações iniciais das equipes de bibliotecas. As 

perguntas principais giravam em torno da sua capacidade de 

transmissão da doença, devido ao manuseio; e de como 

poderíamos garantir a preservação desses itens, considerando as 

medidas de higienização e desinfecção recomendadas, e o próprio 

período de isolamento, visto que a falta da presença diária da 

equipe poderia fazer com que vários riscos passassem 

despercebidos ou tivessem uma resposta mais demorada.  

Sobre o estado do acervo durante esse período e acerca da 

adoção de medidas de preservação para o mesmo, a biblioteca do 

TJERJ, segundo Elaine Costa, não experimentou nenhum tipo de 

grande risco, permanecendo sem maiores alterações e dificuldades. 

A equipe biblioteca de Direito da UFF acompanhou as condições 

do acervo durante esse período de suspensão das atividades 

presenciais, com a manutenção da limpeza do setor e ações 

pontuais para a preservação, como foi o caso de uma necessária 

descupinização da biblioteca. A biblioteca do TCE-RJ adotou, para 
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o acervo, medidas como a quarentena de itens devolvidos e a 

higienização dos mesmos antes de devolvê-los a estante, e 

aparentemente não lidou com nenhum grande risco durante os 

meses de trabalho remoto. 

A sexta pergunta é relacionada com a anterior e aborda a 

ocorrência de alguma emergência no acervo durante este período 

de trabalho remoto durante a pandemia e pedia que, em caso 

positivo, essa ocorrência fosse detalhada, se possível. Quanto a 

isso, a biblioteca do TJERJ/EMERJ passou por um momento de 

incerteza devido a reparos no sistema de ar-condicionado do 

prédio em que se localiza a biblioteca, que foi desligado e por isso 

apresentou um risco de deterioração ao acervo. No entanto, a 

resolução rápida do problema impediu o acontecimento de outros 

desastres, e não houve prejuízo ao acervo. 

Já na Biblioteca de Direito da UFF foi encontrado um foco 

de cupins nas divisórias das salas de estudo coletivo da biblioteca, 

que foi resolvido com a descupinização de todo o espaço e com 

reformas para mudança dessas divisórias. As perdas encontradas 

estavam em caixas já separadas para descarte, o que, portanto, não 

significou prejuízo ao acervo utilizado pelos usuários.  

A biblioteca do TCE-RJ não lidou, segundo Ilvana Amaral, 

com nenhuma emergência no acervo nesse período. 
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Chegando à penúltima pergunta, a indagação estava 

relacionada com a organização, por parte da biblioteca, de um 

documento oficial para detalhar esses novos protocolos, o que ele 

detalhava e orientava caso existisse, e se estava disponível para o 

público geral; como foi realizado por algumas bibliotecas 

brasileiras ao longo dos anos de 2020 e 2021. Oficialmente, para as 

três bibliotecas, não há um documento publicado apenas sobre 

isso. No entanto, a biblioteca da TJERJ/EMERJ publicou em seu 

site orientações para o público17, com instruções acerca de 

empréstimos, atendimentos e outras questões; e a biblioteca da 

Faculdade de Direito da UFF seguiu as instruções normativas e 

plano de contingência da universidade, que está disponível online. 

Ainda nesta última, vale mencionar que existe um movimento de 

retorno para o presencial a partir de um indicativo da coordenação 

de bibliotecas da universidade, que inclui um diagnóstico de todas 

as unidades para verificar necessidades e pontos de atenção, 

visando esse retorno às atividades presenciais. A biblioteca do 

TCE-RJ não elaborou nenhum documento oficial, porém a 

bibliotecária Ilvana menciona que diversas recomendações foram 

estudadas e seguidas, dentre as quais ela lembra a da Comissão 

 
17 Parte dessas orientações podem ser encontradas no website da biblioteca, no 
link: https://emerj.com.br/site/pagina/3/1.  
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Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU)18, do GIDJ-RJ19, e 

do CRB-7 em conjunto com o SINDIB-RJ20. 

Por fim, a última pergunta não poderia ser outra: existe 

uma perspectiva de volta ao “normal”? Para a Faculdade de 

Direito da UFF, a indicação do retorno graduação das atividades 

presenciais vem de uma instrução normativa da própria 

universidade, e deve acontecer seguindo as já conhecidas 

recomendações: controle da quantidade de pessoas no espaço 

físico, distanciamento, utilização de máscara, espaço para a 

quarentena dos livros devolvidos, atendimento agendado, entre 

outros. Esse retorno, no entanto, não é pleno, o que está previsto 

para acontecer neste ano de 2022.  

Para o TJERJ, a perspectiva de volta ao “normal” já está 

acontecendo desde meados de 2021, quando reabriu partes da 

biblioteca aos usuários internos e mais tarde toda o espaço físico 

ao público geral, seguindo as recomendações e protocolos de 

 
18 O documento de 2020 pode ser encontrado neste link: 
http://www.febab.org.br/cbbu/wp-content/uploads/2020/05/Recomenda% 
C3%A7%C3%B5es-14-de-maio-1.pdf.  
19 O documento de abril de 2020, que foi inclusive elaborado por mim, pode ser 
encontrado no link: https://www.gidjrj.com.br/2020/04/10/covid-19-
recomendacoes-para-salvaguarda-de-acervos-em-bibliotecas/.  
20 O documento de julho de 2020 pode ser acessado neste link: 
http://www.crb7.org.br/wp-content/uploads/2020/07/SINDIB-RJ.CRB-
7.pdf 
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segurança das autoridades de saúde do país. O mesmo pode ser 

dito para a biblioteca do TCE-RJ, que obedece às etapas descritas 

anteriormente, e está atualmente na terceira etapa, com um retorno 

parcial de 50% dos servidores em escala de rodízio dos 

profissionais. Se observada uma melhora nos números de casos 

nos próximos meses, existe a possibilidade de a biblioteca retornar 

para a quarta etapa, onde acontece a volta de 100% dos servidores.  

Observando as respostas dos três bibliotecários podemos 

traçar uma linha do tempo de acontecimentos e ações posteriores 

ao decreto da pandemia que é comum às três bibliotecas 

analisadas, e também a muitas outras de diferentes tipos: o 

momento do decreto; tomar conhecimento da pandemia; a 

necessidade de migrar o atendimento e todo o trabalho (possível) 

para o virtual; os desafios de percorrer essa nova realidade, a partir 

da realização de capacitações, reuniões, treinamentos; a navegação 

desse período, ao garantir a salvaguarda do acervo físico e também 

do espaço, e a continuidade dos atendimentos no virtual; e por fim 

uma certa adaptação que, quase dois anos depois e sabendo que 

não há data certa para um fim absoluto da pandemia, exige que 

eventualmente tudo “volte ao normal” dentro dos protocolos que 

são há meses recomendados pelas autoridades de saúde do país. 
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Cada biblioteca está vinculada a uma instituição e por essa 

razão segue suas normativas. Desse modo, as bibliotecas 

observadas fizeram o possível dentro de suas respectivas 

realidades, e seguem observando o cenário para fundamentar suas 

próximas decisões, sempre com o objetivo de oferecer o melhor 

para seus usuários, de maneira segura. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS (O QUE PODEMOS 

PENSAR PARA O FUTURO?) 

 

Pouco mais de dois anos depois, o presente e o futuro 

ainda são incertos para grande parte das bibliotecas. Os planos são 

quase sempre os mesmos: uma reabertura ao público com certos 

limites, como restrição no número de usuários, uso de máscara, 

vacinação, agendamento de serviços, entre outros. A incerteza 

acerca do fim da pandemia se torna maior na medida em que 

novas variantes da Covid-19 surgem, mas também é apaziguada 

com os progressos científicos que permitem cada vez mais o 

avanço da vacinação da população contra a doença. 

O questionário respondido pelos bibliotecários pode 

atestar que as ações de resposta à pandemia dentre as bibliotecas 

jurídicas parecem ter seguido o mesmo padrão, com a tendência e 

a expectativa de volta a um funcionamento que será normal dentro 
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do possível no contexto pandêmico que ainda vivemos. Sem 

dúvidas, esse período de convivência com a Covid-19 deixa muitas 

lições para o futuro, inclusive de como vamos lidar com desastres 

porvir em nossas bibliotecas. 

Algumas questões podem ser levantadas: quais são as lições 

que ficam, após essa experiência de atravessar uma pandemia, um 

evento traumático que afetou todo o mundo? O que podemos 

deixar preparado diante de possíveis desastres, independente do 

risco e/ou evento que os cause? Como a Covid-19 pode nos 

preparar para uma próxima pandemia, epidemia ou surto? 

(SILVEIRA, 2020; BECHARA, 2021). São indagações válidas e 

que devem ser refletidas, a fim de melhorar cada vez mais as ações 

de resposta aos possíveis desastres a serem enfrentados. 

O fato é que dificilmente poderemos prever em chances 

reais a data precisa da próxima grande pandemia, ou de qualquer 

outro desastre desse porte. Podemos, no entanto, garantir que 

tudo o que aprendemos no enfrentamento à Covid-19 seja 

assimilado e esteja registrado para as futuras gerações em 

documentos oficiais da instituição. Esta é uma medida que sem 

dúvidas poderá auxiliar em desastres de, diga-se de passagem, 

“menor escala” – ou seja, aqueles locais a instituição, a biblioteca 

ou, no máximo, a região em que ambas estão inseridas.  
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É a partir do registro das decisões e das ações tomadas em 

eventos anteriores que podemos garantir uma resposta adequada a 

qualquer outro acontecimento futuro que venha a se tornar um 

desastre na biblioteca. Sem essas informações, somos deixados 

para andar no escuro e redescobrir tudo novamente no pior 

método possível: a tentativa e erro.  
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REBIJUTRA E MEMÓRIA INSTITUCIONAL: O PAPEL 
DAS BIBLIOTECAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E DE 

SEUS ACERVOS, NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 
INSTITUCIONAL 
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Recuperação da Informação.  
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 objetivo principal deste trabalho é fazer um 
levantamento junto às bibliotecas integrantes da Rede de 
Bibliotecas da Justiça do Trabalho (REBIJUTRA) sobre 

o papel das mesmas na curadoria e disseminação da memória 
institucional da Justiça do Trabalho. A partir das diretrizes 
registradas no Manual de Gestão de Memória do Conselho 
Nacional de Justiça, foi aplicado um questionário estruturado com 
o intuito de identificar ações e iniciativas de gestão da memória 
institucional. Os resultados mostram que, apesar das bibliotecas 
desenvolverem ações e projetos de memória institucional, muitas 
não conseguem identificar tais ações como tal. Ressalta-se ainda  o 
papel das coleções especiais na preservação da memória 
institucional.  
 
Palavras-chave: Lugares de memória. Bibliotecas judiciárias. 
Memória institucional. Coleção especial. Justiça do Trabalho. 
 
 
 
 

O 
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Abstract: The main objective of this study is to map out the role 
libraries of REBIJUTRA - Rede de Bibliotecas da Justiça do 
Trabalho (Labor Court Libraries Network) have in curating and 
disseminating the institutional memory of the Brazilian Labor 
Court. Following the guidelines of the National Counsel of Justice 
Memory Management Manual, a questionnaire was applied to 
identify institutional memory management best practices and 
initiatives. The results reveal that, although the libraries already 
have memory management programs and projects in place, these 
are not recognized as such. It is also accentuated the role of special 
collections in preserving institutional memory. 

 
Keywords: Places of Memory. Judiciary Libraries. Institutional 
Memory. Special Collection; Labor Court. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

A Justiça do Trabalho no Brasil completou 80 anos em 

2021, e a preocupação com a preservação da memória 

institucional, deste ramo especializado da justiça, se mostra cada 

vez mais presente nas discussões internas. Segundo Lübbe, Motta 

e Agliardi (2021), “desde 1941, quando da instituição oficial da 

Justiça do Trabalho no país, os Tribunais passaram a acumular 

documentos arquivísticos produzidos em decorrência de sua 

atividade jurisdicional e administrativa.” Esta massa documental 

acumulada no decorrer dos anos é fonte de pesquisa para 

pesquisadores de diversas áreas acadêmicas. 
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Contudo, é importante ressaltar que a memória da Justiça 

do Trabalho não se limita ao acervo documental arquivístico. As 

bibliotecas dessas instituições com seus acervos bibliográficos, 

formados através dos anos, e até mesmo com o tratamento das 

normas institucionais, exercem também importante papel na 

preservação da memória jurídica trabalhista. 

Com a publicação do Manual de Gestão de Memória pelo 

Conselho Nacional de Justiça em 2021, as bibliotecas judiciárias 

foram instadas a assumir seu papel de espaço de memória 

institucional. O referido manual traz diretrizes para o trabalho de 

preservação e divulgação no âmbito das bibliotecas judiciárias. 

Nesse sentido, o presente trabalho pretende analisar o 

papel das bibliotecas da Rede de Bibliotecas da Justiça do Trabalho 

(REBIJUTRA) na curadoria e disseminação da memória 

institucional da Justiça do Trabalho. 

Inicialmente, o texto tece breves considerações sobre o 

conceito de memória institucional. Em seguida, apresenta um 

levantamento dos principais atos normativos sobre gestão de 

memória no âmbito do Poder Judiciário. Posteriormente, a partir 

da análise do Manual de Gestão de Memória, serão examinadas as 

diretrizes propostas às bibliotecas judiciárias, perpassando pelo 
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papel das coleções especiais na preservação da memória 

institucional. 

Por fim, tendo como base as diretrizes preconizadas no 

Manual de Gestão de Memória (2021) e os avanços trazidos pela 

Resolução nº 324, de 30 de junho de 2020, ambos emanados pelo 

CNJ, pretende-se fazer uma análise da atuação das bibliotecas 

integrantes da REBIJUTRA na gestão da memória institucional da 

Justiça do Trabalho, através da aplicação de um questionário 

estruturado elaborado na ferramenta online Google Forms, com 

elaboração de gráficos e tabelas para análise dos dados. 

 

2 MEMÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO E COLEÇÕES 
ESPECIAIS 
 

Ciente da dificuldade da fixação do conceito de memória, 

após revisão de literatura, observou-se que este conceito está 

relacionado a diversos campos do conhecimento: Psicologia, 

Neurociência, História, Arqueologia, Administração, Sistemas de 

Informação, Comunicação e Ciência da Informação (MOLINA; 

VALETIM, 2011, p. 267). 

Neste estudo trabalharemos com o conceito de memória 

no âmbito da Ciência da Informação como registro escrito de algo 
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pertencente ao passado (CRIPPA, 2010 apud MOLINA; 

VALETIM, 2011).  

Estes registros, no âmbito das instituições, constituem a 

memória institucional. Ao analisarmos o trabalho de Icléia Thiesen 

Costa (1997) que dedicou-se a estudar o conceito de memória 

institucional, constatamos que na conclusão de seu trabalho, a 

autora afirma que não logrou êxito na delimitação de uma 

definição de memória no âmbito das instituições. No entanto, 

Icléia abre caminho para diversas reflexões sobre o tema, e afirma 

que a memória é um elemento primordial no funcionamento das 

instituições, as quais retém somente as informações que interessem 

ao seu funcionamento. Tais informações, uma vez retidas pelas 

instituições, irão compor um acervo de conhecimento e práticas 

que, segundo Menezes (2006 apud MOLINA; VALETIM, 2011), 

subsidiarão as atividades desenvolvidas e a tomada de decisão. 

A falta de gestão dos suportes de memória pode gerar, 

segundo Nassar (2008 apud SOUSA, 2018), um fenômeno 

denominado de “esquecimento” no ambiente institucional. Este 

esquecimento pode ocorrer por diversos fatores como perda, 

destruição, falta de registros do conhecimento gerado naquele 

ambiente. A preservação da memória institucional é um esforço 
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coletivo no âmbito da instituição com o intuito de garantir sua 

história. 

Esta preocupação de preservação da história de uma 

instituição, e em consequência, da história social, se reflete no 

Manual de Gestão de Memória que delimita a memória 

institucional como uma “memória referente ao conjunto de 

atividades que conserva a história institucional, reforçando a 

identidade institucional e fortalecendo o relacionamento e os 

vínculos entre seus colaboradores e toda a sociedade” 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021). 

Arquivos, Bibliotecas, Museus, Memoriais e Centros 

Culturais são espaços que desenvolvem processos de gestão da 

memória institucional, e neles são elegidos o que deve ser 

preservado e o que deve ser esquecido de acordo com a política 

institucional vigente.  

Dentre estes espaços, destacamos as bibliotecas, objeto de 

reflexão deste estudo, que, assim como os arquivos e museus, 

surgem diante da necessidade humana de guarda e preservação de 

registros de memórias. Nesse contexto, Souza (2017) destaca que 

as bibliotecas são espaços de troca de saberes, e seu acervo 

representa a história e a produção intelectual da instituição a qual 

pertence.  
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A preocupação concernente à preservação da memória no 

âmbito das instituições integrantes do Poder Judiciário resultou no 

lançamento do Programa Nacional de Gestão Documental e 

Memória do Poder Judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça 

no ano de 2008. Cabe ressaltar que o CNJ é órgão que tem como 

uma das competências a condução da política judiciária no aspecto 

da gestão documental e da memória. 

Em 2009 foi instituído um Comitê Gestor com o objetivo 

de propor instrumentos de gestão documental e normas de 

funcionamento, observando as melhores práticas e as 

particularidades de todos os ramos do Poder Judiciário 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021). No primeiro 

momento a preocupação principal se restringia à gestão de 

documentos que se acumulavam nos arquivos judiciários sem um 

tratamento adequado. 

Apesar de ser um espaço de memória e conservação do 

conhecimento, até a publicação da Resolução CNJ nº 316/2020, 

não havia menção às bibliotecas nas normas publicadas 

anteriormente.  O referido documento instituiu o Dia da Memória 

do Poder Judiciário, e em seu art. 2º, determina que os tribunais 

deverão mobilizar os setores envolvidos, incluído neste rol as 
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bibliotecas, para promoção de ações que objetivem a celebração 

deste dia. 

Com a edição da Resolução CNJ nº 324/2020, que 

instituiu diretrizes e normas de Gestão de Memória e de Gestão 

Documental, houve “importantes avanços e novidades para a 

Gestão Documental e a Gestão da Memória do Poder Judiciário”, 

trazendo o caráter obrigatório até então inexistente (BÖTTCHER, 

2020). Um dos avanços trazidos pela referida norma foi a 

sistematização de diretrizes e regras de Gestão da Memória. 

A resolução conceitua Gestão de Memória como: 

“O conjunto de ações e práticas de 
preservação, valorização e divulgação da 
história contida nos documentos, processos, 
arquivos, bibliotecas, direcionadas à pesquisa, 
à conservação, à restauração, à reserva técnica, 
à comunicação, à ação cultural e educativa.” 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 
2020). 

 

A partir de então temos o reconhecimento das bibliotecas 

como espaço de memória no âmbito do Poder Judiciário. 

Dentre as diretrizes e princípios explicitados na referida 

resolução, destaca-se “a promoção da cidadania por meio do pleno 

acesso ao patrimônio arquivístico, bibliográfico, museográfico, 

histórico e cultural gerido e custodiado pelo Poder Judiciário”; e 
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“o compartilhamento de técnicas das ciências da informação, 

arquivologia, biblioteconomia, museologia, história, antropologia e 

sociologia para agregar valor informativo sobre a instituição e seu 

papel na sociedade”. 

Ainda esta última Resolução estabelece a previsão da 

criação de uma Comissão de Gestão de Memória em cada tribunal, 

cuja uma das atribuições é fomentar a interlocução e a cooperação 

entre as áreas de Arquivo, Museu, Memorial, Biblioteca e Gestão 

Documental; e aprovar critérios de seleção, organização, 

preservação e exposição de objetos, processos e documentos 

bibliográficos que comporão o acervo histórico permanente do 

órgão. 

Observando as diretrizes do Proname explicitadas na 

Resolução CNJ nº 324/2020, o Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (CSJT) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

emanaram o Ato Conjunto nº 37/2021, o qual  institui a Política 

de Gestão Documental e de Gestão de Memória da Justiça do 

Trabalho. 

Em seu artigo 10, o referido dispositivo determina a 

composição de uma comissão de gestão de memória no âmbito da 

Justiça do Trabalho, a qual deverá ser composta por: um 

magistrado com experiência em gestão de memória; um servidor 
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da unidade de gestão documental; um servidor da unidade de 

gestão de memória; um servidor da unidade de biblioteca; e um 

servidor da unidade de comunicação social (BRASIL, 2021). 

Dentre as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 

324/2020, está a determinação da criação dos Manuais de Gestão 

Documental e da Memória, os quais regulamentam as ações e 

procedimentos nas respectivas áreas de atuação. Cabe destacar 

que, a gestão documental já havia sido objeto de sistematização 

através da Portaria CNJ nº 113/2011 a qual institui um manual de 

gestão documental do Poder Judiciário. Logo, constata-se que o 

grande avanço da referida resolução foi o olhar sobre a gestão de 

memória. 

Isto posto, foi elaborado em 2021 o Manual de Gestão de 

Memória que tem como objetivo especificar as diretrizes, os 

princípios e as normas de Gestão de Memória estabelecidos na 

Resolução CNJ nº 324/2021, constituindo um material de consulta 

e de orientação para o planejamento, a implementação e a 

execução relacionados a ela nos órgãos do Poder Judiciário 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021). 

No manual supracitado “são expostas, de maneira teórica e 

prática, orientações de organização, preservação e difusão dos 
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acervos arquivísticos, bibliográficos e museológicos de cada 

órgão” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021) 

Ainda, o Manual de Gestão de Memória ressalta que: 

 

[...] especialmente no tocante às bibliotecas 
judiciárias e aos seus acervos, há que se 
considerar sua dupla finalidade: de um lado, 
atender e dar suporte às necessidades 
informacionais dos órgãos do Poder Judiciário 
em suas atividades e, de outro lado, preservar 
o Patrimônio Documental existente em seu 
acervo. 

 

De forma a contribuir neste capítulo, há de se observar a 

utilização do termo “biblioteca judiciária” em detrimento do termo 

“biblioteca jurídica”, este último comumente utilizado para 

denominar bibliotecas especializadas, as quais contém acervo 

especializado na área do Direito. 

Ao pesquisarmos o adjetivo “jurídico” no dicionário 

(MICHAELIS, 2021), encontramos a seguinte definição: “relativo 

ao direito”. Já o adjetivo “judiciário” se refere ao foro judicial, à 

justiça ou ao juiz. 

Portanto, podemos inferir que uma biblioteca judiciária 

não se define apenas por conter um acervo especializado na área 

de Direito, como por exemplo, as bibliotecas ligadas às faculdades 
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de Direito, mas que trata-se de uma biblioteca com a finalidade de 

servir ao órgão do Poder Judiciário ao qual é vinculada. 

Segundo o Manual (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2021) as bibliotecas são espaços de salvaguarda do 

patrimônio bibliográfico, isto é, são repositórios da memória, pois 

preservam e disponibilizam o conhecimento. Neste sentido, “as 

bibliotecas dos órgãos do Poder Judiciário são repositórios dos 

respectivos acervos para a preservação da memória institucional”. 

Assim, com o objetivo de preservação da memória 

institucional no âmbito das bibliotecas judiciárias, é apresentado, 

no Manual em questão, as seguintes atividades: 

a) Compilação e organização dos atos normativos 

institucionais; 

b) Compilação e organização da legislação e normativa 

relativas à instituição; 

c) Compilação de julgados e jurisprudência do órgão; 

d) Organização e compilação de biografias sobre os 

magistrados do órgão; 

e) Organização da produção acadêmica e profissional dos 

membros do órgão; 

f) Organização das publicações oficiais e da produção 

bibliográfica do/sobre o órgão. 
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O Manual preconiza, também, a descrição diferenciada de 

itens selecionados “devido à sua maior importância para a 

memória institucional”, e propõe como “critérios” os seguintes 

itens: 

a) Produção institucional; 

b) Produção intelectual de magistrados e servidores; 

c) Produção externa sobre a instituição; 

d) Coleções fundadoras; 

e) Coleções especiais; 

f) Clássicos jurídicos; 

g) Multimeios; 

h) Obras raras. 

 

Apesar do manual denominar tais itens como critérios, na 

verdade são somente exemplificações de recortes de coleções. E o 

mais interessante foi considerar “Coleções especiais” como um 

recorte do acervo a parte dos outros recortes, quando na verdade 

todos os recortes apresentados podem ser considerados como 

“coleções especiais”, pois como destaca Alves (2015, p. 46) “uma 

coleção especial pode ser formada por um acervo pessoal, acervo 

de obras raras, acervo de determinado tema, memória institucional, 

acervo de multimeios, entre outros exemplos”.  
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Neste mesmo sentido, Pinheiro (2015, p. 34-35) afirma que 

o conceito de coleção especial pode se referir “a diferentes formas 

de registros, segmentados em coleção distintas”, podendo ser 

consideradas preciosas por sua raridade ou sua associação com 

importantes figuras ou instituições históricas, políticas, científicas, 

etc. Tais coleções são caracterizadas pelo “compromisso 

institucional com a preservação e o acesso em longo prazo”. 

 

3 REDE DE BIBLIOTECAS DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO (REBIJUTRA) E A MEMÓRIA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO 
 

Desde a década de 1990 as bibliotecas da Justiça do 

Trabalho buscam desenvolver trabalhos colaborativos e 

cooperativos (OLIVEIRA; SOUZA; SARMENTO, 2020). 

Durante todos esses anos foram envidados esforços para o 

estabelecimento de uma rede formal de bibliotecas da Justiça do 

Trabalho. Foram realizados inúmeros encontros, inicialmente 

congregando bibliotecários, arquivistas, e outros profissionais que 

trabalhassem com a memória e a documentação da Justiça do 

Trabalho. O primeiro desses encontros foi realizado em 1988, em 

Florianópolis com o nome de “Reunião dos Técnicos em 

Documentação da Justiça do Trabalho”. 
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Porém a formalização de uma rede de bibliotecas no 

âmbito deste ramo especializado da justiça só se deu no final do 

ano de 2020 com a publicação do Ato Conjunto TST.CSJT  nº 

49/2020, o qual instituiu “a Rede de Bibliotecas da Justiça do 

Trabalho para a cooperação entre seus integrantes no 

aprimoramento dos serviços e produtos bibliográficos prestados 

pelas unidades de informação da Justiça do Trabalho” (BRASIL, 

2020). 

Segundo o artigo 4º do regulamento da REBIJUTRA, a 

adesão à rede é voluntária e facultativa, e atualmente é composta 

por 23 (vinte e três) tribunais trabalhistas. Cabe ressaltar que a 

Justiça do Trabalho é composta por 24 tribunais regionais e pelo 

Tribunal Superior do Trabalho. Originalmente todos os tribunais 

trabalhistas contavam com pelo menos uma biblioteca em sua 

estrutura, porém, atualmente, dois tribunais regionais não possuem 

em seus quadros o profissional bibliotecário devido à 

aposentadoria dos últimos servidores e a não reposição dos 

mesmos. Tal fato é de caráter impeditivo de adesão à rede, pois, 

segundo o artigo supracitado, o Termo de compromisso de adesão 

tem que ser assinado por um bibliotecário responsável. 
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As bibliotecas integrantes da REBIJUTRA são bibliotecas 

judiciárias e como tais têm como finalidade dar apoio às atividades 

jurisdicionais dos tribunais aos quais é subordinada.  

Nos primeiros encontros dos profissionais de 

documentação da Justiça do Trabalho, o tema “preservação da 

memória” figurou em diversos trabalhos apresentados, porém a 

partir da realização do Fórum Nacional Permanente em Defesa da 

Memória da Justiça do Trabalho (MEMOJUTRA), em 2006,  as 

discussões sobre a preservação da memória da Justiça do Trabalho 

passaram a ocupar eventos próprios, deixando de habitar, 

gradativamente,  os encontros anuais que passaram a ser 

exclusivamente de bibliotecários da  Justiça do Trabalho. 

Com a publicação da Resolução CNJ nº 324/2020, as 

bibliotecas da Justiça do Trabalho passaram a ter a atribuição de 

espaço de curadoria da memória institucional de seus tribunais, ao 

lado dos arquivos e memoriais. 

Diante desse novo desafio, surgiu a necessidade de 

identificar como essas bibliotecas lidam ou pretendem lidar com 

essa nova atribuição. Com o intuito de averiguar tal objeto de 

estudo, foi aplicado um questionário para identificar iniciativas e 

processos de trabalhos de gestão de memória nas bibliotecas que 

compõem a REBIJUTRA.  
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O questionário foi composto por vinte questões, sendo 

dez fechadas e dez abertas. Segue abaixo a análise dos dados 

obtidos:  

O questionário foi enviado às 23 (vinte e três) tribunais 

trabalhistas, porém apenas 17 (dezessete) responderam. 

Foi perguntado o ano de fundação da biblioteca. Pelas 

respostas obtidas temos: 

• Duas na década de 1940; 

• Uma na década de 1960; 

• Três na década de 1970; 

• Quatro na década de 1980; 

• Seis na década de 1990. 

 

Como se pode observar pelos dados, as bibliotecas foram 

criadas entre as décadas de 1940 e 1990, muitas juntamente com a 

criação do tribunal regional ao qual são subordinadas, são 

bibliotecas relativamente novas e isso se reflete na idade do acervo 

que possuem. Ressalta-se que, devido a pandemia, uma das 

bibliotecas não pode informar a data de fundação, pois os 

servidores estavam sem acesso aos arquivos da mesma 

Perguntou-se, também, se o nome da biblioteca foi 

atribuído em homenagem a alguém.  
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Gráfico 1 - Nome da biblioteca 

 
Fonte: A autora (2022)  

 
 

Das bibliotecas respondentes ao questionário, 13 (treze) 

responderam afirmativamente que o nome atribuído à biblioteca se 

deu em homenagem a alguém importante para a comunidade 

jurídica daquela região. 

Para Sousa (2018) “homenagear uma pessoa atribuindo seu 

nome em uma instituição é uma forma de prestigiá-la e permitir 

que sua memória esteja presente”. A autora ainda cita Candau 

(2011, p. 68) quando afirma que “o nome é sempre uma questão 

identitária e memorial”, e que não basta nomear, porém deve-se 

também guardar a memória da personalidade homenageada. 

A preservação da memória institucional perpassa pela 

segurança e preservação física do acervo. Segundo o Manual de 

Gestão de Memória (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,  
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2021) os itens que compõem o acervo de memória detém valor 

histórico, político ou econômico, “sendo, na maioria das vezes, 

insubstituíveis em razão de sua singularidade”.  

Ciente da importância de ações preventivas de segurança e 

preservação do acervo, perguntou-se às bibliotecas sobre os riscos 

eventuais que os respectivos acervos sofreram ao longo dos anos. 

 
 

Gráfico 2 - Registro de sinistro 

 
Fonte: A autora (2022) 
 

 
Gráfico 3 - Tipos de sinistros 

 
Fonte: A autora (2022) 
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Cabe observar que o risco mais comum a estes acervo é a 

inundação. 

Diante de possíveis riscos que assolam os acervos de 

memória, se torna necessário a elaboração de um plano de 

gerenciamento de riscos. Perguntou-se às bibliotecas se estas 

contavam com um plano de gerenciamento de riscos como forma 

de minimizar possíveis danos ao acervo. 

 

 

 

 

 
 

Perguntou-se às bibliotecas participantes da pesquisa o que 

elas entendem sobre memória institucional. Diante das respostas 

enviadas, utilizou-se um programa para criar uma "nuvem de 

palavras” que evidenciou os termos mais utilizados nas respostas. 

Gráfico 5 - Ações do programa de prevenção de risco 

 
Fonte: A autora (2022) 
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Figura 1 - Nuvem de palavras 

 
Fonte: A autora (2022)  

 
Observou-se que os termos mais utilizados nas respostas 

foram “instituição”; “história”; “memória”; “preservação”; 

“institucional”; “documentos”; “trajetória” e “conhecimento”.  

Analisando os termos acima, pode-se observar que, para as 

bibliotecas respondentes, a memória institucional está relacionada 

à preservação da história e da trajetória da instituição, e do 

conhecimento gerado nela, através da preservação de seus 

documentos. 

Nota-se que, embora o acervo bibliográfico também possa 

ser suporte da memória institucional, o termo “livros” foi pouco 

mencionado nas respostas enviadas. 
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 Diante do que foi determinado pelo Ato Conjunto TST nº 

31/2021, perguntou-se sobre a participação da biblioteca na 

“Comissão de Gestão de Memória” no respectivo tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apenas 04 (quatro) bibliotecas responderam 

afirmativamente que participam da “Comissão de Gestão de 

Memória” de seu tribunal. Acredita-se que, diante da determinação 

do referido ato conjunto, essa participação tenderá a aumentar. 

Perguntou-se sobre a existência de iniciativa ou projeto 

sobre a memória institucional de seu tribunal. 

 

 

Gráfico 6 - Participação na Comissão de Gestão de Memória 

Fonte: A autora (2022) 
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Dentre as iniciativas e projetos mencionados encontra-se: 

● Formação de coleção de obras raras e 

especiais; 

● Registro da produção intelectual de 

magistrados e servidores; 

● Criação de um repositório digital institucional. 

 

Nota-se que, apesar da não menção da tipologia “livro” 

como suporte de memória institucional por parte da maioria das 

bibliotecas da REBIJUTRA, quando se perguntou sobre o 

conceito de “memória institucional”, as iniciativas e projetos 

 

Gráfico 7 - Iniciativa ou projeto sobre memória institucional 
 

 
Fonte: A autora (2022) 
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apresentados para este fim envolvem o acervo bibliográfico. Tal 

fato denota um afastamento do conceito com a prática nessas 

bibliotecas. 

Além das iniciativas e projetos mencionados 

anteriormente, perguntou-se quais atividades de preservação da 

memória institucional elencadas no Manual de Gestão de Memória 

são desenvolvidas pelas bibliotecas da REBIJUTRA 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 - Atividades de preservação da memória 

 
Fonte: A autora (2022) 
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Quadro 1 - Legenda das atividades de preservação da memória 

Atividade 1 Organização da produção intelectual e profissional de 

magistrados e servidores 

Atividade 2 Organização da produção institucional como: boletins, 

revistas, relatórios, eventos, manuais, em formato 

impresso ou digital 

Atividade 3 Organização de coleções especiais 

Atividade 4 Organização das coleções fundadoras do acervo 

inicial da biblioteca 

Atividade 5 Organização de obras raras 

Atividade 6 Compilação e organização dos atos normativos 

emanados pelo respectivo tribunal 

Atividade 7 Compilação e organização da legislação e normativa 

relativas à organização administrativa do tribunal 

Atividade 8 Organização da produção externa sobre o Tribunal, 

comarca ou seção 

Atividade 9 Organização e compilação das biografias e 

informações sobre os magistrados do tribunal 

Atividade 10 Compilação e sistematização de julgados e 

jurisprudência do tribunal 

Fonte: A autora (2022)  
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Apesar dos tímidos relatos de iniciativas e projetos 

relacionados à preservação da memória institucional, houve maior 

engajamento em relação às atividades desenvolvidas para este 

mesmo fim. 

Das 17 (dezessete) bibliotecas que participaram da 

pesquisa, apenas 14 (quatorze) responderam sobre as atividades 

desenvolvidas. Destas, 12 (doze) organizam a produção intelectual 

dos magistrados e servidores de seus tribunais; 10 (dez) organizam 

a produção institucional; 9 (nove) organizam coleções especiais; 8 

(oito) organizam as coleções fundadoras e  as obras raras; 6 (seis) 

compilam e organizam os atos normativos emanados pelo 

respectivo tribunal; 5 (cinco) compilam e organizam a legislação e 

normas relativas à organização administrativa do tribunal; 3 (três) 

organizam a produção externa sobre o respectivo tribunal; 2 (dois) 

organizam e compilam as biografias e informações sobre os 

magistrados dos tribunais aos quais são subordinados; apenas 1 

(um) compila e sistematiza os julgados e jurisprudência do tribunal 

ao qual faz parte. 

Observa-se, em relação às respostas sobre as iniciativas e 

projetos de gestão de memória institucional, que as bibliotecas não 

identificam as inúmeras atividades já desenvolvidas dentro desta 

seara. 
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Cabe ressaltar que em 2021, a REBIJUTRA desenvolveu 

seu primeiro projeto enquanto rede. Trata-se da Bibliografia da 

história da justiça do trabalho: edição comemorativa dos 80 anos 

de justiça social no Brasil. A obra em questão foi fruto de um 

trabalho colaborativo entre as bibliotecas da rede e tem como 

proposta apresentar um levantamento bibliográfico das obras que 

compõem os acervos das referidas bibliotecas sobre a história da 

Justiça do Trabalho. Em 2022 será lançada uma nova edição da 

referida bibliografia.  

Ainda em relação às atividades elencadas no Manual de 

Gestão de Memória, perguntou-se, no caso da biblioteca não 

desenvolver alguma ou todas as atividades mencionadas, se outra 

unidade dentro do tribunal as desenvolveria. Foram mencionadas 

diversas unidades como: Assessoria de Comunicação; Diretoria 

geral; Secretaria Judiciária; Memorial; Seção de Memória; Secretaria 

de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental; Secretaria 

Geral da Presidência; Arquivo; Secretaria da Tecnologia da 

Informação; Seção de Publicações Institucionais e Jurisprudência. 

Dentre as unidades mencionadas, muitas não possuem 

relação com a biblioteca dentro da estrutura organizacional da 

instituição. 
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O Manual de Gestão de Memória (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021) considera que uma biblioteca 

digital é uma ferramenta de armazenamento, preservação e 

divulgação de documentos e publicações institucionais ou de 

interesse institucional.  Ciente da importância dessa ferramenta, 

perguntou-se também sobre a existência de biblioteca digital no 

âmbito dos respectivos tribunais e se a biblioteca teria 

responsabilidade sobre esse recurso. 

 
 
 
 
 
 

Das 17 (dezessete) respostas, 6 (seis) responderam 

afirmativamente que o tribunal ao qual é subordinado possui 

biblioteca digital. Porém apenas 3 (três) bibliotecas são 

responsáveis por essa ferramenta. Cabe ressaltar que a Resolução 

Gráfico 9 - Existência de biblioteca digital

 

Fonte: A autora (2022) 
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CFB nº 240/2021 em seu art. 4º inciso I, determina que as 

bibliotecas digitais devem “ser administradas por bacharéis em 

Biblioteconomia registrados no Conselho Regional de 

Biblioteconomia de sua jurisdição”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho surgiu da necessidade de identificar como as 

bibliotecas da Rede de Bibliotecas da Justiça do Trabalho 

(REBIJUTRA) estão cumprindo seu papel na curadoria e 

disseminação da memória institucional da Justiça do Trabalho. O 

ponto de partida foi a publicação do Manual de Gestão de 

Memória pelo Conselho Nacional de Justiça em 2021. A partir do 

que estava preconizado no referido manual, aplicou-se um 

questionário para verificar o desempenho das bibliotecas da rede 

nesta área. 

Anteriormente à aplicação do questionário, através de 

percepções nas trocas de informações entre as bibliotecas da rede, 

identificava-se um discurso de que a gestão da memória 

institucional da Justiça do Trabalho era algo restrito aos arquivos e 

memoriais, e que as bibliotecas, muitas delas devido aos poucos 
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recursos humanos disponíveis, não conseguiram arcar com mais 

esta atribuição.  

Durante a elaboração desta pesquisa observou-se que 

alguns relatos demonstram um pouco das aflições que atingem as 

unidades analisadas, diante das dificuldades em promover ações de 

salvaguarda de sua memória. 

Quanto à aplicação do questionário, infelizmente nem 

todos responderam, porém as respostas obtidas foram bastante 

significativas e através delas foi possível traçar um retrato da 

gestão da memória nessas unidades. 

Como já dito anteriormente, muitas bibliotecas consideram 

que a gestão da memória institucional é atribuição de arquivos e 

memoriais, e embora estas tenham a noção do conceito de 

memória institucional, percebe-se que as bibliotecas já 

desenvolvem inúmeras atividades que contribuem com a gestão, 

preservação e divulgação da memória institucional, porém não 

conseguem identificar estas mesmas atividades como parte da 

gestão da memória e nem se identificam como espaço de memória 

de seu tribunal. 

A biblioteca judiciária é um espaço de memória, de 

preservação do conhecimento jurídico, pois é guardiã não só da 
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produção institucional, mas também, do conhecimento sobre a 

instituição, e a ciência jurídica.   

O patrimônio bibliográfico da Justiça do Trabalho, 

composto por obras raras, produção dos servidores e magistrados, 

além de toda produção institucional, e outras coleções especiais 

compõem significativamente a história da Justiça trabalhista. As 

coleções especiais podem ser originadas de inúmeras formas, 

porém o intuito desse recorte no acervo é a reunião de itens que 

tenham algum valor histórico, cultural ou atribuído.  

Desta forma, conclui-se que as bibliotecas que compõem a 

REBIJUTRA possuem um papel importantíssimo como espaço de 

conhecimento e memória. Apesar das limitações estruturais 

impostas, não deve abster-se de seu papel de gestora da memória 

da Justiça do Trabalho, pois há o risco de perda da história da 

justiça e do Direito do Trabalho contida nos acervos bibliográficos 

dessas unidades. 
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 coleção de ex-líbris do político, advogado, jornalista e 

bibliófilo Homero Pires provavelmente não foi 

encontrada “incólume” em meio a uma série de outros 

exemplares, conforme atesta Bertinazzo (2012) no livro Ex libris: 

pequeno objeto do desejo. Junto a ela, na Seção de Obras Raras da 

Biblioteca Central (BCE) da Universidade de Brasília (UnB), estão 

algumas correspondências trocadas com outros colecionadores e 

documentos que ajudam a traçar, mesmo que de forma 

fragmentária, a formação de sua coleção, além de atestar a 

participação de Homero Pires em determinados círculos sociais e 

em alguns momentos importantes para o ex-librismo brasileiro. Na 

análise deste material, buscamos extrair desta documentação 

alguns elementos que revelem Homero Pires enquanto ex-librista, 

buscando também entender algumas facetas do colecionismo de 

ex-líbris entre as décadas de 1920 e 1960. 

A 
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Palavras-chave: Homero Pires. Ex-líbris. Marcas de proveniência. 

Colecionador. Bibliografia material. Livros raros. Bibliofilia. 

Abstract: The bookplates collection from the politician, lawyer, 

journalist and bibliophile Homero Pires was probably not found in 

his “entirety” among a series of other copies, as Bertinazzo (2012) 

said in the book Ex libris: pequeno objeto do desejo. Among 

them, in the Rare Books Section of the Central Library (BCE) in 

the University of Brasília (UnB), there are some correspondence 

exchanged with other collectors and documents that help to trace, 

even if in a fragmentary way, the compound of his collection, in 

addition to testify the participation of Homero Pires in certain 

social circles and in some important moments for Brazilian 

bookplate collecting. In the analysis of this material, we seek to 

extract from this documentation some elements that reveal 

Homero Pires as a bookplate collector, also seeking to understand 

some facets of bookplate collecting between the 1920s and 1960s. 

Keywords: Homero Pires. Bookplate. Provenance marks. 

Collector. Material bibliography. Rare books. Bibliophilia. 

 

1 HOMERO PIRES 

 

Homero Pires era baiano de Ituaçu e foi deputado federal 

por vários mandatos, tendo participado como constituinte para a 

Carta Magna de 1934. Ele foi diretor da Casa de Rui Barbosa, no 

Rio de Janeiro, e atuou como professor universitário nas 

Faculdade de Direito da Bahia e Faculdade de Direito da 
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Universidade do Estado da Guanabara, sendo membro também da 

Academia Baiana de Letras. Foi ainda Diretor e Redator-chefe dos 

jornais O Estado e O Imparcial, ambos de Salvador (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, [20--?]; FGV, 2009). Após a sua morte, sua 

biblioteca particular foi adquirida pela UnB, em maio de 1963.  

Junto aos livros acompanharam diversas outras obras importantes, 

como, por exemplo, os manuscritos das obras Água-mãe, de José 

Lins do Rego, e As Razões do Coração, de Afrânio Peixoto, ambos 

com dedicatórias dos imortais a Homero Pires (Imagem 1). 

Certamente sua coleção de ex-líbris e a documentação aqui 

analisada vieram nesta aquisição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagem 1 - Homero Pires 
Fonte: Câmara dos Deputados ([20--?]) 
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O nome de Homero Pires figura entre os 17 

colecionadores que participaram da 1ª Exposição Brasileira de Ex-

libris, que ocorreu em maio de 1942, no Museu Nacional de Belas 

Artes, da cidade do Rio de Janeiro. No catálogo desta exposição é 

possível verificar que ele disponibilizou para o evento 25 ex-líbris, 

de figuras como Oswaldo Cruz, Eduardo Prado, Alfredo Pujol, 

entre outros, incluindo também o seu próprio. Interessante notar 

que na relação dos colecionadores participantes da exposição, não 

consta que ele era vinculado à Sociedade Brasileira de Amadores 

de Ex-Libris (S.A.B.E.L.), informação que aparece à frente de 

outros nomes (MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 1942). 

Contudo, sabemos que ele foi sócio-contribuinte do Clube 

Internacional de Ex libris desde a sua fundação, em 1949 (Imagem 

2). 
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Imagem 2 - Diploma de sócio-contribuinte do Clube 
Internacional de Ex Libris. 
Fonte: acervo da Seção de Obras Raras da BCE/UnB. 

 

 

2 HOMERO PIRES E SEU EX-LÍBRIS 

 

Na documentação uma outra curiosidade, um desenho, 

provavelmente a nanquim, para um ex-líbris de Homero Pires, do 

famoso pintor Galdino Guttmann Bicho, com uma ave preta com 
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asas abertas ao fundo, um livro fechado à frente, onde vinha a 

inscrição “Ex-libris de Homero Pires” em sua capa, e dois ramos 

na parte de baixo da imagem. A lápis Homero Pires escreveu: “não 

me agradou”.  

 

 

Imagem 3 - Ex-líbris de Homero Pires. 

Fonte: Bertinazzo (2012, p. 151). 

 

Mesmo fazendo um outro ex-líbris próprio (Imagem 3), 

aparentemente ele não o colava com tanta frequência em suas 

obras, ao menos não nos livros dos séculos XVI e XVII da sua 

coleção, afixando-o em apenas sete exemplares, de 92 que lhe 
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pertenceram, conforme verificou Greenhalgh (2021). Isso 

provavelmente se explica devido a sua predileção por anotações 

manuscritas nos volumes, tanto para a marcação de posse, 

contendo além da sua assinatura, a data e o local de compra, como 

também para registro de suas pesquisas bibliográficas sobre a obra. 

 

3 COLEÇÃO DE EX-LÍBRIS NA BCE 

 

Sem considerar as variantes (de cor, tamanho, papel, etc.), 

a coleção presente na BCE, assinalada como pertencente ao 

Homero Pires, apresenta 165 exemplares, contando as variantes e 

duplicatas, o total passa a ser de 175 exemplares. Mas, vários são 

os indícios de que sua coleção, provavelmente, era ainda maior. 

Dos 25 ex-líbris que ele expôs em 1942, em 22 há a indicação do 

proprietário no catálogo, e destes, apenas cinco se encontram em 

sua coleção atualmente. Somam-se também à coleção de Homero 

Pires os ex-líbris que foram enviados a ele por outros 

colecionadores e que ainda estão anexados às correspondências, 

que devem ser considerados da sua coleção, como por exemplo, 

aqueles enviados pelo famoso ex-librista Manuel Esteves (Imagem 

4). Fazem parte desta coleção, exemplares de ex-líbris da 

Biblioteca Nacional, do Visconde de Cavalcanti, Elysio de 
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Carvalho, Affonso Arinos de Mello Franco, Solidonio Leite, 

Álvaro Moreyra, Nelson Coelho de Senna, entre outros. 

 

 

Imagem 4 - Ex-líbris enviados por Manoel Esteves em 1953. 

Fonte: acervo da Seção de Obras Raras da BCE/UnB. 

 

Outra pista que temos de que sua coleção era ainda maior 

que a atual e que provavelmente não estava “incólume” como 

pensou Bertinazzo (2012), é o bilhete da Viscondessa de 

Cavalcanti, de 1928. Encontrado nas correspondências de Homero 

Pires, ele mostra que ela enviou a ele o seu ex-líbris e o de seu 

marido. O único exemplar dela na BCE hoje, não está na coleção 
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atribuída ao Homero Pires, mas na coleção geral, sinalizando, 

possivelmente, que o ex-líbris enviado por ela ao Homero Pires 

não estava vinculado à coleção dele quando Bertinazzo teve 

contato pela primeira vez com todo o acervo.  Vale destacar que 

Machado (2014, p. 60) diz que o ex-líbris da Viscondessa de 

Cavalcanti (Imagem 5) é considerado pelos estudiosos do tema, “o 

mais belo trabalho executado por Agry para um brasileiro”. 

 

 

Imagem 5 - Ex-líbris da Viscondessa de Cavalcanti. 

Fonte: Bertinazzo (2012, capa). 

 

No material há ainda um documento datilografado, em 12 

folhas numeradas, intitulado “Coleção de ex-libris de Homero 
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Pires”, que somado aos outros indícios, seria o ateste final de que 

sua coleção foi ainda maior do a que conhecemos hoje. Nele estão 

listados cerca de 350 itens, organizados em “De brasileiros ou de 

presidentes do Brasil”, “De portugueses” e “De outras 

nacionalidades”. No verso das folhas, o papel está timbrado com 

“M. E. S. - Casa de Ruy Barbosa”, sendo provavelmente, do 

período em que Homero Pires era diretor desta instituição, no 

início da década de 1930. Ao pesquisarmos alguns dos nomes 

presentes na listagem citada anteriormente, vemos que alguns dos 

ex-líbris são encontrados apenas na coleção geral e outros não 

estão presentes no acervo da BCE.  

O levantamento dos itens listados indica que alguns dos 

ex-líbris que provavelmente pertenceram à coleção de Homero 

Pires podem ser os que estão na coleção geral. Mas, infelizmente, 

essa é uma condição em que só é possível especular, pois nos itens 

não há nenhuma marca que possa indicar que eles eram do 

Homero Pires e não de outra pessoa. A partir da lista, podemos 

também supor que alguns itens se dissiparam antes da integração 

da coleção dele à BCE, pois muitos dos que estão relacionados 

nela, hoje não fazem parte do acervo desta biblioteca. 
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4 CORRESPONDÊNCIAS EX-LIBRISTAS 

 

Nas correspondências entre Homero Pires e outros 

colecionadores de ex-líbris, podemos ver, em parte, como se 

estruturava a rede de contatos entre os ex-libristas da primeira 

metade do século XX. É possível observar que era comum nestas 

cartas o envio de diversas etiquetas que continham os nomes e os 

endereços de vários colecionadores (Imagem 6).  

 

 

Imagem 6 - Correspondência com indicação de colecionadores. 

Fonte: acervo da Seção de Obras Raras da BCE/UnB. 
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De modo que, o destinatário poderia, a partir delas, 

estruturar uma lista de contatos para trocas de exemplares e 

informações, conseguindo ainda compartilhar as etiquetas 

duplicadas com outras pessoas. Desta forma, estas informações se 

somavam às das publicações especializadas, que frequentemente 

também disponibilizavam relações de colecionadores. Outra 

característica comum de parte destas correspondências era o envio 

de textos impessoais, impressos de forma padronizada, para 

comunicação com diversos ex-libristas, solicitando tanto o envio 

de exemplares para permuta, quanto a troca de contatos de outros 

colecionadores. Frequentemente esses impressos de solicitação de 

troca apresentavam o mesmo texto em múltiplos idiomas, 

mostrando como os colecionadores buscavam conexão com pares 

de diversas nacionalidades, como é o caso, por exemplo, do 

impresso (Imagem 7), escrito em português, espanhol, francês, 

inglês, alemão e holandês. 
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Imagem 7 – Impresso de solicitação de troca padrão de Jayme 

Borges de Araujo em seis idiomas. 

Fonte: acervo da Seção de Obras Raras da BCE/UnB. 

 

Por vezes, apesar da padronização do texto, os 

colecionadores se preocupavam com a estética dos impressos, 

incluindo junto às mensagens, uma bela ornamentação, como 

podemos ver na Imagem 8. 
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Imagem 8 - Impresso de solicitação de troca ornamentado de J. 

Cardoso Gonçalves 

Fonte: acervo da Seção de Obras Raras da BCE/UnB. 

 

Na documentação, estão 29 cartas enviadas ao Homero 

Pires; daquelas que possuem datação, a mais antiga é de 10 de 

dezembro de 1929 e a mais recente de 03 de fevereiro de 1960. 

Entre as anotações manuscritas de Homero Pires e as informações 

presentes nestas cartas, verificamos o envio de ao menos 67 ex-

líbris a ele. Mas, certamente o número é bem maior, já que em 
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muitas delas há apenas a informação do envio de exemplares, sem 

indicar a quantidade exata. Contudo, este número já demonstra o 

quanto a circulação dos endereços dos colecionadores era 

importante para o crescimento das coleções. Pois vários dos 

exemplares foram enviados na tentativa de estabelecer uma 

permuta, de boa fé, sem garantias de que o remetente receberia 

também ex-líbris do destinatário. 

As correspondências foram, principalmente, com 

colecionadores brasileiros, de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e 

portugueses, de Lisboa e Porto. Estas cartas revelam não só os 

contatos feitos por Homero Pires, mas também podem ajudar a 

traçar o percurso histórico de determinadas coleções, 

colecionadores e até mesmo do ex-librismo nacional e lusitano. 

Neste acervo se encontram, por exemplo, quatro cartas enviadas 

por Manuel Mesquita dos Santos. Nelas, o remetente fala de trocas 

de ex-líbris entre os dois correspondentes, pede exemplares e 

endereços de outros colecionadores, dá notícias de sua coleção e 

de um artigo que escreveu sobre ex-líbris brasileiros, indica uma 

coleção à venda, entre outros assuntos. 

Verifica-se em suas cartas, que Mesquita dos Santos era um 

colecionador preocupado em ampliar sua coleção com 

representantes nacionais, em descrever e entender exaustivamente 
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a história de seus itens e também em divulgar o ex-librismo 

brasileiro. Em carta não datada, ele dizia ao Homero Pires: “para 

aumentar as nossas coleções, e para fazer conhecido o movimento 

‘ex-librista brasileiro’ - lembrei-me de propor a organização de 

uma lista onde figurem os endereços dos colecionadores 

brasileiros de ex-libris. Essa lista deveria aparecer como fazendo 

parte de publicações de uma sociedade de colecionadores, que por 

exemplo se poderia chamar ‘Centro dos colecionadores brasileiros 

de ex-libris’”. Provavelmente, uma comunicação de 1928 ou 1929, 

bem anterior à criação da primeira associação de ex-libristas no 

Brasil, a S.A.B.E.L., em 1940. 

Mesquita dos Santos informa em carta de 29 de novembro 

de 1928, que a pedido de Armando de Matos, diretor do Arquivo 

Nacional de Ex-libris, revista especializada de Lisboa, estava 

preparando um texto sobre ex-líbris brasileiros. Para isso, ele pedia 

ajuda ao Homero Pires que lhe informasse os ex-líbris nacionais 

que este conhecia e que não estavam relacionados na listagem que 

ele o enviava. No esforço de realizar um bom trabalho, levantando 

o maior número possível de itens, ele também comunica que a 

importante Livraria J. Leite, do Rio de Janeiro, colocou à sua 

disposição todos os exemplares de sua coleção. Por intermédio de 

J. Leite, João Machado também enviou 6 ex-líbris ao Homero 
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Pires, em maio de 1933, mostrando como costumavam cooperar 

entre eles os colecionadores. 

A partir das correspondências de Homero Pires, 

verificamos também que a revista Arquivo Nacional de Ex-libris 

parece ter sido uma importante publicação para a troca entre 

colecionadores brasileiros e portugueses. Em carta de 20 de março 

de 1928, João de Vilhena busca estabelecer com Homero Pires a 

permuta de ex-líbris brasileiros ou de países americanos, em troca 

de exemplares europeus. Ele disse que soube há pouco que 

Homero Pires era assinante do Arquivo Nacional de Ex-libris, 

informando ser o responsável pela seção de estrangeiros e 

brasileiros desta publicação. Em outra carta não datada, Antonio 

Pires da Silva Machado informa ser membro do Boletim de trocas 

de ex-líbris da revista, enviando seu ex-líbris e solicitando que 

Homero Pires envie o seu e outros mais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos aqui revelar um pouco do colecionismo 

praticado por Homero Pires e ressaltar a sua importância na 

história do ex-librismo brasileiro. Mesmo com a necessidade de 

pesquisas adicionais ao que foi relatado neste trabalho, vemos que 
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seria possível que Homero Pires figurasse entre os nomes dos 

grandes colecionadores particulares na área jurídica do início do 

século XX. Seja pela extensão de sua coleção e importância de seus 

itens, como também pela sua participação em momentos 

precursores do ex-librismo em âmbito nacional e sua relação com 

outros colecionadores. 
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presenta o relato da pesquisa realizada para a elaboração 
do Glossário Ilustrado de Marcas de Proveniência. O 
glossário teve como base a revisão bibliográfica e 

documental em fontes nacionais e estrangeiras. A seleção dos 
descritores que constituem o seu corpus inicial baseou-se em duas 
fontes estrangeiras, a saber: a “Liste hiérarchisée de termes relatifs 
aux marques de provenance portées sur les livres”, elaborada pela 
associação francesa BiblioPat; e o “T-Pro: Thesaurus der 
Provenienzbegriffe”, desenvolvido pela Biblioteca Estadual de 
Berlim, Alemanha. Foram selecionados 122 termos (descritores), 
os quais apresentam a seguinte estrutura: definição do conceito; 
ilustração (imagem associada) e nota explicativa; remissivas para 
termos não descritores (sinônimos); formas equivalentes do termo 
nos idiomas espanhol, inglês e francês; relações 
lógicas/ontológicas entre descritores. O Glossário está disponível, 
em acesso aberto, no endereço http://bit.ly/proveniencia.  

A 
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Palavras-chave: Proveniência. Marcas de proveniência. Glossário. 
Biblioteconomia. História do livro.  
 
Abstract: This report presents the research carried out to create 
the Illustrated Glossary of Provenance Marks. The glossary was 
based on a bibliographic and document review in national and 
foreign sources. The selection of the descriptors that make up its 
initial corpus was based on two foreign sources, namely: the “Liste 
hiérarchisée de termes relatifs aux marques de provenance portées 
sur les livre”, prepared by the French association BiblioPat; and 
the “T-Pro: Thesaurus der Provenienzbegriffe”, developed by the 
State Library of Berlin, Germany. A total of 122 terms 
(descriptors) were selected, which have the following structure: 
definition of the concept; illustration (associated image) and 
explanatory note; cross-references to non-descriptor terms 
(synonyms); equivalent forms of the term in Spanish, English and 
French; logical/ontological relationships between descriptors. The 
Glossary is available in open access at http://bit.ly/proveniencia. 
 
Keywords: Provenance. Provenance marks. Glossary. 
Librarianship. Book history. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas bibliotecas institucionais - de universidades, 

institutos, órgãos governamentais, entidades privadas etc., têm 

suas origens em bibliotecas particulares. Um exemplo clássico 

disso são os acervos fundadores das bibliotecas de grandes 

universidades norte-americanas, como as Universidades de 
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Harvard e de Yale. Situação semelhante ocorre no Brasil - como 

exemplos, podemos citar a Biblioteca do Centro de Ciências 

Sociais C (Direito), integrante da Rede de Bibliotecas da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Rede SIRIUS/UERJ), 

que possui, dentre outras coleções, a coleção Roberto Lyra Filho21, 

a qual constitui o acervo fundador da biblioteca (BRANDÃO, 

2020); ou a Biblioteca Central do Centro Universitário Arthur Sá 

Earp Neto e da Faculdade de Medicina de Petrópolis 

(UNIFASE/FMP), cujo acervo inicial provém da biblioteca 

particular de Nelson de Sá Earp22, (CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ARTHUR SÁ EARP NETO, 2022); ou, ainda, a Biblioteca Vice-

Governador Manoel Cabral Machado, localizada no Palácio-

Museu Olímpio Campos, em Aracaju, cujo acervo fundador tem 

 
21 “Roberto Lyra Filho (1926-1986) foi um jurista de grande renome no cenário 
nacional, atuando tanto na área jurídica, quanto na literatura. Foi formado em 
Letras pela Universidade de Cambridge e em Direito pela Faculdade de Direito 
do Rio de Janeiro. Atuou tanto na advocacia, quanto na docência, 
principalmente nas áreas de Direito Penal, Processo Penal e suas ramificações.” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, [2022]). 
22 Nelson de Sá Earp (1911-1989) foi médico, político, escritor e poeta. 
Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, “[...] 
Participou da fundação da Faculdade de Medicina de Petrópolis, integrando seu 
corpo de professores. Presidiu por três mandatos a Sociedade Médica de 
Petrópolis.” (ACADEMIA DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, [2022]). 
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suas origens na biblioteca particular de Manoel Cabral Machado23 

(SERGIPE, 2012). 

Bibliotecas particulares refletem os gostos, preferências e 

interesses de seus proprietários. A seleção das obras é, muitas 

vezes, realizada ao longo de uma vida inteira, o que resulta em 

bibliotecas formadas “sob medida”, portanto únicas no que se 

refere à coleção reunida. Ao trabalho de seleção, somem-se, ainda, 

todos os registros de manifestações do pensamento e das 

atividades daqueles que, em algum momento estiveram de posse 

de cada um dos itens que compõem a coleção, tais como o seu 

último proprietário, comerciantes, dedicadores, entre outros 

possíveis envolvidos. Estes registros podem ser encontrados nas 

próprias obras, ou em anotações à parte, e constituem um 

conjunto de indícios que permite conhecer um pouco mais o 

proprietário, a história da formação da coleção, a história de um 

exemplar específico, pormenores da vida social e cultural da época 

em que foram produzidos. 

Assim, ao adquirir uma biblioteca particular, as instituições 

não adquirem apenas um conjunto de materiais bibliográficos, mas 

 
23 Manoel Cabral Machado (1916-2009) foi advogado, escritor e político. “Foi 
deputado estadual, um dos fundadores do Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe, conselheiro na UFS - Universidade Federal de Sergipe e contribuiu para 
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uma coleção, um conglomerado de obras que é o resultado de uma 

construção intencional, fruto dos interesses do seu criador, cuja 

composição é o testemunho de uma importante parcela de sua 

vida, quer seja a sua trajetória profissional e/ou acadêmica, quer 

sejam as suas preferências enquanto colecionador, leitor ou 

estudioso de um tema especial.  

Estudar estes indícios, ou evidências, faz parte da pesquisa 

de proveniência, ramo de estudo da Biblioteconomia que se 

relaciona, intrinsecamente, com a História do livro, a Bibliofilia e a 

Bibliografia material.  

Pesquisar evidências relativas à proveniência 
de uma obra/coleção bibliográfica contribui 
para elucidar a maneira como estes materiais 
foram usados ao longo da história: como 
foram lidos, quem foram seus leitores, como 
se deu a sua circulação enquanto bens de 
consumo. (RODRIGUES, 2020). 

 
A respeito das evidências de proveniência de um item, 

Reed (2017), divide-as em dois grandes grupos, a saber:  

a) as evidências internas, tais como as marcas de todo o tipo: 

anotações, carimbos, etiquetas, encadernações, manchas, rabiscos, 

enfim, elementos físicos intrínsecos ao exemplar, assim como 

 
fundação de quatro faculdades no Estado: Ciências Econômicas, Filosofia, 
Direito e Serviço Social.” (SERGIPE, 2012). 
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materiais apostos intencionalmente dentro de um item, como 

marcadores, recortes de jornais/revistas, papeis avulsos, cartões-

postais, cartas, bilhetes, recibos etc.; 

b) as evidências externas, ou seja, fontes que apresentam 

informação relevante sobre a história dos livros, especialmente os 

repertórios bibliográficos, catálogos de editores, catálogos de 

livreiros, de bibliotecas, de revendedores e de casas de leilão. 

 
Relevante destacar que estas fontes são, 
muitas vezes, imprescindíveis para estudos 
sobre redes e circulação de conhecimento, 
possibilitando descobrir quem comprou qual 
livro, quem vendeu qual livro, que livros um 
pesquisador poderia adquirir na época de 
publicação do catálogo, quais eram os livros 
mais vendidos/procurados, entre outras 
informações. Na pesquisa por evidências 
externas, observam-se, especialmente, 
elementos que documentam os locais e 
condições de fabricação dos exemplares, 
condições de negociação, proprietários e 
coleções. (REED, 2010; MUHLSCHLEGEL, 
2019 apud RODRIGUES; VIAN; 
RODRIGUES; SILVA, 2022). 

 
 Este capítulo apresenta os resultados de uma pesquisa 

empreendida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação e 

Memória (GEPIM), da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), realizada entre os anos de 2020 e 2021. Tal pesquisa 
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debruçou-se sobre o primeiro grupo de evidências destacado: as 

marcas de proveniência.  

 Tendo em vista a ampla variedade de tipos de marcas de 

proveniência presentes em materiais bibliográficos, bem como a 

escassez de recursos, em língua portuguesa, sobre o tema, propôs-

se a elaboração de um glossário tipológico ilustrado multilíngue de 

marcas de proveniência bibliográfica. 

 As seções seguintes apresentam a revisão de literatura 

sobre o tema, a metodologia, os resultados e os desdobramentos 

do estudo. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS DE 
PROVENIÊNCIA NO CONTEXTO DA 
BIBLIOTECONOMIA 
 

Informações relativas à proveniência de um livro atraem o 

interesse de colecionadores, bibliófilos e comerciantes desde os 

primórdios do comércio livreiro antiquário. Estas informações são 

utilizadas, muitas vezes, como estratégia de marketing por livreiros e 

leiloeiros, em especial para valorizar um determinado item posto à 

venda. 

 
[...] a proveniência de um documento tem 
sido algumas vezes considerada um pedigree, no 
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sentido de que uma linha de proprietários 
possibilita certificar a origem e raridade do 
documento, aumentando assim seu preço no 
mercado de arte. Os catálogos de venda de 
livros antigos são, nesse aspecto, significativos 
porque identificam bibliotecas privadas pouco 
antes de sua dispersão, destacando a 
personalidade de um colecionador. (HOCH, 
2001 apud JOSSERAND, 2016, p. 15, 
tradução nossa). 

 
Na Biblioteconomia, o interesse pela proveniência possui 

propósitos diferentes, não necessariamente pautados em interesses 

econômicos e financeiros sobre as coleções das bibliotecas, mas 

muito mais sobre os aspectos históricos, sociais e culturais 

agregados à coleção, os quais podem determinar o seu valor 

patrimonial.  

Para Poulain (2015, p. 176, tradução nossa),  

 
As informações de proveniência são essenciais 
para entender as coleções da biblioteca. […] 
No entanto, apesar da preocupação dos 
responsáveis pelos fundos patrimoniais, 
infelizmente não é incomum as bibliotecas 
ignorarem como essa coleção, esse 
documento, chegou a ela. Como entender essa 
negligência, enquanto as informações a serem 
registradas no momento da transmissão são 
mínimas? Analisadas, elas formam a base da 
história das coleções e do vínculo da 
biblioteca com seu tecido social. […] 
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Perdendo a memória da origem dos textos, 
também se perde a dos homens que a ela se 
apegam. 
 

Além do conhecimento sobre a origem e a formação das 

coleções, as informações de proveniência contribuem para o 

conhecimento da história das próprias bibliotecas, podendo tais 

informações ser utilizadas como recurso estratégico para a 

promoção das instituições ao público e para a obtenção de 

recursos visando à salvaguarda dos acervos. Ainda, as informações 

de proveniência ampliam o leque de possibilidades de pesquisa 

junto ao acervo, o que também pode ser utilizado como recurso 

para a ampliação da visibilidade das coleções e instituições. 

(JOSSERAND, 2016). 

Pearson (1998, p. 2, tradução nossa), destaca que a 

pesquisa de proveniência permite: 

 
[...] avaliar o tamanho e o conteúdo de 
bibliotecas particulares e comparar com 
outras coleções de seu tempo. Permite-nos 
construir imagens mais amplas dos padrões de 
propriedade de livros ao longo dos séculos e 
ver como esses padrões mudam em termos de 
tamanho, composição, idioma, assunto ou 
origem. 
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Mas, enfim, o que é a proveniência? A Wikipedia define 

proveniência como “[...] a cronologia de propriedade, custódia ou 

localização de um objeto histórico” (PROVENANCE, 2022b, 

tradução nossa), e observa que o termo foi utilizado, inicialmente, 

no campo das Artes para comprovar a procedência de um objeto 

de arte, servindo como um atestado de autenticidade do mesmo. 

Ainda, segundo a Wikipedia, o termo proveniência, no campo das 

Artes, equivale, conceitualmente, ao termo legal “cadeia de 

custódia”. Dependendo da proveniência do objeto, este poderá ter 

os seus valores artístico, cultural e financeiro bastante ampliados. 

 

Em um sentido geral, a palavra 
"proveniência" significa o local de origem 
ou a história mais antiga conhecida de 
algo. No entanto, a palavra também tem 
um significado mais técnico, relevante 
para a coleção de todos os tipos de 
objetos históricos, obras de arte e 
antiguidades. Quando falamos da 
proveniência de um objeto, nesse sentido, 
referimo-nos ao seu registro de 
propriedade. (SWEETNAM, [2020], 
tradução nossa).  
 

Diversos campos do saber utilizam o termo proveniência 

com sentido semelhante ao das Artes. Josserand (2016), destaca 
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que na Biblioteconomia o termo é tratado sob dois aspectos 

diferentes: a) como sinônimo de propriedade, associando a 

proveniência à história do pertencimento do livro (entendimento 

britânico do termo); b) como sinônimo de “marca de 

proveniência” (acepção francesa). 

Ostdick (2017), observa que, apensar de haver divergências 

na definição de proveniência, 

 

[...] a definição mais comumente aceita refere-
se ao registro de propriedade de um livro ou 
manuscrito. Isso também pode incluir a 
jornada que um livro ou manuscrito 
empreendeu ao longo de sua vida, passando 
de proprietário para proprietário, 
colecionador para colecionador ou mesmo 
autor renomado para autor renomado. 
Essencialmente, a proveniência é um registro 
histórico de um determinado volume em 
termos de sua custódia, que pode ser 
documentado e autenticado de várias 
maneiras. (OSTDICK, 2017, tradução nossa). 
 

A Independent Online Booksellers Association (IOBA), 

compreende a proveniência como sendo a: 

 

Evidência da história da propriedade de um 
determinado livro (por exemplo: registros de 
leilão, registros de livreiros, ex-líbris, etc.). O 
livro pode ser importante por causa de quem 
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o possuía - talvez um presidente ou 
importante livreiro, colecionador, realeza, ou 
alguém que possa estar relacionado ao livro de 
alguma forma. Importante no estabelecimento 
da propriedade de itens especialmente raros. 
(PROVENANCE, 2022a, tradução nossa). 

 
Para Faria e Pericão (2008, p. 1015), procedência é 

sinônimo de proveniência, que, por sua vez, significa: 

 

Informação acerca da transmissão de 
propriedade de um manuscrito ou impresso; 
uma encadernação especial com super libros, 
ex libris, carimbo, selo branco ou qualquer 
inscrição de anteriores possuidores pode 
indicar a proveniência da espécie na qual 
aparece; reveste particular importância numa 
biblioteca, etc., quando o exemplar em 
questão pertenceu a uma personalidade 
conhecida que, eventualmente, aí terá 
consignado os seus comentários. Pertence. 
Marca de posse. Origem. [...] 

 
Um livro viaja um longo trajeto ao longo de sua vida útil, 

desde quando sai das mãos do autor, passando pelo impressor, 

gravador, encadernador, até chegar aos seus destinos 

intermediários: vendedores e livrarias; e finais: o proprietário da 

cópia (colecionador, bibliófilo, leitor). Nesta jornada, a obra 

começa a ganhar personalidade, passando a ser única, deixando de 

ser uma cópia padrão. Até mesmo um erro engraçado de 
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impressão pode tornar um item, a princípio definido como 

“comum”, um exemplar cobiçado, o que acaba por aumentar a sua 

procura e, obviamente, o seu valor de mercado.  

Estudar a origem, a procedência de um livro, permite 

aprender sobre como as pessoas interagiram com essa obra no 

decorrer da história, descobrir a influência, ou o impacto, que 

determinada obra causou na sociedade escrita, social e intelectual, 

desvendando quais eram as inquietudes e interesses em 

determinada época. Além disso, pode auxiliar indivíduos na busca 

de dados sobre suas famílias e desvendar padrões e predisposições 

na história de usuários e amantes dos livros. 

Karen Bucky, da Clark Art Institute Library, elaborou um 

guia de pesquisa para proveniência, com ênfase na Segunda 

Grande Guerra, e comenta neste guia o objetivo do trabalho de 

proveniência em bibliotecas e museus: “[...] documentar todos os 

proprietários da obra e, se aplicável, qualquer custódia ou 

localização da obra quando não estava nas mãos de um 

proprietário.” (BUCKY, 2020, tradução nossa). A autora afirma, 

ainda, que a pesquisa de proveniência colabora para “- estabelecer 

a autenticidade de uma obra; - estabelecer o legítimo proprietário 

de uma obra de arte; - entender a história do objeto para fins de 
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exibição, conservação e importância cultural.” (BUCKY, 2020, 

tradução nossa). 

Por meio do resgate destas marcas históricas, pode-se, 

também, reconstruir coleções que pertenceram a figuras de 

destaque, que fizeram parte da história e tiveram suas bibliotecas 

perdidas, pilhadas ou desfeitas com o passar do tempo, além de 

desvendar a história das próprias coleções e de como se dava a sua 

organização, tanto no que se refere às bibliotecas particulares, 

quanto as institucionais.  

Assim, no contexto da Biblioteconomia, podemos 

compreender a proveniência, ou procedência de uma obra, como 

qualquer vestígio encontrado dentro ou fora dela, que forneça 

evidências contextuais e circunstanciais de sua produção e permita 

traçar, tanto quanto possível, sua história, em particular as 

sequências de sua apropriação formal (posse e uso). 

(JOSSERAND, 2016; LEUNG, 2016). 

Para Ostdick (2017), a importância da proveniência se dá a 

partir das várias formas que esta pode assumir, as quais incluem: 

 
Propriedade de um autor famoso. Imagine 
por um momento se George Washington 
possuísse uma cópia de um determinado livro 
e essa propriedade pudesse ser autenticada e 
verificada. Independentemente do título ou 
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assunto do livro, o fato de ser de propriedade 
do próprio Washington pode aumentar 
significativamente o valor e a raridade do 
volume. 
Lugar de origem. Um determinado livro foi 
impresso em um lugar histórico no mundo 
literário? Em um momento crítico ou 
histórico? O livro fazia parte de uma coleção 
interessante em uma biblioteca importante ou 
famosa? Esses elementos também influenciam 
a proveniência de um livro e como o volume 
é visto ou avaliado pelos colecionadores. 
Importância histórica. Alguns livros, como 
manifestos ou outros escritos políticos, 
provêm simplesmente de sua importância 
para certos eventos, períodos ou movimentos 
historicamente significativos. Por exemplo, os 
escritos sociais ou políticos de Thomas 
Jefferson têm grande [valor de] proveniência, 
não apenas devido à posição de Jefferson na 
fundação dos Estados Unidos, mas também 
por causa do impacto que seus escritos 
tiveram sobre os governos tanto nos EUA 
quanto no exterior. (OSTDICK, 2017, grifo 
do autor, tradução nossa). 

 
Segundo Gilbert (1996, tradução nossa), “toda a cadeia de 

proveniência do livro, na medida em que possa ser determinada, 

faz parte do interesse único de cada exemplar de cada livro, 

expresso em marcas de propriedade e notas de estudo”. 
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Para o Museum of the Bible (2022), a pesquisa de 

proveniência reflete sua importância na possibilidade de 

compreensão do passado: 

 
Objetos em museus nos contam histórias sobre 
o passado. A proveniência de um artefato é a 
história de sua propriedade e localização, desde 
a sua criação ou local de descoberta moderna 
até o presente. Esse histórico ajuda a verificar a 
autenticidade e a importância de um artefato. 
Também contribui para a nossa compreensão 
de como um objeto foi usado ao longo do 
tempo. Um objeto com uma proveniência bem 
documentada nos ensina muito mais sobre o 
passado do que um [objeto] sem uma história 
confirmada. (MUSEUM OF THE BIBLE, 
2022, tradução nossa). 

 
Ostdick (2017), ressalta, também, a importância da 

proveniência para a valorização do item, em termos financeiros: 

 

É impossível definir proveniência sem discutir 
quanto valor ela pode agregar a um livro. 
Dada a quão variada a proveniência pode ser, 
e quantos fatores desempenham um papel na 
determinação da proveniência de um livro, 
colocar um valor exato em dólares em 
qualquer título é enganoso. Mas é seguro dizer 
que a proveniência pode elevar um título no 
valor de US $100 ou US $200 a US $50.000 
ou US $60.000 se a proveniência correta 
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puder ser verificada. (OSTDICK, 2017, 
tradução nossa). 

 
Pearson (1998), observa que informações sobre 

associação24 de uma determinada cópia a uma personalidade ilustre 

é algo há muito explorado pelos livreiros, no entanto há uma 

diferença entre venerar um livro apenas como uma relíquia e 

utilizar uma informação de associação para compreender 

fenômenos sociais, históricos ou culturais da sociedade. 

Ostdick (2017), reitera que existem fatores e elementos que 

compõem a proveniência e que ajudam colecionadores, bibliófilos 

e livreiros a determinar o valor de um livro, tais como:  

a) Associação com autor ou assunto: apenas o fato de determinada 

obra ter pertencido a alguém de renome, já é o suficiente para 

aumentar o seu valor.  

b) Assinaturas e inscrições: a presença de assinatura, especialmente 

do autor da obra, é, também, um elemento a ser considerado tanto 

na pesquisa de proveniência quanto na valoração do item. Da 

mesma forma, anotações e inscrições como dedicatórias e 

 
24 Cópia de associação: “[...] livro que já foi de propriedade de alguém associado 
ao livro, como o autor ou o editor. O termo se expandiu para incluir livros de 
propriedade de pessoas notáveis”. (GALBRAITH; SMITH, 2012, p. 41, 
tradução nossa). 
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autógrafos realizados por pessoa ilustre tendem a ampliar o valor 

de mercado do item. 

c) Propriedade anterior: a comprovação de que determinado item 

fez parte da coleção particular de uma pessoa famosa ou 

importante para uma área, certamente irá aumentar 

significativamente o valor e a procura por esse item. 

Os indícios de proveniência ajudam a contar a história de 

vida de uma obra: por quem passou, por que lugares circulou, em 

que época, como foi interpretado. A natureza destes indícios se 

modifica com o passar dos anos e acaba por cobrir uma grande 

variedade de formas, estilos, técnicas, materiais e suportes. Para a 

University of Adelaide (2018, tradução nossa),  

 
Várias formas iniciais de proveniência, muitas 
vezes, refletem a escassez de papel para uso 
geral, mostrada no uso de espaços em branco 
em livros usados para a prática de caligrafia ou 
anotações. Os ex-líbris e etiquetas de livros 
aumentaram em popularidade e complexidade 
entre os ricos o suficiente para pagar por 
grandes bibliotecas pessoais e, mais tarde, 
tornaram-se um item mais por vaidade do que 
por indicação de propriedade. 
Com o tempo veio a mudança de atitudes em 
relação à marcação ou “descaracterização” 
dos livros. Agora é, muitas vezes, considerado 
“tabu” escrever em livros, e os livros 
impressos hoje, muitas vezes, não duram 
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tanto quanto os livros impressos 300 anos 
atrás. A proveniência agora assume, 
principalmente, as formas de anotação ou 
destaque em livros usados para pesquisa. 

 
O Livro de Kells, evangeliário manuscrito irlandês 

produzido por volta do século 806 d.C., apresenta seções em 

branco entre os fólios, as quais foram usadas para registrar a 

compra e a venda de terras dentro e ao redor de Kells, como pode 

ser observado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Transações de terras detalhadas, em irlandês, escritas no 
verso de uma das tabelas canônicas do Livro de Kells 

 
 

  
 

Fonte: Trinity College Dublin (2022). 
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Seria somente a falta de papel a principal razão para a 

realização dessas anotações em livros tão ricamente decorados, a 

exemplo do Livro de Kells? Ou será que o uso de bíblias e livros 

iluminados servia como uma espécie de garantia, uma vez que 

essas obras eram consideradas de alto padrão, pois sua fabricação 

não era acessível a qualquer pessoa (cara e demorada, a produção 

de um livro era, normalmente, financiada por reis, nobres ou 

ordens religiosas, por meio de doações realizadas por fiéis, e 

conferia status ao seu proprietário). Assim, o registro de tais 

transações nestes itens serviria como uma garantia de que o 

negócio seria honrado. 

Também se pode pensar que naqueles dias não existia 

papel disponível como nos dias atuais, e que poucos eram os 

alfabetizados - a maior parte das pessoas alfabetizadas da época 

pertenciam a ordens religiosas, então parece razoável fazer esses 

registros em livros sagrados como uma forma de torná-los válidos. 

Assim como as bíblias familiares se tornaram um 

instrumento de memória permanente, como um legado que passa 

de geração em geração, trazendo os registros de nascimentos, 

mortes, casamentos e outros fatos importantes para a família, 

outros tipos de livros também parecem carregar certas memórias.  
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Hoje, isso seria visto como vandalismo, mas 
naquela época a prova de propriedade da terra 
era reforçada se transcrita em “manuscritos 
antigos, cópias [de manuscritos antigos] e 
pergaminhos”. É provável que a natureza 
sagrada do livro também tenha ajudado a 
fortalecer o vínculo jurídico. (TRINITY 
COLLEGE DUBLIN, [2022], tradução 
nossa). 

 
O ato de escrever às margens do livro é antigo. Sabe-se, 

por exemplo, que os copistas que trabalhavam nos scriptorium na 

Irlanda tinham que superar alguns desafios para confeccionar 

livros, trabalhando em ambientes onde não havia luz artificial 

(portanto, precisariam de janelas grandes o suficiente para iluminar 

o ambiente, o que nem sempre era possível), em lugares frios e 

fazendo uso, muitas vezes, de materiais de má qualidade. As 

marcas de proveniência por eles deixadas, permitem conhecer 

certas particularidades do seu dia a dia.  

 

Não era incomum que os escribas irlandeses 
fizessem uma pausa na cópia de textos para 
fazer comentários sobre seus materiais, 
desculpar a má qualidade de seu trabalho ou 
fazer referência aos eventos que aconteciam 
ao seu redor. (TRINITY COLLEGE 
DUBLIN, [2022], tradução nossa). 
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 Exemplos desse tipo podem ser observados em diferentes 

manuscritos irlandeses: “O vento cortante está forte esta noite, 

levanta as mechas brancas do mar; em tal tempestade de inverno 

selvagem, nenhum medo de vikings selvagens me incomoda.”  

(anotação manuscrita encontrada no St. Gallen Cod. Sang. 904, p. 

112, Cópia do século IX de Institutiones grammaticae, de Prisciano) 

(TRINITY COLLEGE DUBLIN, [2022], tradução nossa). Nesta 

anotação, podemos perceber que o copista, ao ver o mar revolto e 

uma tempestade se aproximando, sabe que pelo menos naquele dia 

estarão a salvo de um ataque viking.   

 Já as anotações a seguir, demonstram sentimentos dos 

copistas em relação ao seu trabalho: 

a) “o pergaminho está com defeito, e a escrita” (St. Gallen Cod. 

Sang. 904, p. 195, Cópia do século IX de Institutiones grammaticae, de 

Prisciano). (TRINITY COLLEGE DUBLIN, [2022], tradução 

nossa); 

b) “Deus abençoe minhas mãos hoje” (Cassiodorus in Psalmos, Laon 

MS 26 f18v). (TRINITY COLLEGE DUBLIN, [2022], tradução 

nossa); 

c) “Que Deus perdoe Edmund por ter dado cor a este livro na 

véspera do domingo.” (Oxford, Bodleian, MS Laud. 610, fol. 116r, 
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miscelânea histórica). (TRINITY COLLEGE DUBLIN, [2022], 

tradução nossa). 

 Inúmeros e variados comentários são encontrados em 

manuscritos irlandeses, em sua maioria escritos em vernáculo 

irlandês. Há registros de bebedeiras, anotações sobre o 

desaparecimento de animais de estimação e sobre as condições de 

saúde do copista (TRINITY COLLEGE DUBLIN, [2022]). 

Enfim, um sem número de informações paralelas ao conteúdo 

informacional da obra, que possibilitam conhecer aspectos da vida 

e do cotidiano das pessoas, muitas vezes não registrados 

formalmente na literatura. 

Christel Force, curadora associada de pesquisa do 

Metropolitan Museum of Art, de Nova Iorque, salienta outro aspecto 

de suma importância para os estudos de proveniência: a 

possibilidade de colaborar no resgate de obras exportadas 

ilegalmente, e destaca a apropriação ilegal de obras e coleções 

pertencentes aos judeus, durante o Holocausto (FORCE, 2018):  

 
Nas décadas de 1930 e 1940, a perseguição 
sistemática aos judeus e a apropriação ilegal de 
suas propriedades pelos nazistas levaram à 
perda de inúmeras coleções. Deve-se 
identificar tais desapropriações para que os 
bens pertinentes sejam restituídos aos 
herdeiros das vítimas. Para isso, é 
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fundamental reconstruir as histórias das obras 
e de seus donos a partir dos registros dos 
marchands (livros, memorandos, 
correspondências, álbuns fotográficos, etc.), 
bem como dos arquivos pessoais de 
colecionadores, curadores e estudiosos. Em 
alguns casos, também requer a análise dos 
registros mantidos pelas forças de ocupação 
alemãs e sua força-tarefa de saques de arte, os 
das unidades de inteligência e recuperação dos 
Aliados e os relativos a pedidos de restituição 
e compensação pós-guerra. (FORCE, 2018, 
tradução nossa). 

 
O Museum of the Bible adotou, a partir de 2016, uma política 

de aquisição que visa a combater o tráfico de artefatos. O museu 

disponibiliza uma listagem de fontes de informação por eles 

consultadas, a fim de conferir a proveniência de um item 

comprado ou doado à instituição. As fontes de informação para 

pesquisa de proveniência citadas pelo Museum  incluem: 

 

• Registros curatoriais e do museu 

• Documentação fornecida por vendedores, 
proprietários e colecionadores anteriores 

• Histórico de publicação de itens 
significativos 

• História da exposição 

• Contato com proprietários ou vendedores 
anteriores sempre que possível 

• Catálogos de leilões 
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• Pesquisa em coleções particulares 
significativas e seus catálogos 

• Licenças de exportação e outros 
documentos alfandegários do país de origem 

• Documentação de importação 

• Publicações de estudiosos, tanto aqueles 
ligados como fora do Museum of the Bible 

• Análise científica, como datação por 
carbono-14 e análise de tinta 

• Assinaturas de proprietários anteriores, ex-
líbris e outras informações de identificação 
sobre o próprio objeto 

• Análise estilística indicando o período de 
tempo provável ou a localização da criação 
de um objeto. (MUSEUM OF THE BIBLE, 
2022, tradução nossa). 

 

 Podemos adaptar a pesquisa de proveniência em qualquer 

biblioteca. No entanto, é visível a longa caminhada a ser percorrida 

pelo pesquisador de proveniência: não é uma tarefa fácil, ou rápida 

de ser realizada. Isso nos leva a refletir sobre a documentação 

necessária para desvendar a proveniência de um livro. A esse 

respeito, o Museum of the Bible (2022, tradução nossa), observa que:  

 

Durante séculos, o comércio de livros raros 
rastreou com pouca frequência as 
informações de proveniência. Mesmo os 
incunábulos (livros impressos antes de 1501), 
são frequentemente comprados e vendidos 
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sem que o histórico de propriedade seja 
passado adiante. 
 

 Dentre os documentos necessários para uma melhor 

compreensão acerca da história da formação de coleções de 

bibliotecas, estão o histórico de compras e o registro das doações. 

Essas informações podem ser pesquisadas nos livros de registros 

e/ou nos catálogos. Daí a importância do registro detalhando 

desse tipo de informação quando da elaboração do registro da 

obra no acervo. 

Este trabalho buscou apresentar uma reflexão acerca da 

pesquisa de proveniência no âmbito da Biblioteconomia, 

destacando a sua importância para o conhecimento da história do 

livro e das bibliotecas. No que se refere aos indícios, ou vestígios 

de proveniência, nesta pesquisa iremos nos ater às marcas, cujo 

estudo mostra-se primordial para a compreensão do tema e para o 

estabelecimento de uma terminologia em língua portuguesa. 

 
2.1 As marcas de proveniência: vestígios tangíveis de uma 
trajetória 
 

A história de um livro e suas viagens são 
registradas de várias maneiras – em 
assinaturas e inscrições, lemas e marcações, 
defeitos e melhorias que deixam um rastro de 
evidências para refletirmos. O valor de um 
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livro pode depender inteiramente de quem o 
possui, e entender e avaliar evidências de 
proveniência é fascinante. Autógrafos, 
dedicatórias, notas manuscritas, ex-líbris e 
encadernações podem nos dizer onde um 
livro esteve e em que mãos ele está. Essas 
marcações e exemplos de evidências 
bibliográficas estão repletos de anedotas e de 
interesse humano, conectando-nos às pessoas 
e seus livros. (FOLGER SHAKESPEARE 
LIBRARY, 2021, tradução nossa). 

 
Ao adentrar o universo da pesquisa de proveniência, 

especialmente por meio da observação das marcas de 

proveniência, fica-se extasiado com a quantidade de tipologias 

possíveis de identificar. Para a University of Adelaide (2018, tradução 

nossa), as marcas de proveniência podem ser representadas por: 

 
- notas manuscritas (ms), que às vezes podem 
ser abundantes e aparentemente aleatórias 
- inscrições 
- receitas manuscritas 
- marginalia - notas e anotações escritas nas 
margens dos textos 
- genealogias escritas em Bíblias de família e 
hinários 
- anotações e comentários sobre o texto 
- breves declarações de propriedade, muitas 
vezes na forma de assinaturas ou ex-líbris. 

 
Essas marcas, que definem a posse ou a propriedade de 

alguém (pessoa ou instituição), culminam em uma representação 
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da sociedade por meio de símbolos carregados de história, 

conhecimento e emoção. Assumem as mais diversas formas: 

etiquetas, desenhos, carimbos, selos, etc.; fazem uso dos mais 

diversos materiais: grafite, tinta, sebo, etc.; e são produzidas a 

partir das mais diversas técnicas: manuscritos, impressão, gravura, 

estampa etc.  

A partir da revisão de literatura e da observação das 

diferentes tipologias, propõe-se o agrupamento das marcas de 

proveniência em quatro categorias distintas, a saber: 1) Marcas de 

manufatura; 2) Marcas de uso; 3) Marcas de posse; e 4) Marcas de 

propriedade. Cada uma dessas categorias apresenta peculiaridades 

que explicam possíveis origens ou antigos proprietários de um 

determinado item.  

As marcas de manufatura “[...] são as marcas produzidas 

por pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na confecção do livro, 

tais como tipógrafos, encadernadores, ilustradores, gravadores, 

impressores, entre outros.” (RODRIGUES; VIAN; 

RODRIGUES; SILVA, 2022). Quem confecciona um livro, 

normalmente, deixa alguma marca nele, como a encadernação de 

uma edição, ou as alegorias, vinhetas e marcas de tipógrafos nas 

impressões de um livro. Essas marcas explicam muito sobre o 

processo de fabricação da obra e as páginas de rosto são um rico 
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exemplo de informações dentro da obra literária, não só pela bela 

aparência que podem ter, mas também historicamente falando. 

As marcas de uso “[...] são as marcas produzidas pelos 

leitores, consulentes, pesquisadores, ao consultar uma obra.” 

(RODRIGUES; VIAN; RODRIGUES; SILVA, 2022). Os 

frequentadores da biblioteca, por exemplo, podem deixar nas 

obras algumas marcas quando trabalham com o material: eventuais 

rabiscos, notas manuscritas na própria obra, papeizinhos contendo 

anotações inseridos nas suas páginas, marcações e destaques 

podem ser feitos por eles. Essas particularidades poderão ser 

encontradas por futuros pesquisadores ou outros usuários, no 

meio dos livros, e comprovarão os usos desses materiais. 

As marcas de posse “[...] são as marcas deixadas por 

pessoas físicas ou jurídicas que estiveram, em algum momento da 

história desse objeto, de posse do mesmo, e que muitas vezes não 

são, necessariamente, seus proprietários.” (RODRIGUES; VIAN; 

RODRIGUES; SILVA, 2022). Como exemplos desse tipo de 

marca, podemos citar as dedicatórias, anotações feitas por 

vendedores (sebos, leiloeiros, livrarias etc.), censores, entre outros.  

As marcas de propriedade “[...] são as marcas deixadas 

pelos proprietários (pessoas, instituições, famílias) de uma obra, 

cuja finalidade consiste em atestar a sua propriedade sobre a 
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mesma.” (RODRIGUES; VIAN; RODRIGUES; SILVA, 2022). 

Os antigos proprietários de um determinado item (instituição 

pública, privada, núcleo familiar, pessoa física etc.), deixam marcas 

que nos permitem identificar, no futuro, quem eram esses 

proprietários. Etiquetas, carimbos, assinaturas são exemplos desta 

categoria.  

Um exemplo bastante conhecido de marca de propriedade 

é o ex-líbris: “[...] Marca ou etiqueta, gravada ou impressa, 

colocada em livros para identificar a quem pertencem” (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p. 162).  

Vian (2019), em pesquisa realizada junto ao acervo raro da 

Biblioteca Rio-Grandense (localizada em Rio Grande, Rio Grande 

do Sul), identificou ex-líbris e carimbos presentes nos livros 

pertencentes à Coleção de Obras Raras da instituição. Dentre os 

itens pesquisados, destaca-se o número de exemplares que 

pertenceram ao advogado Solidonio Attico Leite. As Figuras 2 e 3 

apresentam, respectivamente, o ex-líbris e o carimbo utilizados 

pelo proprietário para identificar as obras de sua biblioteca. 
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Figura 2 - Ex-líbris de Solidonio Leite 

 
Em Flores de España, excelências de Portugal, de Antonio de Sousa de Macedo 

(Coimbra, 1737).  
Fonte: VIAN (2019, p. 132). 
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Figura 3 - Carimbo de Solidonio Leite 

 
Em Epitome da vida do illustris. e excelentis. senhor D. Luiz Carlos Ignacio  

Xavier de Menezes, Primeiro Marquez de Louriçal, ..., de Jozé Barbosa (Lisboa, 1743). 
Fonte: VIAN (2019, p. 120). 

 
 

Solidonio Attico Leite (1867-1930), natural de 

Pernambuco, era advogado por profissão, tendo atuado, 

principalmente, na área do Direito comercial em Minas Gerais e 

no Rio de Janeiro. Considerado um grande intelectual e um dos 

homens mais cultos da sua época, exerceu cargos executivos 

importantes, como a presidência da Caixa Econômica Federal. Foi 

patrono de uma cadeira da Academia Brasileira de Filologia, da 

cadeira 27 da Academia Serratalhadense de Letras e sócio do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Filologia
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Instituto da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. 

(SOLIDÔNIO LEITE, 2021; BLAKE, 1900). 

Solidonio Leite foi autor das seguintes obras: Tempos 

acadêmicos (1892); Questões jurídicas: ligeiros estudos (1898); Reforma da 

lei sobre fallencias (1900); Desapropriação por utilidade publica (1903); 

Projecto do codigo civil (1906); Direito de raclamo: extensão e limitações 

(1908); Classicos esquecidos (1912); Classicos portuguezes (1915); A 

auctoria da Arte de furtar (1917); O Dr. Antonio de Sousa de Macedo e a 

Arte de furtar (1917); Do nome comercial e suas garantias (1919); Erros 

imperdoáveis (1920); A língua portuguesa no Brasil (1922); A revista do 

Supremo tribunal e o seu supposto contrato, discursos (1924); Notas e 

contribuições de um biblióphilo (1925); O petróleo e o dever do Brasil (1927). 

(SOLIDÔNIO LEITE, 2021; BLAKE, 1902; BIBLIOTECA 

NACIONAL DE PORTUGAL, [2022]; BIBLIOTECA 

NACIONAL (Brasil), [2022]).  

Solidonio colaborou, ainda, na elaboração do Código Civil 

brasileiro de 1916, junto com Clóvis Beviláqua, de quem foi aluno 

e amigo (SOLIDÔNIO LEITE, 2021). 

A pesquisa realizada por Vian (2019), visou a identificação 

das marcas de propriedade dos tipos ex-líbris e carimbos na 

Biblioteca Rio-Grandense, e permitiu desvendar parte da história 

da formação do acervo local, colaborando para o conhecimento da 
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história da própria instituição, marcada por inúmeras lacunas, 

tendo em vista a escassa documentação disponível.  

 A partir do estudo da proveniência no contexto da 

Biblioteconomia e da identificação de uma ampla variedade de 

marcas de proveniência, idealizou-se a criação de um glossário 

documental, disponível em acesso aberto.   

 

2.2 O Glossário Ilustrado de Marcas de Proveniência 

 

Os glossários nascem, na Antiguidade, como uma das 

primeiras formas escritas que conhecemos sobre a linguagem, 

utilizando listas de palavras como uma função mnemônica 

(AUROUX, 2006).  

Para Nunes (2006, p. 47), “esses tipos de listas constituem 

sem dúvida os mais antigos instrumentos pedagógicos da 

humanidade”, e tiveram o auge da sua propagação na Idade Média, 

com a “[...] prática de decodificação e interpretação de textos 

gregos e latinos na escola”. O autor destaca que os glossários 

podiam estar no meio, ou à margem do texto, mas sempre 

vinculados ao texto, e tinham o intuito de explicar “palavras 

difíceis” ao leitor. 
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Medeiros (2012, p. 25), destaca que “[...] os glossários 

nasceram presos ao texto, serviram à leitura [...]”, e que, 

cronologicamente falando, “As listas de palavras deram origem aos 

glossários que, por sua vez, resultaram em dicionários” 

(MEDEIROS, 2012, p. 25). 

Glossário, entende-se, neste trabalho, como uma “lista de 

termos e palavras que constituem o jargão específico de uma 

ciência ou arte e sua respectiva explicação; vocabulário” 

(MICHAELIS, 2022). 

Faria e Pericão (2008, p. 594), por sua vez, definem 

glossário documental como um "dicionário de indexação, termos e 

definições, dispostos por ordem alfabética e compreendendo 

remissivas do tipo Ver e Ver tb. [Ver também]". 

O Glossário Ilustrado de Marcas de Proveniência traz, em 

sua essência, essas características: trata-se de uma lista de termos 

(descritores e não descritores) que constituem o jargão específico 

da área da Proveniência no contexto da Biblioteconomia e da 

história do livro, com suas respectivas explicações e relações 

(remissivas), acrescido de ilustrações que exemplificam as 

definições dadas e os equivalentes dos termos nos idiomas inglês, 

francês e espanhol.  
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3 METODOLOGIA 

 

A elaboração do Glossário Ilustrado de Marcas de 

Proveniência tem como sustentáculo teórico a revisão bibliográfica 

e documental em fontes nacionais e estrangeiras. A seleção inicial 

dos conceitos baseou-se em dois documentos considerados 

referências para a área de estudos, a saber: a "Liste hiérarchisée de 

termes relatifs aux marques de provenance portées sur les livres" 

("Lista hierárquica de termos relativos a marcas de proveniência 

em livros"), elaborada pela associação francesa BiblioPat; e o "T-

Pro: Thesaurus der Provenienzbegriffe" ("T-Pro: tesauro de 

termos de proveniência"), desenvolvido pela Biblioteca Estadual 

de Berlim, Alemanha. 

A metodologia adotada para a elaboração do glossário 

incluiu as seguintes etapas: a) planejamento do trabalho; b) 

reconhecimento terminológico e preparação inicial; c) listagem de 

termos; d) registro dos dados; e) revisão (KRIEGER; FINATTO, 

2004 apud SILVA; SILVA, 2014). 

O projeto foi dividido em duas fases. A primeira fase 

ocorreu de janeiro a junho de 2021 e teve como metas: 1) elaborar 

a listagem inicial de descritores, a partir dos documentos de 

referência mencionados; 2) identificar as fontes para construção 
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dos conceitos; 3) estruturar o glossário; e, 4) dar início à criação 

dos registros. 

A listagem inicial incluiu 60 descritores. A estrutura dos 

registros foi definida da seguinte forma:  

a) conceito: apresentar o conceito, a partir de revisão nas fontes 

selecionadas; 

b) equivalentes do termo (descritor): apresentar os equivalentes do 

termo selecionado em língua inglesa, espanhola e francesa;  

c) relações entre os termos: estabelecer relações entre os 

descritores e os não descritores;   

d) imagem associada ao termo: buscar, na Internet, fotografias 

digitais em acesso aberto que exemplifiquem o descritor;  

e) descrição da imagem: indicar a fonte consultada para a obtenção 

da imagem associada ao termo; 

f) fontes consultadas: especificar a(s) fonte(s) consultada(s) para a 

elaboração do conceito. 

 O glossário foi estruturado em documento de texto 

compartilhado entre as pesquisadoras e deu-se início à elaboração 

dos registros. 

A segunda fase do projeto foi planejada de modo a dar 

continuidade à pesquisa. Essa fase teve início em julho de 2021 e 

deverá se estender até o mês de agosto de 2022. As metas dessa 
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fase incluíram: 1) a ampliação do corpus inicial; 2) a finalização dos 

registros dos dados; 3) a abertura do glossário para consulta 

pública, em acesso aberto; e, 4) a identificação de descritores 

potenciais para incorporar ao glossário.  

 

4 RESULTADOS 

 

O projeto foi idealizado no ano de 2020, e tem suas 

origens nos debates empreendidos pelos integrantes do 

GEPIM/FURG envolvidos com pesquisas sobre a temática da 

proveniência, a partir dos quais evidenciou-se a necessidade de 

esclarecer termos específicos da área de pesquisa, em especial a 

ampla variedade de tipos de marcas de proveniência que se pode 

encontrar nos materiais bibliográficos.  

Do mesmo modo, percebeu-se a importância da realização 

de um trabalho que pudesse contribuir na consolidação da 

terminologia especializada, tendo em vista a escassa bibliografia 

sobre o tema disponível em língua portuguesa. Assim, no último 

trimestre de 2020, elaborou-se um projeto de criação de um 

instrumento de controle terminológico sobre marcas de 

proveniência, no formato de um glossário, o qual foi submetido e 
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aprovado na instituição, tendo seu início previsto para janeiro de 

2021. 

A primeira fase da proposta ocorreu de janeiro a junho de 

2021. Nessa fase, identificou-se as principais fontes que seriam 

utilizadas para a obtenção das definições dos termos selecionados; 

selecionou-se o corpus inicial (composto por 60 descritores); 

planejou-se a distribuição de tarefas entre os membros da equipe e 

deu-se início à criação dos registros em um documento de texto 

compartilhado em nuvem entre as pesquisadoras. A listagem das 

fontes utilizadas para a construção dos conceitos pode ser 

verificada no Apêndice A deste capítulo.  

A partir da conclusão da primeira fase da pesquisa e do 

estabelecimento das relações entre os termos, tornou-se evidente a 

necessidade de ampliação do corpus inicial. 

A segunda fase teve início em julho de 2021 e deverá se 

encerrar no mês de agosto de 2022. As metas para essa fase 

incluíram: 1) ampliar o corpus inicial; 2) finalizar os registros dos 

dados; 3) tornar o glossário público (disponível para consulta, em 

acesso aberto); 4) selecionar mais termos para incorporar ao 

glossário.  

Três, das quatro metas estabelecidas, foram alcançadas: 1) 

a composição do corpus do glossário passou de 60 para 122 termos 
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(descritores); 2) os registros dos descritores foram finalizados e 

revisados entre os meses de setembro e outubro de 2021; 3) em 22 

de outubro de 2021, o Glossário Ilustrado de Marcas de 

Proveniência foi disponibilizado ao público, em acesso aberto, no 

seguinte endereço: https://bit.ly/proveniencia.  

 A partir da segunda fase, o GEPIM/FURG passou a 

adotar o software Thesauro Semântico Aplicado - Thesa25 para a 

descrição do conteúdo. Assim, os conteúdos do Glossário que, 

anteriormente, vinham sendo registrados em documento de texto 

compartilhado, foram migrados para o espaço virtual do Thesa. 

Importante destacar que esse conteúdo se encontrava, 

inicialmente, restrito às pesquisadoras, e só se tornou acessível ao 

público a partir da finalização do trabalho de revisão dos registros, 

no mês de outubro de 2021.  

 A Figura 4 ilustra a estrutura final de um dos termos 

descritos no Glossário. 
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Figura 4 - Descritor “Anotação” no Glossário Ilustrado de Marcas de 
Proveniência  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Rodrigues, Vian, Rodrigues e Silva (2022). 

 

O exemplo indicado na Figura 4 possibilita visualizar a 

estrutura padronizada dos descritores, e apresenta as seguintes 

informações: 

 
25 THESA é um software livre de código fonte aberto desenvolvido por 
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), está 
disponível em https://www.ufrgs.br/tesauros/index.php/thesa.  
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a) Definição do conceito: apresenta a definição do descritor, ou 

seja, do termo escolhido/selecionado para representar um 

conceito. Na definição do termo, consta apenas o nome abreviado 

da obra consultada, seguido da indicação da(s) página(s) de onde 

foi extraído o texto (quando este apresenta paginação). A lista 

completa das fontes consultadas para a elaboração dos conceitos 

está disponível na página inicial do Glossário, em 

http://bit.ly/proveniência (neste capítulo, a lista encontra-se 

disponível no Apêndice A). 

 

b) UP (é traduzido por): apresenta as formas equivalentes do 

termo em um dos três idiomas escolhidos, a saber: inglês, espanhol 

e francês. 

c) As relações hierárquicas entre os termos são representadas pelas 

seguintes designações:  

- TG - Termo Geral: apresenta o termo genérico, ou seja, nesse 

campo apresenta-se o descritor que representa o termo com o 

conceito mais abrangente; 

- TE - Termo Específico: indica o(s) termo(s) subordinado(s) ao 

descritor na cadeia hierárquica; 

- TR - Termo Relacionado: indica o(s) termo(s) relacionado(s) ao 

descritor, mas que não formam uma hierarquia. 
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d) UP (hidden): apresenta um não descritor, ou seja, um termo que, 

embora descreva o mesmo conceito que o descritor, não está 

autorizado na indexação (termos sinônimos, por exemplo). 

e) Imagem associada ao termo: para cada descritor há uma 

imagem, que traz um exemplo do conceito dado. A maioria das 

imagens utilizadas no Glossário foi retirada da Internet, de fontes 

de acesso aberto; as fotografias utilizadas para exemplificar alguns 

descritores que não estão disponíveis na Internet, foram obtidas 

mediante contato com pesquisadores, colecionadores, 

bibliotecários e artistas que, gentilmente, concederam o direito de 

uso das mesmas. 

f) Nota de exemplo: contém a descrição da imagem associada ao 

termo e a respectiva fonte consultada para a obtenção da imagem. 

g) Árvore hierárquica: imagem gerada pelo próprio software, com 

base nas relações estabelecidas entre os termos. 

 

 A Figura 5 apresenta a listagem completa dos 122 

descritores, dispostos conforme o mapa conceitual das suas 

relações. 
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Figura 5 – Mapa conceitual do Glossário Ilustrado de Marcas de 
Proveniência 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rodrigues, Vian, Rodrigues e Silva (2022). 
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O software Thesa permite, ainda, a exportação do glossário 

em diferentes formatos de arquivo (.xml, .csv, .txt, .rdf, .json, 

.skos, .pdf), visando tanto a impressão como o compartilhamento 

de informações. O formato pdf torna acessível o recurso de 

impressão, e apresenta os termos (descritores e não descritores) 

ordenados sob diferentes arranjos: Apresentação sistemática 

(índice hierárquico), Glossário (relação dos termos e remissivas), 

Mapa conceitual, Apresentação alfabética e Ficha terminológica 

para coleta dos termos. A Figura 6 apresenta a visualização, em 

formato pdf, do descritor “Dedicatória manuscrita”, segundo o 

arranjo “Ficha terminológica para coleta dos termos”. 

 

Figura 6 – Ficha terminológica do descritor “Dedicatória 
manuscrita”, em formato pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues, Vian, Rodrigues e Silva (2022). 
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Desde outubro de 2021, o grupo tem trabalhado na 

identificação de descritores potenciais para incorporar ao glossário. 

Almeja-se, também, migrar o Glossário Ilustrado de Marcas de 

Proveniência para servidor local, a partir da fase 3 da pesquisa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pesquisas de proveniência, no âmbito da 

Biblioteconomia, colaboram para o conhecimento da história do 

livro e do seu uso ao longo do tempo, bem como para a 

reconstrução da história da formação das coleções de uma 

biblioteca. Tais pesquisas envolvem, entre outros aspectos, a 

identificação e a descrição de marcas deixadas nas obras por 

sujeitos e/ou instituições que tiveram contato com estas ao longo 

de sua trajetória histórica: antigos proprietários, leitores, censores, 

encadernadores, bibliotecas e comerciantes, entre outros. Assim, as 

marcas deixadas em uma obra podem ter sido produzidas por 

diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, para cumprir 

diferentes propósitos.  

Em razão da ampla variedade de tipos de marcas de 

proveniência, bem como da escassez de recursos, em língua 

portuguesa, sobre o tema, criou-se o Glossário Ilustrado de 
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Marcas de Proveniência. Com uma base inicial de 122 descritores, 

os quais, no conjunto de ruas relações, alcançam cerca de 750 

termos, o Glossário está disponível em acesso aberto desde 

outubro de 2021. Desde então, o grupo vem trabalhando na 

ampliação da base, identificando e selecionando novos termos para 

incorporar ao glossário. Destaca-se, ainda, que a criação de um 

glossário de marcas de proveniência no contexto da 

Biblioteconomia é uma iniciativa inédita no país. 

 Além da criação do produto, a proposta de pesquisa 

teve como objetivo contribuir na difusão e ampliação da discussão 

sobre o tema no âmbito da Biblioteconomia brasileira, o que 

entende-se estar sendo cumprido satisfatoriamente, tendo em vista 

a publicização do produto gerado e a participação dos 

pesquisadores envolvidos em eventos, lives, oficinas e publicações 

científicas da área, abordando a proveniência no contexto da 

Biblioteconomia. 
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