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De modo algum a aquisição de livros se resolve apenas com dinheiro ou apenas 

com o conhecimento de perito. Nem mesmo estes dois fatores juntos bastam para 

o estabelecimento de uma verdadeira biblioteca, que sempre contém, ao mesmo 

tempo, o inescrutável e o inconfundível.  

(Benjamin, 1987: 231) 
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Resumo 

 

“Brazil’s Popular Groups: a Collection of Materials Issued by socio-political, Religious, Labor 

and a Minority Grass-roots Organizations” (BPG) é uma coleção microfilmada que reúne grande 

variedade de documentos impressos relacionados a grupos populares brasileiros, publicados desde 

a década de 1960 até a atualidade. Reunidos a partir de meados da década de 1980 pelo escritório 

de representação da Biblioteca do Congresso norte-americano no Rio de Janeiro – inaugurado em 

1966 –, os materiais na BPG estão divididos por períodos e organizados sob diferentes categorias. 

Mais de trinta bibliotecas dos Estados Unidos, além de instituições de memória e pesquisa da 

Europa e do Brasil – entre elas a Biblioteca Nacional – possuem microfilmes desta coleção. 

Interessada em investigar as condições socio-históricas que permitem a constituição de coleções 

que ganham dimensão pública e os lugares que ocupam tais artefatos, a pesquisa analisa a BPG a 

partir de sua relação com contextos politicos norte-americanos e brasileiros, atentando para 

distintas temporalidades e subjetividades que marcaram a sua produção, bem como para sua 

circulação. O objetivo é dar visibilidade à historicidade da coleção, à construção narrativa de seu 

colecionador e a alguns dos significados e lugares que lhe foram atribuídos ao longo de sua 

existência.  

 

Palavras-chave: “Brazil’s Popular Groups”, Biblioteca do Congresso norte-americano, coleção, 

colecionamento, movimentos sociais, Biblioteca Nacional (Brasil).  
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Abstract 

 

Brazil’s Popular Groups: a Collection of Materials Issued by socio-political, Religious, Labor and 

a Minority Grass-roots Organizations (BPG) is a microfilmed collection that brings together a wide 

variety of printed documents related to Brazilian popular groups, published since the 1960s until 

the present time. Gathered for the first time in the mid-1980s by the representative office of the 

Library of Congress in Rio de Janeiro – inaugurated in 1966 – BPG materials are divided by 

periods and organized under different categories. More than thirty libraries in the United States, as 

well as memory and research institutions in Europe and Brazil – including the National Library – 

have microfilms of this collection. Interested in investigating the socio-historical conditions that 

allow the constitution of collections that gain public dimension and the places that occupy such 

artifacts, the research analyzes the BPG from its relation with North American and Brazilian 

political contexts, paying attention to different temporalities and subjectivities that marked its 

production, as well as its circulation. The aim is to highlight the historicity of the collection, the 

dynamics of the process of narrative construction of its collector, and some of the meanings and 

places that have been attributed to it throughout its existence. 

 

Key words: “Brazil’s Popular Groups”, Library of Congress, collection, collecting, social 

movements, National Library (Brazil). 
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Introdução 

 

Brazil’s Popular Groups: a Collection of Materials Issued by socio-political, Religious, 

Labor and a Minority Grass-roots Organizations (BPG), objeto da presente pesquisa, é uma 

coleção produzida e microfilmada pela Library of Congress que reúne “uma variedade de materiais 

efêmeros, impressos por diversas organizações e grupos populares brasileiros”.1 A maior parte de 

seus materiais é constituída por folhetos, pôsteres e publicações seriadas com pequena tiragem e 

curta duração, produzidos no Brasil a partir da década de 1960. A BPG começou a ser constituída 

na década de 1980, porém a coleta incidiu sobre documentos mais antigos. Assim, sua primeira 

parte tem periodicidade estipulada entre 1966 – ano em que a Library of Congress fixou sua 

representação da América Latina na cidade do Rio de janeiro – e 1986, quando se encerra a coleta 

de materiais desse primeiro conjunto.  

Após a reunião e a organização da primeira parte da BPG, a representação da Library of 

Congress no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro Overseas office,2 continuou a reunir materiais 

efêmeros relativos a grupos populares brasileiros, produzindo assim duas séries suplementares, 

uma referente ao biênio de 1987-1989 e outra ao de 1990-1992. De 1993 em diante, a coleção teve 

sua continuidade assegurada, passando a produzir suplementos anuais. Até o momento, o último 

suplemento disponibilizado pela instituição refere-se ao ano de 2015, estando o relativo ao ano de 

2016 em fase de produção, uma vez que todo o processo de organização e reprodução consome 

tempo de preparo e execução. 

Desde a produção da primeira parte da coleção, os materiais são selecionados e organizados 

no Rio office, hoje localizado no edifício do Consulado Geral dos Estados Unidos da América, no 

Centro da cidade do Rio de Janeiro. De lá, o corpo documental selecionado, organizado e 

catalogado pela equipe é remetido para a sede da Library of Congress, em Washington, capital dos 

Estados Unidos, onde, desde 1988, o Library of Congress Preservation Microfilming Office – 

atualmente Library of Congress Photoduplication Service – é responsável por seu processo de 

microfilmagem. A disponibilização por meio de microfilmes possibilitou uma maior divulgação e 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/bpg-portuguese.html> Acesso em: 06 jun. 2018. 
2 Ao longo do texto, trataremos o Rio de Janeiro Overseas office por ‘Rio Overseas office’ ou, pela forma mais 

abreviada, ‘Rio office’.  

http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/bpg-portuguese.html
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acesso ao conjunto da BPG, permitindo que a coleção se espalhasse por várias instituições de 

ensino e pesquisa dos Estados Unidos e do mundo. 

O Library of Congress Photoduplication Service produz e vende cópias da coleção para as 

instituições interessadas em seu conteúdo. Dessa maneira, a BPG se encontra atualmente em 

dezenas de universidades e institutos de pesquisa dos Estados Unidos que optaram por comprar da 

Library of Congress cópias do todo ou de parte de seu conjunto geral: 

 
 

BIBLIOTECAS NOS EUA QUE POSSUEM A BPG (1966-1986) 

EM FORMATO DE MICROFILME 

1) LIBRARY OF CONGRESS 

2) GEORGETOWN UNIVERSITY 

3) STANFORD UNIVERSITY 

4) UNIV. OF CALIFORNIA SOUTHERN REGIONAL LIBRARY 

5) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES 

6) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ 

7) UNIVERSITY OF DENVER LIBRARY 

8) YALE UNIVERSITY LIBRARY 

9) UNIVERSITY OF FLORIDA 

10) UNIVERSITY OF MIAMI 

11) EMORY UNIVERSITY 

12) UNIVERSITY OF ILLINOIS 

13) INDIANA UNIVERSITY 

14) UNIVERSITY OF KANSAS 

15) TULANE UNIVERSITY 

16) HARVARD UNIVERSITY LIBRARY 

17) MICHIGAN STATE UNIVERSITY 

18) DUKE UNIVERSITY LIBRARY 

19) UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

20) DARTMOUTH COLLEGE 

21) PRINCETON UNIVERSITY 

22) RUTGERS UNIVERSITY 

23) UNIVERSITY OF NEW MEXICO 

24) COLUMBIA UNIVERSITY 

25) NEW YORK PUBLIC LIBRARY 

26) STATE UNIV OF NEW YORK, BINGHAMTON LIBRARY 

27) UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

28) UNIVERSITY OF PITTSBURGH 

29) BROWN UNIVERSITY 

30) VANDERBILT UNIVERSITY LIBRARY 

31) UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 

32) UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON LIBRARY 

                                                           Library of Congress. WorldCat Database.3 

 

                                                           
3 A WorldCat database está disponível na Library of Congress, em Washington, com autorização prévia. Acesso em: 

9 jan. 2017.  
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As 32 instituições norte-americanas acima listadas possuem cópias microfilmadas da 

primeira parte da coleção, mas nem todas possuem os suplementos. Nos Estados Unidos, uma 

parte dessas e outras bibliotecas têm alguns dos suplementos isoladamente, uma vez que a compra 

do conjunto de microfilmes correspondente a cada um deles está condicionada ao interesse de 

pesquisa, bem como ao orçamento das instituições. Dessa forma, além da Library of Congress, 

poucas bibliotecas possuem a coleção completa, entre elas a University of Texas e a Princeton 

University (Library of Congress. WorldCat Database). 

O interesse dessas instituições pela BPG se relaciona com a busca por fontes de pesquisa 

sobre a América Latina e países da África e da Ásia desenvolvido nos Estados Unidos a partir do 

delineamento de um “campo intelectual” (Bourdieu, 1968) que abarcasse as mais diversas línguas 

e culturas. Formado ainda nos anos 1950, esse movimento foi ganhando força nas décadas 

seguintes. Começa a ser intensificado a partir do National Defense Education Act (NDEA), 

aprovado pelo Congresso norte-americano e assinado pelo presidente Dwight David Eisenhower 

em 1958, que, em meio ao acirramento da Guerra Fria, estabelece formalmente a ligação entre o 

fortalecimento da educação com o da defesa nacional. A partir disso, a formação de um campo 

intelectual sobre a realidade política e social de países de todos os continentes se instrumentalizaria 

nos Estados Unidos por meio de incentivos educacionais financiados por programas relacionados 

ao NDEA e a outros dispositivos legais.4 Dessa maneira, criaram-se centros de estudos e 

bibliotecas especializadas, bem como um sistema de colecionamento de documentos estrangeiros 

cada vez maior e mais centralizado, concentrado em produzir um campo de conhecimento político, 

cultural e econômico efetivo sobre outros países, principalmente os do chamado “terceiro mundo”, 

que servisse para instruir as tomadas de decisões na esfera da política internacional em função dos 

interesses norte-americanos.  

Como um agente importante para o desenvolvimento desse campo intelectual, a Library of 

Congress teve financiamento público para abrir os Overseas offices a partir da década de 1960, 

por meio dos quais estabeleceu centros de busca e catalogação de publicações locais, tendo por 

base acordos de cooperação efetuados com bibliotecas e editoras nacionais, públicas e privadas, 

em dezenas de países. Os Overseas offices lhe permitiram dar um salto na aquisição de materiais 

estrangeiros e transmitir com maior agilidade as informações bibliográficas, acelerando o processo 

de distribuição de suas fichas catalográficas para bibliotecas de pesquisa norte-americanas.  

                                                           
4 Abordaremos esse assunto no segundo capítulo. 
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Na década de 1970, vigorava extenso aparato para aquisição e catalogação de material 

bibliográfico no exterior, protagonizado pela Library of Congress e financiado por duas fontes 

distintas de recursos decorrentes de programas governamentais: o Food for Peace e o Title IIC do 

Higher Education Act. A Library of Congress chegou a gerir 21 escritórios e sub-escritórios no 

exterior, porém, o esgotamento de recursos do fundo do Food for Peace induziu o fechamento 

gradativo de grande parte deles até o início da década de 1980. Apesar disso, a produção e o 

compartilhamento de dados bibliográficos de obras internacionais continuaram por meio das redes 

construídas e do investimento da Library of Congress nessa direção.  

Enquanto isso, nas regiões definidas pela Library como estratégicas, onde se avaliava a 

necessidade da continuidade do trabalho de campo de uma equipe própria para angariar os 

materiais bibliográficos regionais, os escritórios permaneceram em atividade. Assim, os Overseas 

offices do Cairo, Islamabad, Jakarta, Nairóbi, Nova Délhi e Rio de Janeiro foram mantidos pela 

instituição, que contava com o financiamento adicional de bibliotecas norte-americanas 

interessadas nos materiais recolhidos por esses escritórios. Diante desse quadro, percebe-se o 

abastecimento dos centros de pesquisa norte-americanos especializados como parte significativa 

de um campo intelectual sobre a realidade política e social desses países, o que ainda hoje financia 

e impulsiona a Library of Congress a dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos Overseas 

offices, entre os quais está a produção da BPG.  

Além da grande rede norte-americana de bibliotecas de pesquisa, instituições fora dos 

Estados Unidos também têm demonstrado interesse nos materiais da BPG. Na Europa, a coleção 

está disponível na Biblioteca de Documentação Internacional Contemporânea (BDIC), pertencente 

ao Museu de História Contemporânea de Paris, na França, no Instituto Ibero-americano, em 

Berlim, na Alemanha (Howard-Reguindin, 2005)5 e na Universidade de Essex, em Colchester, na 

Inglaterra (Library of Congress. WorldCat Database, 2017)6. No Brasil, há pouco tempo a coleção 

poderia ser encontrada apenas na Biblioteca Nacional (BN), no Rio de Janeiro. Porém, em 2012, 

foi adquirida pela Biblioteca Octávio Ianni, pertencente ao Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP): 

                                                           
5 A presença dos microfilmes da BPG no BDIC, em Paris, na França, e no Instituto Ibero-americano, em Berlim, na 

Alemanha, foi apontada na palestra “Brazil’s Popular Groups Microfilm Collection from the Library of Congress”, 

proferida pela então diretora do Rio office Pamela Howard-Reguindin, em 04 de julho de 2005, na Universidade de 

Londres. Disponível em: <http://sas-space.sas.ac.uk/2792/1/howard-reguindin.pdf> Acesso em: 06 jun. 2018. 
6 A presença da BPG na Universidade de Essex consta na WorldCat Database, base de dados acessada na Library of 

Congress. Acesso em: 9 jan. 2017. 
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O destaque da aquisição é a coleção “Brazil’s Popular Groups”, composta por 

332 rolos de microfilmes cobrindo o período de 1966 a 2009. Inédita no Brasil e 

na América Latina, a coleção foi idealizada pela Library of Congress, em 

Washington, com o objetivo de documentar os movimentos populares que 

surgiram durante a ditadura militar brasileira. (Sugimoto, 16 jul. 2012). 7 

 

Enquanto o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP divulgava a compra 

das cópias microfilmadas da BPG, evidenciado o seu ineditismo no Brasil, a Biblioteca Nacional 

já possuía a maior parte dos microfilmes e muitos materiais originais da coleção há mais de vinte 

anos. Após o processo de microfilmagem do primeiro conjunto da BPG ser finalizado, o Rio office, 

em nome da Library of Congress, doou para a Biblioteca Nacional, em 1990, trinta e um rolos de 

microfilmes que integram a parte inicial desta coleção (1966-1986), bem como grande parte dos 

materiais originais. Desde então, na medida em que um novo suplemento da BPG é produzido, os 

microfilmes gerados são doados à BN, juntamente a grande parte dos originais. Em 2008, a BN 

solicitou que a doação se restringisse aos microfilmes.8 

Em 14 de maio de 1990, a BN recebeu do Rio office 803 folhetos e 200 títulos de 

publicações seriadas (1325 números), juntamente com os 31 rolos de microfilme, que reproduzem 

2.271 peças (Library of Congress, Rio de Janeiro: 1990). Quase três décadas depois, com a BPG 

aproximadamente trinta vezes maior, a BN possui a coleção microfilmada quase completa, com 

exceção do segundo suplemento (1990-1992) e do correspondente ao ano de 2007. O último 

suplemento disponível para consulta na Biblioteca Nacional é o referente a 2014, uma vez que o 

relativo ao ano de 2015, último concluído pela Library of Congress, foi entregue à BN no início 

do ano de 2018 (Kristoffersen, 06 mar. 2018).9  

                                                           
7 Disponível em: <http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2012/07/16/grande-compra-de-livros-pelo-ifch> Acesso 

em: 03 dez. 2017. 
8 A última solicitação feita pela Biblioteca Nacional para que o Rio Overseas office interrompesse o envio dos originais 

da BPG para a instituição tem registro na “Ata de Reunião da Comissão Permanente de Política de Acervos e Gestão 

de Áreas de Armazenamento”, que reuniu as diretoras e coordenadoras das áreas de acervo da instituição em 14 de 

fevereiro de 2008. Cópia da referida ata foi cedida por e-mail à autora, em 19 de setembro de 2017, pela atual 

Coordenadora de Serviços Bibliográficos, Luciana Grings.      
9 Hanne Kristoffersen, bibliotecária de aquisição do Rio office e atual responsável pela organização da BPG, enviou 

um e-mail à autora em 06 de março de 2018, informando que os microfilmes da BPG referentes ao suplemento de 

2015 foram entregues à Biblioteca Nacional em fevereiro de 2018 e que o Suplemento referente ao ano de 2016 foi 

enviado em janeiro de 2018 para a Library of Congress, em Washington, para ser microfilmado (Kristoffersen: 06 

mar. 2018).  

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2012/07/16/grande-compra-de-livros-pelo-ifch
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Os microfilmes da BPG na Biblioteca Nacional estão sob a guarda da Coordenadoria de 

Publicações Seriadas. Os originais oriundos das remessas feitas pelo Rio Office até 2008 estão 

localizados no prédio que a instituição mantém na Zona Portuária do Rio, o chamado “prédio 

anexo”. Por ser composta por materiais diversos – folhetos, atas de congressos, livretos, 

publicações seriadas, entre outros –, reunidos em um mesmo suporte, o microfilme, a BPG é uma 

coleção atípica para os padrões de acervo da BN.  Com formato fechado, estipulado pela sequência 

fixada em cada rolo de microfilme, a BPG não pode ser desmembrada de acordo com as 

características bibliográficas de cada publicação, situação que impõe limites e traz dificuldades à 

sua adaptação ao acervo da BN, que se caracteriza por ser subdividido entre “Obras Gerais”, 

“Obras Raras”, “Manuscritos”, “Cartografia”, “Música e Arquivo Sonoro”, “Iconografia”, 

“Publicações Seriadas” e “Referência”.10  

A minha trajetória profissional e acadêmica está na origem de um estranhamento com 

relação a esse “não lugar” que a BPG aparentemente ocupa na instituição, acendendo em mim a 

primeira chama de interesse pelo conteúdo dessa coleção. Ocupo o cargo de Técnico em Pesquisa 

I na Biblioteca Nacional desde 2006. Quando passei no concurso e comecei a trabalhar no Centro 

de Pesquisa e Editoração da instituição, era uma historiadora recém-formada com alguma 

experiência de pesquisa sobre o aparato repressivo da ditadura civil-militar brasileira, temática que 

desenvolvi alguns anos depois no mestrado, durante os anos de 2010-2012 (Bettamio, 2012). 

Quando terminei o mestrado, me deparei com essa coleção, a mim apresentada por um colega da 

Coordenadoria de Publicações Seriadas. Ele achava que a BPG poderia me interessar, pois os 

primeiros materiais trazidos nos microfilmes se referiam ao período da ditadura. Até aquele 

momento, ninguém da instituição havia trabalhado com a BPG, e por isso, sobre o seu conteúdo 

não se sabia muito mais do que as categorias e periodicidades apresentadas na parte externa das 

caixinhas de cada rolo de microfilme. 

Em meados de 2012, comecei a fazer uma leitura da coleção. Naquele momento, a minha 

curiosidade era movida pelo interesse em desvendar as razões que levaram uma instituição ligada 

ao Congresso norte-americano a ter interesse na coleta de publicações de pequenas organizações 

populares, cujos temas se relacionavam a reivindicações e protestos de diversos setores da 

sociedade brasileira.  

                                                           
10 Para mais informações, acessar: <https://www.bn.gov.br/explore/acervos> Acesso em: 4 mar. 2018. 

https://www.bn.gov.br/explore/acervos
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Ainda muito ligada com as pesquisas acerca da colaboração norte-americana com a 

ditadura civil-militar no Brasil, o que então mais me motivava era a possível descoberta de que a 

reunião dos materiais poderia ser decorrente de uma atividade de espionagem e controle norte-

americanos, provavelmente originados por uma espécie de colaboração entre órgãos de 

inteligência do regime ditatorial brasileiro com a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Foi a 

partir dessa ideia que comecei a me interessar pela história da BPG e a ver que ela poderia ser mais 

do que uma fonte de informação sobre os movimentos populares no Brasil; ela poderia ser o objeto 

de uma pesquisa.  

Desenvolvi assim um projeto de pesquisa ligado ao Núcleo de Pesquisa da Biblioteca 

Nacional sobre a história da primeira parte da BPG (1966-1986). Ainda colada com a temática da 

ditadura, quanto mais eu me debruçava sobre a coleção, mais interessante eu a achava, porém, 

mais distante ficava das hipóteses iniciais, o que me deixava muito insegura para prosseguir. Com 

o tempo, compreendi que o campo de estudos sobre a história da ditadura civil-militar brasileira 

não era exatamente o que me ajudaria a responder as minhas perguntas principais: por que o 

interesse da Library of Congress por aqueles materiais? Como esses materiais eram coletados? 

Qual o tipo de seleção aplicada a esses materiais? Foi então que comecei o doutorado em História, 

Política e Bens Culturais e encontrei o suporte necessário para enfrentar o desafio de trazer a 

pesquisa para o campo de estudos dos processos sócio-históricos de produção, circulação e 

institucionalização de artefatos culturais.  

Compreendi que, para tratar a BPG como objeto de pesquisa, era necessário entender o 

espaço que ela ocupava na instituição que decidiu reunir aquele conjunto determinado de materiais 

em uma coleção. O entendimento de que coleções resultam de processos de construção narrativa 

do colecionador também foi se tornando um ponto cada vez mais claro. A partir dessas percepções, 

a questão central da investigação foi sendo desenhada, até ser definida como: quais condições 

sócio-históricas permitem a constituição de coleções que ganham dimensão pública e que 

narrativas tais coleções enunciam?  

Decorrentes da questão principal, alguns objetivos específicos foram se desenhando de 

forma a auxiliar a tarefa de elucida-la: 

1) Analisar a morfologia da BPG, a sua formatação e materialidade, a fim de compreender 

fatores que conferem identidade ao conjunto; 
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2) Investigar a relação entre contextos sociopolíticos norte-americanos e os procedimentos 

colocados em marcha pela Library of Congress por meio do processo de 

internacionalização que culminou na abertura de um Overseas office no Rio de Janeiro 

e, posteriormente, na organização da BPG;  

3) Compreender as distintas temporalidades e subjetividades que presidiram à produção 

da coleção, dando visibilidade à sua historicidade e ao processo de sua construção 

narrativa; e  

4) Analisar o lugar da coleção em um de seus “destinos”, a Biblioteca Nacional do Brasil, 

revelando como vem sendo produzida a sua mediação na instituição, os tipos de 

apropriação e ativação que vem recebendo ao longo do tempo. 

 

Buscando inicialmente um caminho mais familiar à minha trajetória acadêmica, comecei a 

pesquisa traçando um paralelo entre documento histórico e coleção patrimonializada, tendo em 

vista os condicionantes políticos, sociais e ideológicos que atuaram sobre o colecionador ao longo 

de sua trajetória. Parti assim da ideia de que as coleções são como monumentos, assim como os 

documentos o são para Jacques Le Goff: 

 

O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma montagem, 

consciente ou inconsciente, das sociedades que o produziram, mas também das 

épocas sucessivas durantes as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante 

as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma 

coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a 

etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-

lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço 

das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente 

– determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento 

verdade. Todo documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de 

ingênuo. Os medievalistas, que tanto trabalharam para construir uma crítica – 

sempre útil, decerto – do falso, devem superar essa problemática, porque qualquer 

documento é, ao mesmo tempo, verdadeiro – incluindo talvez sobretudo os falsos 

– e falso, porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma 

aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por desmontar, 
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demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de 

produção dos documentos-monumentos. (Le Goff, 1996: 538) 

 

 Ao transpor essa concepção de Le Goff sobre o documento para as coleções, tornou-se 

mais clara a necessidade de buscar “desmontar”, ou identificar, os elementos que conduziram e 

conduzem o processo de construção da BPG. Compreender esse processo mostrou-se essencial, 

logo, adentrar no universo dos estudos clássicos sobre coleções e colecionamentos pareceu 

imperativo. Krzysztof Pomian, Jean Baudrilard e Susan Pearce trouxeram as bases necessárias à 

análise. A partir disso, todo o embaraço inicial causado pelo desafio de inserir a pesquisa no vasto 

campo dos bens culturais, ainda relativamente novo para mim, foi se dissipando e abrindo espaço 

para o encantamento pela temática. 

Do amplo espectro de trabalhos relativos a acervos que foram surgindo em meu horizonte, 

alguns se mostraram ferramentas importantes para a investigação. Ann Laura Stoler, por exemplo, 

ao escrever sobre a prática de pesquisa nos arquivos coloniais, em “Colonial Archives and the Arts 

of Governance” (2002), elucida pontos interessantes que, guardadas as devidas diferenças, podem 

ser também aplicados na tarefa de compreender uma coleção e os interesses envolvidos na lógica 

de sua produção. Segundo a autora, para se conhecer um arquivo e entender como agentes sociais 

exercem poder sobre ele é necessário conhecer suas regularidades, sua lógica de recordação, sua 

densidade e distribuição, suas consistências e faltas de informações, suas omissões e erros. Seria 

preciso ler primeiro a favor da corrente do arquivo (along the archival grain), para depois fazer 

uma leitura a contrapelo (against the grain) (Stoler, 2002: 99-101).  

Tendo por base esse processo elucidado por Stoler, no primeiro capítulo me concentrei 

em analisar a formatação apresentada pela BPG e a disposição geral de seus materiais. A ideia 

central desse capítulo é aproximar o leitor da configuração da coleção, apresentando suas 

características principais, para que seja possível, no decorrer do terceiro capítulo, compreender a 

análise de certos artifícios aos quais o colecionador recorreu – eventuais escolhas, destaques, 

omissões e ausências – como parte do processo de construção da narrativa acerca dos grupos 

populares brasileiros. 

Benoît de L’Éstoile, ao afirmar que “o museu dos outros pode ser também um museu de 

si” (L’Éstoile, 2011: 37), sugere a necessidade de se conhecer e compreender, por meio das 

coleções de museus sobre outras culturas, objetivos e características das instituições responsáveis 
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por colecionar e abrigar os objetos que as compõem. Essa ideia trouxe à pesquisa importante 

insight, direcionando luz a uma percepção que de alguma forma já estava presente na análise, mas 

de forma tímida. Trouxe assim a segurança necessária para expor como certas subjetividades 

determinam ações do colecionador – o Rio office – sobre a coleção – a BPG –, que, por meio da 

coleta, seleção, organização e distribuição dos materiais colecionados, refletem também a cultura 

institucional da Library of Congress.  

Tendo em vista a importância de se conhecer o colecionador para compreender o processo 

narrativo de uma coleção e vice-versa, o segundo capítulo parte do conceito de “campo 

intelectual” de Pierre Bourdieu (1968) para analisar a relação entre o incentivo a pesquisas sobre 

os países da Ásia, África e América Latina – que ganha força principalmente a partir do National 

Defense Education Act (NDEA), de 1958 – e a consolidação do projeto de internacionalização da 

Library of Congress, a partir da inauguração, em 1962, de seus primeiros Overseas offices. 

Percebe-se aqui como, ao longo dos anos, em meio a diferentes políticas de diversos governos 

norte-americanos, a Library of Congress vai ampliando o seu acervo internacional e projetando a 

sua imagem de biblioteca universal. À luz da discussão apresentada por Bruno Latour (2000) sobre 

as redes existentes entre bibliotecas, laboratórios e coleções, por meio das quais matérias tornam-

se signos, percebe-se que, na Library of Congress, a BPG faz parte de uma rede de coleções 

internacionais organizadas pelos Overseas offices que a Library mantinha ou ainda mantém em 

diversos países. Assim, é com base nesse mosaico de conhecimentos e fontes documentais que a 

instituição se constrói e se projeta permanentemente como uma poderosa biblioteca nacional cujo 

alcance do acervo é universal.  

Tendo em vista que a formação dos Overseas offices, o papel do Rio office e o significado 

da BPG no contexto institucional são parte do processo de internacionalização da Library of 

Congress, conhecer a instituição internamente tornou-se etapa fundamental da pesquisa. Nesse 

sentido, foi essencial o período em que estive em Washington, capital dos Estados Unidos, durante 

a vigência da bolsa da FAPERJ.11 Na ocasião, pude consultar documentos do arquivo institucional, 

bem como conversar e entrevistar o diretor do Acquisitions and Bibliographic Access e chefe da 

Overseas Operation Division, Beacher Wiggins; a chefe da Hispanic Division, Georgette Dorn; o 

                                                           
11 A modalidade da bolsa concedida foi “Doutorado-Sanduíche Continente Americano”, processo: E-

26/201.946/2016, relativa ao período de 1 de setembro de 2016 a 28 de fevereiro de 2017, quando estive vinculada ao 

Center for Latin American Studies (CLAS) da Georgetown University, sob supervisão do Professor Bryan McCann. 
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subchefe da Hispanic Division e chefe da Hispanic Reading Room, Carlos Olave. Além disso, 

após passar por essa experiência de pesquisa na Library of Congress, portas se abriram no Rio 

office, de forma que pude entrevistar a então Field Diretor, Debra McKern, juntamente com a 

bibliotecária de aquisição, Hanne Kristoffersen, e a chefe de catalogação, Carla Maia, além de 

conversar informalmente com a atual Field Director, Pamela Howard-Reguindin.12 Por meio dessa 

rede, entrevistei também a bibliotecária de aquisição aposentada, responsável pelos primeiros anos 

de produção da BPG, Carmen Muricy, além de me corresponder por e-mail com Lygia Ballantyne, 

diretora do Rio office de 1981 a 1988, durante os primeiros anos de colecionamento e produção 

da BPG.     

A análise apresentada por Bernard Cohn em “Colonialism and its forms of knowledge: the 

British in India” (1996) também foi muito elucidativa para compreender o significado político do 

processo de internacionalização da Library.  Nessa obra, ao analisar a conquista britânica na Índia 

nos séculos XVIII e XIX, Cohn evidencia que os britânicos tentaram compreender aquele mundo 

com culturas tão diferentes usando suas formas próprias de conhecimento e pensamento para, em 

seguida, ter condições de dominá-lo. Cohn e também Edward Said em “Orientalismo: o oriente 

como invenção do ocidente” (1990) são sem dúvida leituras importantes para se compreender que 

é através dessa relação entre política e produção de conhecimento que a dominação entre povos 

acontece. Cohn e Said, cada um com suas singularidades, destacam que a produção de 

representações acerca do Oriente, capitaneada, por exemplo, por meio da literatura, da erudição, 

da teoria social e da história foi o fundamento do imperialismo inglês e francês na região. Essa 

ideia ajuda a imprimir maior clareza também sobre o papel político que os Overseas offices e os 

materiais estrangeiros que coletam pelo mundo têm ao conferir acesso a informações, muitas vezes 

exclusivas, a estudantes, pesquisadores, congressistas e agentes do governo norte-americano. 

John Kuo Wei Tchen (2013), ao dissertar sobre o ofício de curador, ressalta que a prática 

da curadoria em uma instituição de memória ou pesquisa – que, analogamente, aqui compreende-

se como a prática do colecionamento – nunca pode ser considerada inocente em relação às 

formulações historicamente incorporadas pelo curador e às relações de poder institucionais. 

Sublinha assim que os diferentes usos que o trabalho de curadoria assume em espaços e tempos 

                                                           
12 Atual sucessora de Debra McKern – à frente do Rio office de 2007 a 2017 –, Pamela Howard-Reguindin passou a 

ocupar o cargo de diretora em 03 de setembro de 2017, porém, antes disso já havia dirigido o Rio office por oito anos 

(entre os anos de 1997 e 2005). 
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diversos sugerem um persistente jogo entre condicionantes internos e externos às instituições e aos 

agentes envolvidos, o que resulta na inovação a cada prática e a cada formulação (Kuo Wei Tchen, 

2002: 7). Traçando um paralelo entre a atividade de curadoria e a de colecionamento, entende-se 

que esta última não pode ser percebida como uma atividade tecnicamente controlada e nem livre 

de condicionantes sociais e políticos, porém, não se deve esquecer a importância da influência da 

cultura institucional e da interferência das idiossincrasias de agentes nesse processo. 

A visão de John Kuo Wei Tchen traz elementos esclarecedores para a reflexão sobre a 

construção narrativa que envolve a BPG, mas é, principalmente, a partir do diálogo elaborado com 

a obra de Mieke Bal “Telling Objects: A narrative perspective on Collecting” (1994) que foram 

encontradas as ferramentas necessárias para analisar os principais aspectos do processo de 

construção narrativa encerrado no colecionamento da BPG, tema central do terceiro capítulo.  

Partindo de seu conhecimento em teoria literária, Mieke Bal considera que as coleções são 

um tipo de narrativa. Mais do que isso, propõe entender o próprio processo de colecionamento 

como uma narrativa, ou seja, como um relato no qual é apresentada e contada subjetivamente uma 

sequência de eventos. Esclarece, por exemplo, que o fato de o evento inicial do colecionamento 

ser sempre arbitrariamente contingente e acidental já o torna uma narrativa, uma vez que apenas 

retrospectivamente, por meio da construção discursiva de uma sequência de eventos, pode a 

acidental aquisição do primeiro objeto passar a ser o início de uma coleção. A partir do diálogo 

com essa concepção de Bal, foi possível destacar muitos aspectos conferidos à coleção pelos 

agentes envolvidos com o seu colecionamento. Assim, em contraponto ao olhar along the grain 

inicialmente lançado sobre a coleção, o terceiro capítulo se concentra em analisa-la contra a sua 

própria corrente, against the grain, desnaturalizando a sua narrativa (Stoler, 2002). 

Por fim, no quarto capítulo, a árdua, mas prazerosa, tarefa de concentrar a análise sobre o 

lugar da BPG em um de seus destinos, a Biblioteca Nacional (BN), foi concebida a partir da 

transposição do conceito “ativação de arquivos” de Eric Ketelaar (2001) para o universo das 

bibliotecas. A ideia de que a coleção sofreu diversos tipos de “ativações” na instituição ao longo 

do tempo jogou luz sobre “rastros” da trajetória, dos significados e dos lugares destinados à BPG 

na BN que, de outro modo, dificilmente seriam percebidos. Tendo em vista que o arquivo 

institucional dispõe de pouca documentação relacionada às intervenções sobre a BPG, a noção 

trazida por Ketelaar de que ativações acontecem por meio de qualquer tipo de interação, 

intervenção, interrogação e interpretação – seja do produtor, do usuário ou do arquivista – abre um 
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leque de possibilidades também para se pensar a BPG na Biblioteca Nacional. A partir de um 

estudo sobre as ativações da coleção na BN, conseguimos abordar um “universo escondido” por 

onde diversos significados foram e continuam sendo atribuídos à BPG dentro da instituição 

(Ketelaar, 2012: 29).  

Cada ativação da coleção deixa “impressões digitais” que modificam constantemente esses 

significados. É nesse sentido que, para Ketelaar, se caracteriza a infinidade de significados 

apresentada por um único arquivo, que é resultado de um processo aberto, dinâmico, no qual todas 

as ativações que recebe são atos de cultivo que, ao mesmo tempo, o configuram. Segundo ele, cada 

ativação é também uma apropriação simbólica, que usa um arquivo para um propósito próprio e 

nisso encontra um significado próprio. Tendo em vista esse entendimento, sugere-se que a BPG 

na BN não tem o mesmo significado e nem ocupa exatamente o mesmo lugar que ocupava anos 

atrás. O mesmo ocorre em seus outros destinos. Em cada instituição em que foi recebida, a BPG 

sofreu ativações específicas que vêm atribuindo a ela significados diversos ao longo do tempo. O 

interessante em analisar as ações direcionadas a uma coleção em determinado destino na chave 

das ativações é que, desse modo, percebemos como uma biblioteca, instituição aparentemente 

passiva em sua função custodiadora, exerce um papel ativo sobre os conjuntos de materiais que 

recebe, muitos deles, à primeira vista, unidades impermeáveis e monossêmicas. 
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Capítulo I  

 

1. A BPG along the grain  

Sem perder de vista as muitas diferenças existentes entre fundos de arquivos e coleções 

bibliográficas, tomamos a reflexão de Ann Laura Stoler como inspiração para analisar a coleção 

Brazil’s Popular Groups. Conforme elucidado por Stoler ao tratar arquivos coloniais como objetos 

de pesquisa, antes de mergulharmos em uma leitura contracorrente, o que para Stoler seria “against 

the archival grain”, nesse primeiro capítulo nadaremos a favor da corrente da coleção, fazendo 

uma leitura “along the grain” (Stoler, 2002). A proposta é primeiro conhecer e compreender a 

organicidade, as regularidades e a lógica da BPG, bem como a de seu colecionador – que 

abordaremos no segundo capítulo –, para então, no terceiro capítulo, estarmos aptos a analisar a 

elaboração da narrativa construída por meio do processo de colecionamento.  

 

1.1. Sobre a BPG 

Brazil’s Popular Groups: a Collection of Materials Issued by socio-political, Religious, 

Labor and a Minority Grass-roots Organizations (BPG) é o título de um conjunto de “materiais 

efêmeros, impressos por diversas organizações e grupos populares brasileiros”.13 A maior parte 

deles é constituída por folhetos, pôsteres e periódicos, produzidos a partir da década de 1960 e 

reunidos pelo Rio office – o escritório da Library of Congress na América Latina, fixado no Rio 

de janeiro desde o ano de 1966.  

Desde o primeiro conjunto apresentado na BPG até a atualidade, o conteúdo dessa coleção 

é composto por tais materiais bibliográficos de baixa tiragem e reduzida circulação. No início da 

década de 1980, mais precisamente entre os anos de 1984 e 198514, esses documentos passaram a 

ser reunidos, selecionados e organizados no Rio office, localizado no edifício do Consulado Geral 

dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro. O intervalo de 1966 a 1986, encontrado no 

título da primeira parte da BPG, diferente do que aparentemente pode se supor, não é uma menção 

precisa ao período de colecionamento desses materiais pelo Rio office e nem corresponde à 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/bpg-portuguese.html> Acesso em: 05 jun. 2018. 
14 Essa informação foi prestada por Lygia Ballantyne em e-mail enviado à Carmen Muricy em 17 de abril de 2017, 

com cópia para a autora (Ballantyne: 17 abr. 2017). 

http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/bpg-portuguese.html
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periodicidade exata das publicações que a integram – uma vez que o documento mais antigo do 

conjunto é uma publicação de 196215 e a maior parte dos demais está concentrada entre o final da 

década de 1970 e, majoritariamente, a primeira metade da década de 1980.  

Na realidade, essa periodicidade faz referência ao período compreendido entre o ano em 

que as atividades do escritório da Library of Congress no Rio de Janeiro foram iniciadas, em 1966, 

e o ano em que a reunião de materiais que integrariam a primeira parte da BPG foi concluída, 

1986. Após a reunião e a organização do primeiro conjunto da BPG, o Rio office continuou a 

reunir documentos efêmeros relativos a movimentos populares brasileiros, originando duas séries 

suplementares, uma organizada durante o triênio 1987-1989 e outra durante o de 1990-1992. A 

partir de 1993, assegurando a sua continuidade, passou a produzir os suplementos da coleção 

anualmente.  

A partir do primeiro suplemento da coleção (1987-1989), a periodicidade estipulada para 

cada novo conjunto que passa a integrar a BPG traz claramente uma referência ao período em que 

os materiais foram coletados pela equipe do Rio office. Por isso, muitos documentos foram 

publicados em períodos diferentes dos quais seus suplementos se referem, ou seja, os materiais 

muitas vezes apresentam data de publicação anterior à periodicidade indicada no título do 

suplemento que os congrega. Apesar de mais antigos, eles foram adquiridos pelo Rio office durante 

o intervalo de tempo indicado nos títulos dos suplementos por meio de compra, doação ou 

intercâmbio com instituições e organizações diversas.16  

Desde 1988, quando a Library of Congress concluiu o processo de microfilmagem do 

primeiro conjunto da BPG (1966-1986), a instituição vem garantindo também a microfilmagem 

dos materiais reunidos a cada novo suplemento produzido pelo Rio office. Assim, viabilizou-se 

uma regular produção de cópias da coleção, tornando possível que o conjunto da BPG passasse a 

ser disponibilizado para consulta não apenas na sede da própria Library of Congress, mas também 

em outras bibliotecas e instituições de pesquisa dos Estados Unidos e do mundo.  

A coleção, produzida anualmente pelo Rio office há mais de vinte anos teve o seu último 

suplemento, referente ao ano de 2015, microfilmado e disponibilizado pela Library of Congress 

no segundo semestre de 2017. Uma vez que todo o processo de colecionamento, organização e 

                                                           
15 “Mensagem à nação: documentário do Governo de Minas Gerais”, produzido pela Comissão Central da CNBB e 

editado em 1962 pela Imprensa Oficial de Minas Gerais. 
16 Trataremos dessas relações em torno dos materiais que passaram a integrar a BPG no terceiro capítulo. 
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microfilmagem consome certo tempo de preparo, em janeiro de 2018, o último conjunto enviado 

pelo Rio office à sede da Library, em Washington, para ser microfilmado foi o suplemento 

referente ao ano de 2016 (Kristoffersen, 06 mar. 2018). 

Tornando a microfilmagem a etapa conclusiva do processo de produção da BPG, a Library 

of Congress possibilitou um amplo acesso para a coleção, garantindo a preservação dos materiais 

coletados, ou melhor, da informação contida nesses materias, já que grande parte deles é 

descartada. Isso porque a microfilmagem é uma alternativa ao problema de espaço que assola 

grandes bibliotecas que possuem coleções periódicas, de dimensões crescentes, com papéis de 

pouca qualidade e durabilidade, cumprindo a função de assegurar a preservação de grandes 

conteúdos em pequenos espaços. Além disso, a tecnologia permite a disseminação das informações 

por meio da produção de cópias dos microfilmes.  

 

 

Em 1988, a primeira parte da BPG teve sua microfilmagem executada pelo Library of 

Congress Preservation Microfilming Office, na sede da Library of Congress, em Washington. Este 

– que, após uma reformulação na década de 1990, tornou-se o Library of Congress 

Photoduplication Service – permaneceu à frente do processo de microfilmagem dos suplementos 
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da coleção até o ano de 1996, quando finalizou a microrreprodução do “Supplement_1995”. A 

partir do “Supplemet_1996” esse processo tornou-se terceirizado, uma vez que a Library of 

Congress contratou a empresa Preservation Resources, localizada em Bethlehem, no estado da 

Pensilvânia, para executar a microfilmagem dos novos suplementos organizados pelo Rio office.17 

Entretanto, mesmo com os microfilmes sendo produzidos por firmas terceirizadas, o Library of 

Congress Photoduplication Service nunca deixou de estar à frente do processo de microfilmagem 

da BPG, sendo o responsável por fornecer cópias dos microfilmes em atendimento a solicitações 

externas, conforme podemos verificar nas informações contidas nos microfilmes de cada um 

desses suplementos:   

      
  

 
 

Library of Congress, Photoduplication Service [Microfilme], 2003 (Supplement_2001); 2005 (Supplement_2003); 

2010 (Supplement_2008): rolo 1. 

 

                                                           
17A Preservation Resources esteve encarregada do processo de microfilmagem da BPG até o “Supplement_2002”, 

executado no ano de 2004. Do “Supplement_ 2003” ao “_2006”, o serviço passou à empresa OCLC Preservation 

Service Center, e, a partir do “Supplement_ 2007” até o “_2014”, à Backstage Library Works, ambas também 

localizadas em Bethlehem, na Pensilvânia. Como o Suplemento de 2014 é o último que obtivemos acesso – pois os 

microfilmes do “Supplement_2015” foram doados pelo Rio office à Biblioteca Nacional recentemente, em fevereiro 

de 2018 (Kristoffersen: 06 mar. 2018) –, não pudemos comprovar se essa empresa continuou responsável pela 

microfilmagem do material referente aos suplementos de 2015 e 2016.  



28 

A partir de 1990, dois anos depois de a primeira parte da BPG (1966-1986) ser totalmente 

microfilmada, a Biblioteca Nacional do Brasil passou a receber periodicamente os microfilmes 

produzidos pela Library of Congress. Em 1990, em nome da Library of Congress, Smitth 

Richardson, então ‘Field Director’ do Rio office, doou para a BN os primeiros trinta e um rolos de 

microfilme referentes ao conjunto inicial da BPG (1966-1986), juntamente com os panfletos e 

jornais originais neles retratados. Esse material, que compreende o que convencionamos aqui 

chamar de fase principal da coleção, foi acompanhado por uma carta de encaminhamento da 

doação escrita por Smith Richardson em português e de uma introdução em inglês sobre o 

conteúdo da coleção, idêntica à que encontramos nas imagens iniciais do primeiro rolo de 

microfilme referente ao conjunto.  

Em 14 de maio de 1990, os dois documentos – que hoje são parte do “Arquivo Histórico” 

da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional18 – foram entregues em mãos à então Diretora 

da instituição, Lia Malcher. Na carta, Smith Richardson faz um breve resumo da coleção, 

apresentando dados sobre a sua extensão, processo de produção e organicidade. Enfatiza a 

importância daquela doação, reforçando assim os laços de parceria mantidos entre a Library of 

Congress e a Biblioteca Nacional desde a década de 1940: 19 

 

Prezada Senhora: 

O escritório da Library of Congress no Rio tem o prazer de oferecer à Biblioteca 

Nacional uma valiosa coleção de impressos sobre movimentos populares 

brasileiros, editados no Brasil, de 1966 a 1986. Este material retornou de 

Washington, onde foi microfilmado pela Biblioteca Nacional do Congresso sob 

o nome de Brazil’s Popular Groups: a Collection of Materials Issued by socio-

                                                           
18 A pasta de documentos referentes à BPG no “Arquivo Histórico” da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional 

é a de número 48,3,003 nº006. 
19 A partir da década de 1940, a Biblioteca Nacional destaca-se por modernizar o curso de Biblioteconomia, 

promovendo o aperfeiçoamento de técnicos brasileiros em universidades norte-americanas e passando a utilizar o 

modelo de catalogação oferecido pela Library of Congress para implementar um serviço nacional de catalogação 

cooperativa entre as bibliotecas no Brasil, criando assim o Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC). Esse canal 

de cooperação entre as duas bibliotecas vai sendo reforçado com o decorrer dos anos. Em 1962, a Library of Congress 

passa a microfilmar alguns periódicos brasileiros contemporâneos e, a partir do desenvolvimento desse interesse, lança 

em parceria com a Biblioteca Nacional o Microfilm Exchange Program na década de 1970, por meio do qual as duas 

instituições passaram a trocar títulos de periódicos brasileiros microfilmados, promovendo um canal direto de 

intercâmbio entre as instituições. (The Association of Research Libraries, 1977: 36).  
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political, Religious, Labor anda Minority Grass-roots Organizations, 1966 – 

1986. 

Tendo em vista a importância e a raridade do material colecionado, achamos por 

bem oferecer os originais à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. São cerca de 

803 folhetos e 200 títulos de periódicos (1325 números) organizados em 10 

categorias: Reforma Agrária, Negros, Educação e Comunicação, Direitos 

Humanos, Índios, Trabalhadores, Partidos Políticos, Religião e Teologia, 

Movimentos Urbanos e Mulheres. Os cartazes que completavam o acervo original 

não estão sendo enviados à Biblioteca Nacional por terem sido incorporados à 

coleção da Library of Congress. Anexamos informações mais detalhadas sobre a 

referida coleção.  

Acreditamos que este material irá enriquecer o acervo da Biblioteca Nacional, 

servindo de excelente subsídio para pesquisa e estudo de um importante período 

da história brasileira.  

Cordialmente, 

Smitth Richardson 

Field Director 

(Library of Congress Office Brazil, 1990)20 

 

Desde 1990, na medida em que a equipe do Rio office produz um suplemento da coleção e 

a Library of Congress, em Washington, conclui sua microfilmagem, em geral, uma cópia dos rolos 

de microfilme gerados é doada à Biblioteca Nacional. Até o final da década de 1990 e início dos 

anos 2000, os materiais originais também eram doados periodicamente pelo Rio office à Biblioteca 

Nacional, com exceção de grande parte dos pôsteres, incorporados ao acervo da Prints and 

Photographs Division21 da Library of Congress, em Washington, conforme mencionado por Smith 

Richardson na carta de doação transcrita acima.  

Tendo em vista o valor artístico e a representatividade cultural das ilustrações, alguns dos 

pôsteres originais da BPG encontram-se na Prints and Photographs Division, onde passaram a 

integrar o acervo identificado por “Braziliana”. O valor atribuído aos pôsteres reunidos na 

“Braziliana” foi destacado pelo Library of Congress Information Bulletin, periódico informativo 

sobre as atividades institucionais desenvolvidas pela Library of Congress, a partir da seguinte 

                                                           
20 Fundação Biblioteca Nacional. Série Departamento de Referência Especializada. Manuscritos 48, 3,003 nº006. 
21 Para mais informações, acessar: <https://www.loc.gov/rr/print/> Acesso em: 26 set. 2017. 

https://www.loc.gov/rr/print/
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descrição: “document in graphic manner artistic creativity, cultural life, political issues, and 

industrial development in contemporary Brazil” (Library of Congress Information Bulletin, 6 jan. 

1986: 2). Os materiais originais da BPG que não são selecionados para compor esse acervo são 

remetidos de volta ao Rio office que se encarrega de encaminhá-los a instituições com as quais 

mantém algum tipo de parceria. De 1990 até 2008, a Biblioteca Nacional recebia a doação dos 

originais da BPG que haviam sido descartados pela Library. Desde então, segundo Kristoffersen22, 

uma das instituições que passou a recebê-los é a FASE, Federação de Órgãos para Assistência 

Social e Educacional.23   

Anexa à carta de Richardson que acompanhou a doação do primeiro conjunto de materiais 

microfilmados e originais da BPG à Biblioteca Nacional, a introdução em inglês apresenta a 

coleção (1966-1986). O seguinte trecho traz um interessante panorama do conteúdo desse primeiro 

segmento da BPG na perspectiva do Rio office: 

 

Brazil’s Popular Groups, also referred to as “movimentos populares” or popular 

movements, consist of diverse political – action organizations which seek to 

organize, represent and defend the masses and minorities of the country. They 

include “progressive” political parties, rural and urban labor unions, religious lay 

communities, neighborhood organizations, human rights and minorities defense 

groups, and research, documentation and informatics centers organized to support 

the popular movements which have spring us throughout Brazil in the past two 

decades. 

Foremost among the organizations represented in this collection are the works of 

the Catholic Church whose social, political and educational role in Brazil is 

increasingly documented by a large number of the popular grass-roots 

organizations covered to this collection. 

The first Church-inspired Comunidades Eclesiais de Base (CEBs were created in 

1966, and two years later, in 1968, the Latin America-bishops, gathered in 

Medellin Colombia, came out formally, in defense of the “voiceless masses”). 

                                                           
22 Hanne Kristoffersen concedeu essas informações quando ela e Pamela Howard-Reguindin conversaram 

informalmente com a autora no dia 12 de dezembro de 2017, no Rio office. 
23 A FASE é uma organização não governamental, fundada em 1961, sem fins lucrativos, que atua hoje em seis estados 

brasileiros e tem sua sede nacional no Rio de Janeiro. “Desde suas origens, esteve comprometida com o trabalho de 

organização e desenvolvimento local, comunitário e associativo. (...) no campo da promoção de princípios e da 

produção de conhecimento, a FASE realiza convênios com órgãos públicos, monitora projetos e faz parcerias com 

universidades”. Disponível em: <https://fase.org.br/pt/quem-somos/historico/> Acesso em: 5 mar. 2018. 

https://fase.org.br/pt/onde-atuamos/
https://fase.org.br/pt/onde-atuamos/
https://fase.org.br/pt/quem-somos/historico/
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During the years of military rule in Brazil (1964-1985), characterized by terrorist 

activities, government repression, curtailment of civil liberties, and increasing 

political and labor unrest in the late 1970s and early 1980s, the progressive wing 

of the Church quietly maintained its educational and organizing efforts at the 

grass-roots level, as well as its open condemnation of human rights abuses. 

The material in this collection document both these aspects of the Church’s 

activities in Brazil during the most rigid years of the military regime. 

They also cover the period of gradual liberalization of the regime under President 

Geisel and Figueiredo (1975-1985), the emergence of new political parties, re-

establishment of direct elections for Congress and later for Governorships, 

strengthening of the independent labor movement, transition to civil rule under 

President, and election of a Constitutional Assembly in October 1986. 

Also included in this collection is a small number of publications issued by 

organizations responding to the issues pursued by the so-called “popular 

movement”. These organizations may be grouped in two general categories. In 

the first group are the federal and state human rights defense agencies (such as 

the Conselho Nacional dos Direitos da Mulher) and in the second, the recently-

organized land winer’s association, União Democrática Ruralista, and the older 

TFP (The Brazilian Society in Defense of Tradition Family and Property) both of 

which, in general, oppose agrarian reform. 

The collection comprises some 803 pamphlets, 200 serial titles (1.326 pieces) and 

143 posters which, taken together, provide a unique picture of the past twenty 

years of Brazilian history as seen from the point of view of the newly organized 

and politicized segments of the rural and urban poor. 

(…) 

With regard to matters of form, targeted audience and content, the publications 

in the collection reflect the common objects of the popular organizations 

themselves: to reach the masses, educate them as to their perceived rights, and 

organize them into self-help and political pressure groups. The material takes the 

form of text-books and educational materials, proclamations and calls for action, 

political platforms, organization plans, guides for holding prayer meetings, 

liturgical texts, biblical stories retold in the light of Liberation Theology, 

histories, songbooks, resolutions of congresses, internal bulletins and newsletters, 

newspaper coverage services, independent news services, pastoral letters, 
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popularized i.e., simplified versions of Church documents, “how-to” and self-

help guides, flyers and handouts, electoral propaganda, posters, and statements of 

solidarity with other Latin America peoples. All are present in this collection. 

 Geographically, all regions and almost all states of Brazil are represented 

in the collection. A sized group of materials comes from areas where the popular 

movements have been either more militant or organized earlier (the state of São 

Paulo, Rio’s poor “baixada fluminense”), or from areas where conflicts and 

violence have erupted (Amazon’s Araguaia regions, the Northeast). (Library of 

Congress Office Brazil, 1990)24 

 

Essa extensa introdução à BPG é aqui destacada por ser triplamente importante para 

compreendermos a coleção mais profundamente. Ao mesmo tempo em que ela serve para justificar 

a importância do conjunto da BPG para a história do Brasil e, assim, atestar a necessidade de sua 

existência no acervo da Biblioteca Nacional do país, ela expõe o foco de interesse da Library of 

Congress na crescente efervescência social brasileira. Após um período de intensa repressão a 

qualquer tipo de contestação social ou política, tal efervescência era recente e, portanto, não estava 

retratada em materiais bibliográficos convencionais disponíveis para análise e pesquisa, tornando 

os folhetos, cartazes, pôsteres e periódicos que vinham sendo produzidos por entidades 

relacionadas aos movimentos sociais interessantes fontes de informação sobre o país. 

Em terceiro lugar, mas não menos importante, o texto de apresentação acima nos permite 

perceber, nas entrelinhas, como a BPG é uma ferramenta utilizada para contribuir com a 

manutenção e ampliação da universalidade do acervo da Library of Congress, colaborando para 

ampliar as fronteiras do reconhecimento da instituição enquanto guardiã da memória escrita não 

só dos Estados Unidos, mas de diversos lugares do mundo. Esta apresentação, muito mais do que 

o conteúdo da BPG, busca demonstrar a importância do trabalho de coleta empreendido, 

destacando a singularidade e excepcionalidade do material que a Library reúne, construindo nesse 

movimento a grandeza e a excepcionalidade da prórpia Library. 

 

 

 

                                                           
24 Fundação Biblioteca Nacional. Série Departamento de Referência Especializada. Manuscritos 48,3,003 nº006. 
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1.2. A BPG em partes 

A partir de uma leitura “along the grain” sobre a BPG é possível perceber diferenças 

importantes que caracterizam a sua primeira parte – ou principal – e as duas seguintes. Diferenças 

relacionadas aos títulos gerais estipulados pelo Rio office para cada conjunto da BPG, à 

abrangência da periodicidade do material apresentado em cada um desses conjuntos e às 

nomenclaturas de categorias são aspectos que uma leitura mais apurada do conjunto da coleção 

nos permite perceber. O tratamento da coleção como um objeto de pesquisa, diferentemente do de 

fonte, permite iluminar certas escolhas traçadas nos bastidores de sua produção que atribuem 

significados a seus materiais e acabam por nortear sutilmente a sua leitura.  

Tratamos aqui a primeira parte (1966-1986) como a fase principal da BPG por essa 

compreender tão longo intervalo de tempo e ser a única designada pelo Rio office da Library of 

Congress como “Collection_1966-1986”. Esse título está estampado nas capas dos rolos de 

microfilmes e no arquivo digital apresentado na webpage do Rio office25, cujo conteúdo apresenta 

uma espécie de guia prévio para o pesquisador que pretende acessar a coleção microfilmada, com 

informações sobre a quantidade, o formato (folhetos, periódicos ou cartazes) e a localização dos 

documentos em cada um dos rolos de microfilme. Enquanto isso, os demais guias prévios dos 

períodos subsequentes são nomeados “Supplement” seguidos ou pelos triênios (1987-1989/ 1990-

1992) ou pelo ano a que correspondem (1993 em diante). O título “Collection_1966-1986” confere 

destaque a essa primeira parte, o que acaba por indicar a posição de núcleo que lhe é atribuída 

pelos organizadores da coleção.26 

Além do título e da abrangência temporal da primeira parte da BPG, diferenças relativas à 

organização interna a distinguem das demais, já que a fase principal é a única subdividida em dez 

categorias: 

BPG (“Collection_1966-1986”) 

 

  1. Agrarian Reform and Land Issues                                    6. Labor and Laboring Classes 

  2. Blacks                                           7. Political Parties & Issues 

  3. Education and Communication Issues                              8. Religion & Theology 

                                                           
25 Library of Congress Overseas offices, Rio de Janeiro. Disponível em: 

 <https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/bpg-reelguides.html> Acesso em: 3 jan. 2018. 
26 Os fatores que envolvem a decisão pelo “fechamento” da periocidade do primeiro conjunto da BPG em 1986 serão 

analisados no terceiro capítulo. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/bpg-reelguides.html
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  4. Human & Minority Rights                                                9. Urban Issues 

  5. Indians                                                                              10. Women 

 Para facilitar a compreensão do leitor com relação ao teor geral da parte principal da BPG, 

reproduzimos abaixo a primeira página de algumas publicações que integram cada uma das 

categorias: 

 

 

1.                                              2.                                                 3. 

                        
  FETAPE: Pernambuco, 197427          FNT: São Paulo, 1982.28                      CEDAMPO: Campo Grande, 1986.29   

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 “O Arrendamento Rural”, folheto de autoria e publicação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 

de Pernambuco (FETAPE), de 1974, com 63 páginas, é o documento de n. 1 da categoria “Agrarian Reform and Land 

Issues” da parte principal da BPG (1966-1986), que, com a colaboração da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura (CONTAG), foi produzido em comemoração aos doze anos de reconhecimento da FETAPE pelo 

governo federal, com o objetivo de esclarecer aos trabalhadores rurais associados o que é o estatuto da terra e quais 

são as leis que devem reger os contratos de arrendamento rural. 
28 “Escravidão e Libertação”, folheto de autoria do Grupo de União e Consciência Negra, publicado pela Frente 

Nacional dos Trabalhadores (FNT), em 1982, com 54 páginas, é o documento n.1 da categoria “Blacks” da parte 

principal da BPG (1966-1986). Tem por objetivo contribuir para a discussão e a reflexão sobre a histórica situação de 

desigualdade e discriminação dos negros no Brasil. 
29 “Folheto de Educação Popular”, ano 2, n.5, jan/fev de 1986, com 4 páginas, publicado pelo Centro de Documentação 

e Apoio aos Movimentos Populares (CEDAMPO), em Campo Grande (MS), traz críticas a partidos políticos, 

denúncias de maus tratos à trabalhadores rurais e ao descumprimento ao direito de moradia. É o documento n.47 de 

“Education and Communication” da parte principal da BPG (1966-1986).   
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      4.                                             5.                                              6.                                     

                           
       CPT: Rio de Janeiro, 1984.30                Pará, 1975.31                                    ACO: Recife, 1970.32 

                                    

                                                       7.                                                    

                                                                                            
                                                                     CNBB Sul: Porto Alegre, 1978.33 

                                                           
30 “Crise da Justiça Judiciária”, de autoria da juíza chilena de Alicia Herrera Rivas, é um folheto publicado pela 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), Rio de Janeiro, que reproduz o trabalho originalmente apresentado no Colóquio 

Internacional “O Direito à Justiça e à Defesa nos Regimes de Exceção do Cone Sul da América Latina”, realizado em 

Paris em 1983. É o documento n.17 de “Human & Minority Rights” da parte principal da BPG (1966-1986). Nele, a 

autora apresenta sua análise sobre o sistema judiciário de países do Cone Sul, destacando como a despersonalização 

dos juízes permitiu que os mesmos se tornassem permeáveis às ditaduras da região. 
31 “2ª Assembleia de Chefes Indígenas, Missão Cururu, 8-14 de maio de 1975”, sem autoria e editor, é o documento 

n.4 da categoria “Indians” da parte principal da BPG (1966-1986), que se refere à ata da assembleia que reuniu, em 

maio de 1975, na Missão franciscana Cururu, 14 tribos da região do rio Cururu, no Pará, registrando as suas principais 

reivindicações.  
32 “Nordeste: O Homem Proibido”, de autoria da Ação Católica Operária (ACO), é um folheto de 20 páginas publicado 

pela própria ACO no ano de 1970, em Recife (PE), com o objetivo de expor as dificuldades do operariado da região 

Nordeste. É o documento n.1 de “Labor and Laboring Classes da parte principal da BPG (1966-1986). 
33 “Cartilha de Educação Política: sem você a coisa não vai”, de autoria da CNBB Sul 3, foi publicada pela Comissão 

Episcopal Regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Sul 3, em Porto Alegre (RS), 1978, com 

32 páginas, é o documento n.5 de “Labor and Laboring Classes”da parte principal da BPG (1966-1986). A cartilha 

visa conscientizar comunidades cristãs sobre sua participação na vida política do país. 
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8.                                                   9.                                             10.                         

 

                  
  CNBB Nacional: Brasília, 1976.34          FASE: Belém, 1982.35                         CDDH: São Miguel (SP), 1979.36 

 

 

Já nos três suplementos subsequentes (referentes aos períodos de 1987-1989; 1990-1992 e 

1993), as categorias que subdividem a coleção passaram a doze: 

 

 

 

                                                           
34“X Encontro Nacional da Campanha da Fraternidade: revisão CF-76 e preparação CF-77”, traz os resultados do 

Encontro Nacional da Fraternidade, que ocorreu em maio de 1976 no Rio de Janeiro, reunindo os coordenadores das 

treze regionais da CNBB bem como muitos bispos e assessores para avaliar a Campanha da Fraternidade de 1976 e 

discutir sugestões para o ano seguinte. O documento, com 18 páginas, foi publicado no mesmo ano pela CNBB 

Nacional e é o n.10 de “Religion & Theology” da parte principal da BPG (1966-1986) e traz uma avaliação geral sobre 

a campanha promovida anualmente pelas Dioceses do Brasil a fim de se aproximar das comunidades, pregar o 

Evangelho e angariar mais fiéis. 
35 “CBB - Comissão dos Bairros de Belém: uma experiência de organização popular e a contribuição da FASE nesse 

processo”, folheto publicado pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) em Belém (PA), 

em 1982, com 48 páginas, é o documento n.6 de “Urban Issues” da parte principal da BPG (1966-1986). Traz o 

histórico de criação da CBB, sua organização interna e suas reivindicações coletivas em prol de melhorias na qualidade 

de vida dos moradores. 
36 “Mulher: uma luta rumo à libertação”, folheto publicado pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) de 

São Miguel, São Paulo, em 1979, com 32 páginas, que tem por objetivo ajudar principalmente os grupos de mães a 

refletir sobre o verdadeiro papel da mulher na sociedade atual. É o documento n.3 de “Women” da BPG (1966-1986).  
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BPG Supplements (1987-1989); (1990-1992); (1993) 

 1. Agrarian Reform and Land Issues                                    7. Indians 

 2. Blacks                                                                               8. Labor and Laboring Classes  

 3. Children                                                                           9. Political Parties & Issues 

 4. Ecology                                                                            10. Religion & Theology 

 5. Education                                                                         11. Urban Activism 

 6. Human & Minority Rights                                               12. Women  

 

Em diálogo com as crescentes reivindicações populares que, a partir dos anos 1980, foram 

ampliando a sua importância e se destacando na sociedade, “Children” e “Ecology” foram 

categorias inseridas no primeiro suplemento (1987-1989) da BPG. Em “Children” aparecem 

materiais que apresentam reivindicações relativas à proteção da saúde infantil, à defesa dos direitos 

das crianças e adolescentes, às melhorias das condições precárias em que vivem crianças de rua, 

ao combate à discriminação, entre outras.  Já os documentos reunidos em “Ecology” tratam de 

denúncias contra a destruição dos rios, fauna e flora brasileiros, submetidos aos efeitos da 

exploração de recursos naturais e poluição das indústrias, bem como ao crescimento populacional 

e à urbanização. Abaixo, selecionamos alguns exemplos para ilustrar essas duas categorias: 

                      
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, 1986.37              CNBB Nacional, 1988.38  

                                                           
37 “Primeiro Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Brasília, de 26 a 28 de maio de 1986”, cartilha 

publicada pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, em Goiânia (GO), com 48 páginas, é o documento 

n.4 da categoria “Children” do primeiro suplemento da BPG (1987-1989). Apresenta as conclusões do encontro 

realizado para discutir sobre ações que visem melhores condições de vida para meninos e meninas de rua, englobando 

aspectos relativos à educação, família, trabalho, violência, saúde e formas de organização. 
38 “Pastoral da Criança”, publicado pela CNBB, em 1988, em Brasília, com 30 páginas, é o documento n. 19 da 

categoria “Children” do suplemento da BPG organizado entre 1987-1989. O texto traz a divulgação dos trabalhos do 
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          Prelazia de Tefé (AM) – Coord. Pastoral, 1981.39                  Cáritas Brasileira, Regional do Maranhão, 1984.40 

 

Além dessas duas inserções, no “Supplement_1987-1989”, foi suprimida a palavra 

“Communication” do título “Education and Communication” e a categoria “Urban Issues” se 

tornou “Urban Activism”. Essas modificações não refletem diferenças relacionadas à temática do 

conteúdo representado anteriormente, parecendo serem decorrentes de uma simplificação de 

nomenclatura. No “Supplement_1987-1989”, os documentos relacionados sob a categoria 

“Education” continuam a apresentar temas relacionados à educação e também à comunicação, tal 

como acontecia em “Education and Communication”, na primeira parte da BPG. A simplificação, 

neste caso específico, foi uma tentativa de abreviação que não teve continuidade, uma vez que a 

palavra “Communication” retornou ao título dessa categoria a partir do “Supplement-1990-1992”. 

Com relação aos documentos apresentados sob “Urban Issues”, da BPG (1966-1986), e sob “Urban 

                                                           
quarto ano de atividades da Pastoral da Criança, organização criada pela Igreja Católica no Brasil em favor da 

sobrevivência e desenvolvimento integral da criança brasileira. 
39 “Clamor dos Seringueiros do (Rio) Jutaí”, folheto publicado pela Coordenação Pastoral da Prelazia de Tefé (AM), 

em 1981, com 100 páginas, é o documento de n. 1 da categoria “Ecology” do primeiro suplemento da BPG (1987-

1989), reunindo declarações de seringueiros em forma de denúncia às péssimas condições de trabalho a que são 

submetidos na região do Rio Jutaí. 
40 “Alcoa na ilha: um documento acerca das implicações sociais, econômicas e ambientais da implantação de uma 

indústria de alumínio em São Luís do Maranhão”, de autoria de Bárbara Ann English e publicado pela Cáritas 

Brasileira, Escritório Regional do Maranhão, em 1984, com 66 páginas, é o documento n.3 da categoria “Ecology” do 

primeiro suplemento da BPG (1987-1989). O texto tem por objetivo denunciar os impactos sociais, econômicos e 

ambientais decorrentes da implantação da indústria ALCOA Alumínio na ilha de São Luís, no Maranhão. 
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Activism”, do primeiro suplemento (1987-1989), ambos se concentram em reivindicações 

populares relativas à temática urbana, o que justifica a permanência da nova nomenclatura:  

 

 

“Education and Communication” 

 

            BPG (1966-1986)                                                                      BPG (1987-1989) 

                             
CNBB Sul: Florianópolis, 1971(?).41                                                  MEB: Fortaleza, 1982.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 “Cartilha de Entreajuda: Movimento de Criatividade Comunitária”, de Waldemar De Gregori, publicada pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Sul 4, Florianópolis, de 1971 (?), com 52 páginas, é o documento 

n.3 da categoria “Education and Communication”, da parte principal da BPG (1966-1986). Trata-se de uma cartilha 

direcionada à formação e aperfeiçoamento de pessoas interessadas em desenvolver projetos sociais comunitários. 
42 “Rádio e Povo: Comunicação?”, Série Experiências, n.2, sem autoria, é um folheto do Movimento de Educação de 

Base (MEB), Fortaleza, 1982, com 15 páginas, que disserta sobre a importância do rádio para a educação popular, 

principalmente que vive no campo, e sobre o papel central da transmissão radiofônica para o desenvolvimento do 

trabalho do MEB. 
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“Urban Issues”, BPG (1966-1986)                           “Urban Activism”, BPG (1987-1989) 

                                
Arquidiocese de Vitória, 1981.43                                             Federação Ass. de Moradores de S. J. de Meriti, 1987.44                          

 

Apesar de os “Supplements” passarem a ser produzidos anualmente a partir de 1993, foi 

no ano seguinte que ocorreram mudanças nas categorias que os organizam. No suplemento de 

1994, algumas categorias se tornaram mais abrangentes ou se desmembraram, seguindo até hoje 

com esse formato.  A partir de 1994, a BPG passou então a apresentar a seguinte configuração 

interna:  

 

                                              BPG Supplements (1994-2015) 

 

    1. Agrarian Reform and Land Issues                     8. Homosexual and Bisexual 

    2. Children and Youth                                          9. Human and Civil Rights 

                                                           
43 “Direito à Moradia”, sem autoria declarada, publicada pela Comissão de Direito à Moradia da Arquidiocese de 

Vitória, Espírito Santo, em 1981, com 25 páginas, é o documento n.5 de “Urban Issues”, da parte principal da BPG 

(1966-1986). É uma cartilha informativa sobre os direitos dos moradores desabrigados por obras de urbanização na 

Grande Vitória (ES). 
44 “ABM nos Bairros”, Ano 1, N.1, de setembro de 1987, 8 páginas, periódico mensal publicado pela Federação das 

Associações de Moradores de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, é o documento n.38 de “Urban Activism” do 

primeiro suplemento da BPG (1987-1989).  
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    3. Education and Communication                         10. Labor and Laboring Classes  

    4. Environment and Ecology                              11. Political Parties & Issues 

    5. Ethnic Groups – Blacks                                  12. Religious Organizations, Ecumenical                                                                                  

    6. Ethnic Groups – Indians                                      Groups and Movements 

    7. Ethnic Groups – Others                                  13. Urban Activism 

                                                                                   14. Women and Feminists  

 

Os acréscimos de “Youth” ao título da categoria “Children”, bem como o de 

“Environment” à “Ecology” e “Feminists” à “Women” são fruto de adequações que buscam dar 

conta de mudanças terminológicas e da ampliação de certos debates em pauta nos movimentos 

sociais. Da mesma forma, a inserção de “Blacks” e “Indians” à categoria “Ethnic Groups”, mas 

mantendo o seu destaque – uma vez que estão separadas de “Ethnic Groups-Others”–, indica uma 

alteração na terminologia utilizada pelos próprios grupos para se referirem às questões que os 

afetam. Trata-se, assim, de enfocar essas populações não a partir de um debate de classes, por 

exemplo, mas de suas especificidades histórico-culturais. Nesse mesmo sentido, a criação da nova 

categoria “Ethnic Groups-Others” converge para questões características a povos e nacionalidades 

diversas, apresentando materiais relacionados a comunidades judaicas, japonesas, polonesas, 

árabes, entre outras: 
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Inst. Cultural Judaico Marc Chegall: Porto Alegre, 1994.45        Editora Lud: Curitiba, 1994.46        

 

Anteriormente contemplada em parte por “Women” e por “Human and Minority Rights”, 

“Homosexual and Bisexual” passa a ser uma nova categoria da BPG. Diante dessa mudança, 

“Human and Minority Rights” sofre uma adequação em seu título, tornando-se “Human and Civil 

Rights”. A explicação para algumas dessas mudanças que ocorreram no “Supplement_1994” está 

em seu texto de apresentação, encontrado nas folhas iniciais de seu primeiro rolo de microfilme:  

 

In this supplement, there are some slight changes in the categories such as: Blacks 

and Indians are now under the new entry Ethnic Groups, which was subdivided 

in three topics – Blacks, Indians and Others. The groups of Gays and Lesbians 

previously under the two categories, Human and Minority Rights and Women 

respectively, are now under the new subject Homosexual and Bisexual. (Library 

                                                           
45 “A Viagem de Raquel: a história da imigração judaica para comunidades infanto-juvenis”, publicada pelo Instituto 

Cultural Judaico Marc Chegall, em 1994, Porto Alegre (RS). Apostila com dois volumes, trata das diferenças culturais 

e dificuldades de adaptação de uma jovem judia no Brasil. É documento n.1 de “Ethnic Groups- Others” do 

“Supplement_1994” da BPG. 
46 “Nowy Lud”, jornal publicado pela editora Lud, n. 4313/4314/4315 de novembro a dezembro de 1994, em Curitiba 

(PR), destinado à comunidade polonesa do Brasil e da América Latina. É o documento n.4 de “Ethnic Groups- Others” 

do “Supplement_1994” da BPG. 
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of Congress, Photoduplication Service [Microfilme], 1995 [Supplement_1994]: 

reel 1). 

 

 Tanto a categoria “Homesexual and Bisexual” quanto a “Religious Organizations, 

Ecumenical Groups and Movements”, anteriormente apresentada sob o título “Religion & 

Theology”, ressaltam o crescimento de movimentos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros, conhecidos pela sigla LGBT, e aqueles movimentos e organizações 

relacionadas a várias religiões e grupos ecumênicos com causas sociais amplas e que já vinham 

sendo retratados na BPG, mas sem grande destaque.  Abaixo, destacamos os primeiros documentos 

apresentados nessas duas categorias: 

 

                                          
Grupo Dignidade: Curitiba, maio 1994.47                              CCJ: São Paulo, 1994.48 

 

                                                           
47 “Arca de Noé: Projeto Arca de Noé – homossexualidade X AIDS”, folheto publicado pelo Grupo Dignidade em 

maio de 1994, em Curitiba (PR). Com 30 páginas, é o documento n.1 da nova categoria “Homosexual and Bisexual” 

do Suplemento de 1994 da BPG. Fundado em 1992, o Grupo Dignidade atua na defesa dos direitos humanos dos 

homossexuais, sejam masculinos ou femininos, e na prevenção à AIDS. O panfleto divulga o resultado de uma 

pesquisa do Projeto Arca de Noé, criado com objetivo de prevenir a população masculina homossexual de Curitiba da 

AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. 
48 “IX Encontro Latino-Americano de Responsáveis Nacionais da Pastoral da Juventude”, folheto publicado pelo 

Centro de Capacitação da Juventude (CCJ), em São Paulo, 1994, com 36 páginas, apresenta as conclusões do referido 

Encontro, que reuniu em 1993, em Zipaquirá, na Colômbia, bispos, sacerdotes, assessores e jovens integrantes das 

Comissões Episcopais da Pastoral da Juventude da América Latina. 
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Nos documentos de “Religion & Theology” referentes à primeira parte da BPG (1966-

1986), observamos que a grande maioria foi publicada por organizações sociais e grupos ligados 

à Igreja Católica. Dos 232 documentos que compõem essa categoria apenas sete não possuem 

vínculos explícitos com a Igreja Católica, mas também não informam a instituição ou a 

organização responsável pela publicação. A relação com a Igreja Católica está fortemente 

representada nas publicações que compõem toda a BPG, principalmente na sua primeira parte, 

conforme destacado na tabela a seguir:  

 

                                         BPG (“Collection_1966-1986”) 

Categorias Católicos Demais Não informado TOTAL 

Agrarian Reform 96 95 19 210 

Blacks 4 5 1 10 

Education and 

Communication 

Issues 

19 35 1 55 

Human & 

Minority Rights 

19 31 7 57 

Indians 33 9 9 51 

Labor and 

Laboring classes 

27 121 11 159 

Political Parties & 

Issues 

32 78 4 114 

Religion & 

Theology 

225 0 7 232 

Urban Issues 13 36 2 51 

Women 3 58 3 64 

                                                                                                                                            Tabela N.º 1 

 

Entretanto, organizações sociais relacionadas à Igreja Católica e, ao mesmo tempo, a outros 

grupos religiosos, os chamados grupos ecumênicos, já estavam presentes na BPG desde o início. 

Junto a eles, organizações ligadas a outras religiões com o tempo foram ganhando mais espaço nos 

suplementos, e as relativas à Igreja Católica, apesar de sempre presentes em quantidade 

representativa, perderem destaque. Para ilustrar a presença de outras religiões e grupos ecumênicos 
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relacionados a organizações sociais na categoria “Religion & Theology”, parte da BPG até o 

‘Supplement_1993, reproduzimos abaixo dois documentos”: 

 

 

                             
 CEI-Tempo e Presença: Rio de Janeiro, 1976.49               UFMBB: Rio de Janeiro, 1988.50 

 

Tendo em vista as diferentes categorias apresentadas na BPG nos três momentos 

destacados, compreendemos que o conjunto da coleção pode ser dividido em três partes ou fases. 

Agrupar em três subconjuntos esse grande grupo de materiais que, sob o nome de BPG, vem sendo 

organizado pelo Rio office há cerca de trinta anos, serve aqui como uma ferramenta importante 

para facilitar a compreensão da coleção geral.  Assim, enquanto a primeira fase – que chamamos 

também de a parte principal ou o núcleo – é a “Collection_1966-1986”, a segunda reúne os 

                                                           
49 “À procura de uma nova sociedade: participação cristã na construção de novas relações entre povos”, folheto de 

autoria da Comissão sobre Sociedade, Desenvolvimento e Paz (SODEPAX), publicado pelo Conselho Ecumênico de 

Igrejas (CEI) e a editora Tempo e Presença, no Rio de Janeiro, em 1976, com 40 páginas. É o documento n. 11 de 

“Religion and Theology” da parte principal da BPG (1966-1986). Apresenta o programa trienal da SODEPAX, 

comissão resultante da ação conjunta do Conselho Mundial de Igrejas e da Santa Sé, com o objetivo de “aprofundar, 

dentro da comunidade cristã mundial, a consciência de crescentes injustiças em níveis internacionais” e também 

“motivar grupos ecumênicos a participarem nessa procura de uma nova sociedade” (CEI-Tempo e Presença: Rio de 

Janeiro, 1976: 2). 
50 “1908-1988 UFMBB: 80 anos de bênçãos”, revista comemorativa publicada pela União Feminina Missionária 

Batista do Brasil (UFMBB), no Rio de Janeiro, em 1988, com 80 páginas. Documento n.1 de “Religion and Theology” 

do “Supplement_1993” da BPG, aborda a história dessa organização missionária ligada à Igreja Batista do Brasil, 

destacando o trabalho de muitas mulheres que estiveram à frente da UFMBB ao longo de sua existência. 
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“Supplements” organizados nos períodos de 1987-1989, 1990-1992 e 1993, uma vez que, durante 

o intervalo de 1987 a 1993, a coleção foi organizada a partir dos mesmos doze subtemas. Já a 

terceira e última fase congrega os demais suplementos anuais, que, até o momento, vão de 1994 a 

2015, organizados com base nos mesmos catorze subtemas estabelecidos no Suplemento de 1994. 

 

 

1.3. A formatação geral da BPG 

A parte principal da BPG apresenta a formatação que norteia toda a coleção. Os 

suplementos respeitam o mesmo parâmetro organizacional nela observado, estabelecendo poucas 

variações relacionadas às categorias temáticas e à periodicidade da produção, que a partir de 1993 

passa a ser anual. Tendo em vista o caráter matricial que a primeira parte da BPG possui, é 

importante compreender a lógica interna de sua organização, ou seja, como os primeiros 1.146 

documentos da BPG estão distribuídos entre os 31 rolos de microfilme, para entender também o 

formato do restante da coleção: 

     

Categorias e suas siglas de 

identificação 

N.° de rolos N.° de 

docs. 

Docs. / rolo de microfilme 

Index 1 rolo - 1) Texto de introdução & listas 

(índices) contendo a relação de todos os 

folhetos e publicações seriadas das 10 

categorias. 

Agrarian Reform (Ag)  5 rolos 210 1) Folhetos: Ag/1-Ag/50 

2) Folhetos: Ag/51-Ag/96 

3) Folhetos: Ag/97-Ag/172 

4) Pub. seriadas: Ag/173-Ag/196 

5) Pub. seriadas: Ag/197-Ag/210 

Labor and Laboring Classes (La)  

 

4 rolos 159 1) Folhetos: La/1-La/53 

2) Folhetos: La/54-La/122 

3) Pub. seriadas: La/123-La/140 

4) Pub. seriadas: La/141-La/159 

Political Parties & Issues (Pol)  

 

2 rolos 114 1) Folhetos: Pol/1-Pol/50 

2) Folhetos: Pol/51-Pol/54 & Pub. 

seriadas: Pol/55-Pol/114 

Religion & Theology (Rel) 

 

8 rolos 232 1) Folhetos: Rel/1-Rel/40 

2) Folhetos: Rel/41-Rel/80 
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3) Folhetos: Rel/81-Rel/110 

4) Folhetos: Rel/111-Rel/140 

5) Folhetos: Rel/141-Rel/186 

6) Pub. seriadas: Rel/187-Rel/207 

7) Pub. seriadas: Rel/208-Rel/220 

8) Pub. seriadas: Rel/221-Rel/232 

Indians (In) 

 

2   rolos 51 1) Folhetos: In/1-In/43 

2) Pub. seriadas: In/44-In/51 

Education and Communication 

Issues (Ed) 

 

3   rolos 55 1) Folhetos: Ed/1-Ed/37 

2) Pub. seriadas: Ed/38-Ed/46 

3) Pub. seriadas: Ed/47-Ed/55 

Human & Minority Rights (Hr) 

 

2    rolos 57 1) Folhetos: Hr/1-Hr/40 

2) Pub. seriadas: Hr/41-Hr/57 

 

Urban Issues (Ur) 

 

1 Rolo  51 1) Folhetos: Ur/1-Ur/39 & 

Pub. seriadas: Ur/40-Ur/51 

 

Blacks (Bl) 

 

1 rolo 10 1) Folhetos: Bl/1-Bl/07 & Pub. 

seriadas: Bl/8-Bl/10 

 

Women (Wo) 

 

2 rolos 64 1) Folhetos: Wo/1-Wo/53 

2) Pub. Seriadas: Wo/54-Wo/64 

 

Posters  

 

2 rolos 143 1) Ag/1-Ag/29; Bl/1-Bl/12; Hr/1-Hr15. 

2) In/1-In/10; La/1-La/31; Pol/1-

Pol/24; Rel/1-Rel/6; Ur/1-Ur/3; Wo/1-

Wo/13. 

TOTAL 31 rolos 1.146 

títulos 
 

Tabela N.º 2 

 

Conforme demonstrado na Tabela N.º 2, a maior parte dos rolos de microfilme de cada 

categoria está dividida entre folhetos e publicações seriadas, existindo alguns formados pelas duas 

modalidades. Os dois rolos de microfilmes correspondentes a “Posteres” reproduzem cartazes 

relativos a nove dos dez subtemas. Cada pôster, assim como acontece com os folhetos e as 

publicações seriadas de todas as categorias, possui como sinalização a sigla que identifica a 
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categoria a que pertence e o número que representa a ordem dele na categoria. Por exemplo, nos 

pôsteres relacionados à categoria “Blacks” (Bl), essa informação vem sinalizada por “Bl/”, seguida 

pelo número que o posiciona na organização do conjunto. Assim como ocorre com os folhetos e 

publicações seriadas, essa sinalização aparece em uma folha incluída antes do documento e, muitas 

vezes, também vem escrita no topo do lado direito da primeira página do documento – ou da página 

única, no caso dos pôsteres. 

 

Exemplo do formato de exibição de pôster na BPG: 

 

                     
                                                                                                    MACUNBRA: Muriaé (MG), 1985.51 

 

O posicionamento de todos os documentos dentro da categoria correspondente segue a 

ordem cronológica, começando a partir das publicações mais antigas até as mais recentes, sendo 

apresentados no fim aqueles cujo ano de publicação não foi identificado. Entre os materiais que 

apresentam o mesmo ano de publicação dentro de uma mesma categoria, a ordem respeitada passa 

a ser a alfabética, a partir do título do documento. 

Essa entrada preferencialmente cronológica permaneceu até o segundo suplemento (1987-

1989), porém, a partir do terceiro suplemento da BPG (1990-1992), a organização dos materiais 

em cada categoria passou a obedecer exclusivamente à ordem alfabética dos títulos.  Essa mudança 

                                                           
51 “Encontro Interestadual da Consciência Negra”. (Desenho: Sérgio Campos). Publicado pelo Movimento Artístico 

Cultural do Negro Brasileiro (MACUNBRA), em Muriaé (MG), 1985, em preto e branco (51X35 cm), é o pôster n. 1 

(BL/01) da categoria “Blacks” do “Supplement_1987-1989”. 



49 

não ocorreu por passarem a restringir publicações relativas a anos anteriores. Os suplementos 

continuaram apresentando documentos publicados anteriormente. Ela possivelmente está 

relacionada ao fato de, a partir da década de 1990, os documentos que não correspondiam aos anos 

de organização dos suplementos passarem a apresentar datas mais próximas, não tão longínquas 

quanto anteriormente. 

No início de cada rolo de microfilme de toda a coleção, uma tabela com referências 

bibliográficas básicas sobre os documentos que estão contidos em cada categoria é apresentada, 

respeitando a ordem em que aparecem. Para ilustrar o modelo, reproduzimos abaixo, na Tabela 

N.º 3, a relação dos dez primeiros folhetos encontrados no primeiro rolo de microfilme de 

“Agrarian Reform” (Ag) da parte principal da BPG:  

 

 

Code 

    

          Title 

 

 Author 

 

  Place 

 

Publisher 

 

 Date 

 

Pagination 

Ag/1 Arrendamento 

Rural, O 

Federação dos 

Trabalhadores na 

Agricultura do 

Estado de 

Pernambuco – 

FETAPE 

PE, 

Recife 

Federação dos 

Trabalhadores na 

Agricultura do 

Estado de 

Pernambuco – 

FETAPE 

1974 63p. 

Ag/2 Aspectos da 

realidade agrária 

Confederação 

Nacional dos 

Trabalhadores na 

Agricultura – 

CONTAG 

DF, 

Brasília 

Confederação 

Nacional dos 

Trabalhadores na 

Agricultura – 

CONTAG 

1976 21p. 

Ag/3 Emigração e 

consequência 

Patativa do Assaré 

(A. G. da Silva) 

CE, 

Juazeiro 

do 

Norte 

S. n. 1977 16p. 

Ag/4 Grito no nordeste: 

12ª Assembléia 

geral da A.C.R.: um 

povo aos emboléus 

Assembléia Geral 

da A.C.R. (12th: 

1977: Recife) 

PE, 

Recife 

Animação dos 

Cristãos no Meio 

Rural – ACR 

1977 33p. 

Ag/5 Beabá do Sindicato 

Rural 

 MG, 

Juiz de 

Fora 

Esdeva Empresa 

Gráfica 

1978 29p. 

Ag/6 Homem do campo e 

a terra, O 

 MA, 

São 

Luís 

Comissão Pastoral 

da Terra-CPT 

(Maranhão) 

1978 41p. 

Ag/7 Um grande 

acontecimento nas 

áreas dos Marques, 

Manuel Inhamuns 

Marques, Manuel CE, 

Tauá 

S.n. 1979 31p. 

Ag/8 FGTS: Fundo de 

garantia Por Tempo 

de Serviço: 

prejudica os 

 PE, 

Recife 

S.n. 1979 8p. 
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trabalhadores rurais 

Ag/9 Fazenda Primavera: 

a luta continua; é de 

todo o Brasil 

 SP, 

Andradi

na 

Pastoral da Terra 1979 16p. 

Ag/10 História viva do 

povo oprimido: os 

lavradores do Vale 

do Rio São 

Francisco 

 PA, 

Belém 

Comissão pastoral 

da Terra-CPT 

(Pará) 

1979 25p. 

     Tabela N.º 3 

(Library of Congress, Photoduplication Service [Microfilme], 1988 [Collection_1966-1986]: reel 1) 

 

Por meio da Tabela N.º 3 é fácil perceber que os materiais apresentados numa mesma 

categoria são diversos. Provêm de diversas regiões e se relacionam com variadas organizações 

sociais do Brasil. Além disso, com relação aos critérios que possam estabelecer a categoria sob a 

qual o material será agrupado, é possível perceber uma tendência a priorizar o tema geral 

apresentado pelo documento ao invés de o tipo de organização responsável por sua produção e/ou 

organização. Analisando a tabela acima, verificamos que determinados documentos produzidos 

pela Comissão Pastoral da Terra (CPT)52, organização formalmente vinculada à Igreja Católica 

por meio da CNBB, foram alocados em “Agrarian Reform” e não em “Religion and Theology”, 

por exemplo. 

Conforme consta na Tabela N.º 2, no primeiro rolo de microfilme de cada conjunto da 

BPG, desde o primeiro (1966-1986) até o último que pudemos ter acesso (2014), é exibido o índice 

dos materiais apresentados em todas as categorias. Além disso, no início de cada rolo, o ano da 

conclusão do processo de microfilmagem é apresentado. Assim, podemos verificar que, em 1988, 

cerca de dois anos após a periodicidade da primeira parte da coleção ser finalizada, o Preservation 

Microfilming Office da Library of Congress, em Washington, concluiu o processo de 

microfilmagem de todo o seu conteúdo. Nesse momento, respeitando a lógica de organização 

internamente estipulada, foi incorporado à BPG um rolo de microfilme contendo a introdução e o 

índice dos materiais exibidos em cada categoria daquele conjunto, ambos os documentos 

                                                           
52 A Comissão Pastoral da Terra (CPT) desde 1975 desenvolve junto a trabalhadores rurais um serviço pastoral e está 

formalmente vinculada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Logo nos primeiros anos de sua 

existência, a entidade adquiriu um caráter ecumênico, tanto no sentido dos trabalhadores aos quais direcionava seu 

apoio, quanto na incorporação de agentes de outras igrejas cristãs, destacadamente da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil - IECLB. Mais informações, disponíveis em: <http://www.cptnacional.org.br/> Acesso em: 06 jun. 

2018. 

http://www.cptnacional.org.br/
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produzidos pela equipe do Rio office após a organização da coleção. Esse processo segue o mesmo 

padrão em toda a coleção. Os índices reúnem as informações bibliográficas de todo o conteúdo e 

seguem os moldes da Tabela N.º3. O texto de apresentação e o índice que compõem o primeiro 

rolo de microfilme correspondente a cada conjunto da BPG são também características da 

formatação estipulada ainda na primeira parte da coleção (1966-1986) e que continuaram presentes 

em todos os suplementos posteriores. 

Os índices dos materiais apresentados no primeiro rolo de cada suplemento foram, 

entretanto, incorporando melhorias. A partir do Suplemento de 1993, após o índice completo de 

cada categoria, uma lista com a quantidade de pôsteres por categorias e um quadro com a 

quantidade e o tipo de peça por cada categoria foram acrescentados, nos seguintes moldes: 

 

 
Library of Congress, Photoduplication Service. [Microfilme], 1995 [Supplement_1993]: reel1. 
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Library of Congress, Photoduplication Service. [Microfilme], 1995 [Supplement_1993], reel 1. 

 

Para manter o mesmo padrão dos suplementos anteriores, preservando assim uma espécie 

de identidade para a BPG, os novos tipos de tabelas que foram incluídas a partir da finalização de 

um novo suplemento apareciam no rolo de índice após a exibição dos quadros que representavam 

o índice-padrão da coleção até aquele momento. Dessa maneira, a partir do suplemento de 1995, 

após a apresentação dos índices e dos dois quadros que haviam sido incorporados no suplemento 

anterior, uma nova tabela com a quantidade geral de peças da coleção por categorias até aquele 

momento passou a concluir o índice. Essa configuração permanece até o suplemento de 2002. A 

partir do suplemento de 2003, essa tabela geral continua a ser veiculada, mas passa a considerar 

apenas os materiais apresentados do primeiro suplemento, o “Supplement_1987-1989”, em diante: 
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Library of Congress, Photoduplication Service. [Microfilme], 1996 [Supplement_1995]: reel 1. 
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Library of Congress, Photoduplication Service. [Microfilme], 2004 [Supplement_2003], reel 1. 

 

 
Library of Congress, Photoduplication Service. [Microfilme], 2015 [Supplement_2014]: reel1. 
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Nos vinte anos que separam o momento em que o quadro geral da coleção começou a ser 

veiculado, no suplemento de 1995, até o suplemento de 2014, o Rio office organizou vinte 

suplementos e a BPG quase triplicou o seu volume. Dos 31.541 materiais expostos entre os 

microfilmes que formam os 24 suplementos da BPG (até o de 2014), 6.023 pertencem à categoria 

“Political Parties and Issues”, ou seja cerca de 20% de seu total. A proeminência dessa categoria 

passa a ocorrer a partir do primeiro suplemento (1987-1989), enquanto que, na parte principal 

(1966-1986), as categorias de destaque eram “Agrarian Reform and Land Issues”, com 529 peças, 

e “Religion and Theology”, com 521. É notável que a crescente representatividade das atividades 

políticas na BPG ocorre em função da reorganização da política partidária brasileira após o fim da 

ditadura civil-militar, em 1985, e da posterior efervescência no cenário político (Assembleia 

Constituinte em 1987, promulgação da Constituição Cidadã em 1988, primeira eleição direta para 

presidente em 1989, impeachment e renúncia de Fernando Collor de Mello em 1992, eleições e 

governos de Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff). 

A partir do final dos anos 80, o Brasil vive anos de cada vez maior movimentação política, 

muitos partidos, movimentos sociais e organizações não governamentais se desenvolvem e 

ganham espaço na sociedade. Dessa maneira, a Igreja Católica, que durante a ditadura era uma das 

poucas instituições que conseguiam manter ações voltadas a dar suporte a minorias e a classes 

sociais desfavorecidas, começa a perder espaço para outras organizações não governamentais, e 

isso se reflete ao longo da BPG. Enquanto na parte principal da coleção (1966-1986) e nos dois 

primeiros suplementos (1987-1988/1990-1992), a categoria “Religious and Theology” era a 

segunda mais representativa, a partir do Suplemento de 1993, a categoria perde força. Entretanto, 

é interessante destacar que, com a visita do Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da 

Juventude, em julho de 2013 no Rio de Janeiro, a categoria “Religious Organizations, Ecumenical 

Groups and Movements” torna-se a mais representativa do suplemento de 2013, com 231 peças, 

retomando um posto de menor destaque no ano seguinte, quando, entre as categorias com maior 

representatividade, ocupa a sexta posição, com 89 peças. 

A movimentação social em torno da Eco-92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento que reuniu, no Rio de Janeiro, em junho de 1992, os principais 

chefes de Estados da ONU, trouxe destaque à “Enviroment and Ecology” no suplemento de 1990-

1992. Foi a única vez, em toda a coleção, que uma categoria apresentou tamanha quantidade de 

materiais (740 peças). Tendo em vista essa experiência da Eco-92, em 2012, por ocasião da Rio+20 



56 

– Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Natural (CNUDN) que ocorreu no Rio 

de Janeiro em julho de 2012 com o compromisso político de reunir chefes de Estado para debater 

o desenvolvimento sustentável –, a equipe do Rio office criou no “Supplement_2012” uma 

categoria exclusiva para o evento, cujo título adotado foi “Rio+20”. Assim, os materiais reunidos 

no ano de 2012 relativos à Conferência ficaram concentrados nessa categoria extra, enquanto os 

que compunham “Enviroment and Ecology” traziam outros assuntos relativos à ecologia e ao meio 

ambiente.  

A partir dos quadros gerais da BPG é possível perceber que os materiais reunidos, sem 

dúvida, estão relacionados a fatos expressivos vivenciados no Brasil em cada período. Entretanto, 

muitas dos destaques da coleção envolvem também subjetividades relacionadas aos indivíduos que 

trabalharam diretamente na coleta e organização do material, ao interesse de pesquisadores norte-

americanos, à cultura institucional, bem como às políticas de colecionamento da Library of 

Congress e outros fatores que veremos nos próximos capítulos.  

O documento sobre as políticas de colecionamento de materiais efêmeros da Library of 

Congress, cuja última revisão é de 2008, enumera muitos dos requisitos essenciais à existência e à 

continuidade de uma coleção desse tipo: 

 

III. Selection Principles for Collecting Ephemera 

The Library of Congress has set forth the following leading principles to fulfill 

its mission for collecting ephemera. Specific criteria applicable for individual 

collections of ephemera may be identified by Recommending Officers and 

included in their written proposals for ephemera projects.  

1. Collecting of ephemera should be organized by target areas. Materials 

should be collected from specified national or geographic areas documenting 

special local circumstances such as rapid political and social change, or 

ideological trends reflecting economic, environmental or societal pressures.  

2. Ephemera collecting should be prioritized. The Library should not 

endeavor to collect ephemeral materials unless they are perceived to answer a 

high priority need by a significant clientele of the Library, e.g., the Congress, 

agencies of the Federal government, and the academic and research communities 

at large. National or geographic areas experiencing rapidly evolving political, 

social or economic change assume immediate criticality for research in such 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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fields as foreign policy, military strategy and economic policy, and take the 

highest priority.  

3. Ephemera collecting for any given target area should continue only so long 

as developments in that area remain of critical interest. When conditions in a 

target area are normalized to the extent that the more conventional printed media 

cover the viewpoints and report on the activities of the various movements and 

activist groups represented in a particular ephemera project, it is likely time to 

terminate the project. Periodic review of specific target projects is therefore 

mandatory.  

4. Collections of ephemera should supplement and enhance already existing 

strong collections of the Library. For certain target areas, the Library may neither 

have traditionally collected nor have anticipated developing a strong collection. 

If the Library should expect to make only short term use of any ephemera it might 

collect from such an area, but has certain knowledge that another institution holds 

a strong collection including current ephemera, the Library should attempt to 

make suitable cooperative arrangements for use of that collection rather than 

duplicate the efforts of other institutions.  

5. Collections of ephemera should be limited to representative sampling of 

available source materials. Ephemeral materials by their nature tend to be 

repetitive in content. The groups issuing leaflets, posters, pamphlets, or other 

types of ephemera typically concentrate on a very narrow range of issues which 

they consider to be of prime importance at the time of dissemination. A careful 

selection of ephemeral materials obtained through approved projects will, 

therefore, generally suffice to document the primary themes or programs 

advocated by the sponsoring groups.  

 

IV. Representative groups from which materials may be collected 

Ephemera may be produced by a wide range of special interest groups of varying 

legal status in their particular national setting, including, but not limited to the 

following: dissident political groups, human rights groups, refugee groups, 

women and feminist groups, environmental groups, urban groups, labor and 

worker groups and movements, youth groups and ecumenical groups. (Library of 

Congress Collections Policy Statements – Ephemera, 2008: 2-3) 
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 Os pontos que aparecem no documento norteiam a BPG e o trabalho dos agentes 

envolvidos com sua produção e nos ajudam a perceber a coleção além de um conjunto de materiais 

que traz um panorama sobre os movimentos sociais do Brasil dos últimos cinquenta anos. A partir 

desse documento, saltamos de uma análise “along the grain” da coleção para, daqui em diante, 

partirmos para uma perspectiva “against the grain”, buscando entendê-la não como uma unidade, 

com fim em si mesma, mas como objeto de subjetividades e expectativas diversas. Assim, esse 

documento é o ponto de partida para analisar a coleção vis-à-vis o colecionador e as circunstâncias 

do colecionamento. Para, além de sua materialidade, evidenciarmos como influências de interesses 

políticos e acadêmicos norte-americanos, da cultura institucional da Library of Congress e de 

agentes do Rio office atuaram sobre a construção narrativa da BPG. 
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Capítulo II  

2. Library of Congress: a invenção de uma biblioteca universal 

 

Em vez de considerar a biblioteca como uma fortaleza isolada ou como um tigre 

de papel, pretendo pintá-la como o nó de uma vasta rede onde circulam não signos, 

não matérias, e sim matérias tornando-se signos. A biblioteca não se ergue como 

o palácio dos ventos, isolado numa paisagem real, excessivamente real, que lhe 

serviria de moldura. Ela curva o espaço e o tempo ao redor de si, e serve de 

receptáculo provisório, de dispatcher, de transformador, e de agulha a fluxos bem 

concretos que ela movimenta continuamente. (Latour, 2000: 21) 

 

A Library of Congress, considerada a instituição cultural mais antiga dos Estados Unidos, 

possui um acervo internacional sem paralelos. Parafraseando o trecho acima de Bruno Latour, os 

materiais bibliográficos reunidos sob a Brazil’s Popular Groups, tal qual os muitos outros que a 

Library of Congress vem coletando mundo afora por meio de parcerias internacionais e de seus 

escritórios no exterior, são matérias que vem adquirindo novos signos ao longo do tempo. 

Diferentemente do que e com quem originalmente se comunicavam, a partir do momento em que 

os folhetos, publicações seriadas e pôsteres selecionados passaram a integrar a BPG, a eles foram 

atribuídas novas funções, entre as quais, ser parte da grande coleção da Library of Congress e, ao 

mesmo tempo, contribuir com o processo institucional de internacionalização de um acervo que 

há anos vem sendo desenvolvido.  

Dentro da BPG, os materiais se tornaram prioritariamente fontes de pesquisa sobre a 

história política e cultural brasileira e eventuais paralelos com outros países e sociedades. Afinal, 

na Library of Congress o conteúdo da BPG pode ser comparado com o conteúdo de outros 

materiais oriundos de diversos países do mundo, cujas coleções também têm sido produzidas e 

disponibilizadas pela mesma biblioteca. Todas essas coleções fazem parte de fluxos contínuos de 

busca e intercâmbio internacionais firmados ao longo de anos pela Library of Congress, por meio 

dos quais ela vem firmando deliberadamente o seu lugar de a maior biblioteca global. Na Library, 

tal qual descreve Latour sobre as bibliotecas, os “fios” da BPG se entrelaçam aos de outras 

coleções estrangeiras e, no “nó” desse encontro, a instituição se constrói permanentemente, dando 
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forma a uma poderosa biblioteca nacional de escopo universal sem limites de tema, formato, 

idioma ou nacionalidade.  

Segundo John Y. Cole53 e Jane Aikin54, mais da metade dos livros e coleções seriadas 

encontradas na Library of Congress está escrita em outras línguas que não a inglesa, entre as quais 

estão representados cerca de 460 idiomas. Os diversos tipos de materiais de pesquisa – livros, 

panfletos, manuscritos, músicas, mapas, jornais, revistas, microfilmes, artes gráficas e outros – 

fazem parte de um acervo de origem internacional de mais 130 milhões de itens, que inclui 

coleções árabes e da América Luso-hispânica, bem como as maiores coleções chinesa, japonesa, 

coreana, polonesa e russa fora de seus países de origem (Cole, et al. 2004: 1)55. 

Inaugurada em abril de 1800, após a transferência da capital provisória dos Estados Unidos 

da Filadélfia para a definitiva e recém-construída Washington, no Distrito de Columbia (D.C.), a 

Library of Congress foi inaugurada com apenas 740 livros e três mapas, sendo fixada inicialmente 

dentro do Capitólio, prédio do Congresso Nacional norte-americano56. Em agosto de 1814, tropas 

britânicas incendiaram o Capitólio, destruindo o espaço destinado à biblioteca e boa parte de seu 

                                                           
53 John Y. Cole, historiador e bibliotecário, com longa experiência em diversos setores da Library of Congress, possui 

importantes trabalhos acadêmicos sobre a história da instituição, entre os quais estão a sua tese de doutorado em 

Civilização Americana “Ainsworth Rand Spofford and the National Library” (1971) pela George Washington 

University e a “Encyclopedia of the Library of Congress” (2004), editada por ele e Jane Aikin. John Y. Cole foi diretor 

do “Center for the Book” da Library of Congress desde a sua inauguração, em 1977 e, em 2016, foi nomeado “the 

Library of Congress Historian”, tornando-se oficialmente responsável por documentar e conduzir pesquisas sobre a 

história da instituição. Disponível em: <https://www.loc.gov/item/prn-16-071/cole-named-library-of-congress-

historian-jackson-appointed-director-of-center-for-the-book/2016-04-19/> Acesso em: 17 jul. 2017. Para maiores 

informações sobre John Y. Cole, ver: Cole, 2010. 
54 Jane Aikin é historiadora especializada em bibliotecas, conselheira sênior da divisão de pesquisa do National 

Endowment for the Humanities (NEH), agência federal norte-americana independente, criada em 1965, e, atualmente, 

uma das maiores financiadoras de programas de ensino e pesquisa na área de Humanidades nos Estados Unidos. No 

trabalho "Histories of the Library of Congress", Jane escreve sobre a historiografia da Library of Congress, destacando 

o trabalho de John Y. Cole, a quem classifica como o único historiador que escreveu sobre toda a história da instituição 

sem se reter a um determinado período, equilibrando em sua narrativa as conquistas da Library e, ao mesmo tempo, 

as limitações de sua atuação  enquanto instituição, agência federal, ator cultural e parte de uma organização global de 

bibliotecas (Aikin, 2010: 5-24).  
55 Fruto de um projeto de cerca de dez anos de duração, a “Encyclopedia of the Library of Congress: for Congress, the 

Nation and the World” (2004), editada por John Y. Cole e Jane Aikin e publicada pela Library of Congress em 

associação com a Bernan Press, recebeu a contribuição de mais de 40 especialistas e é considerada o mais completo 

trabalho já publicado sobre a instituição (Cole, 2010: 143). 
56 Essa informação é apresentada no guia rápido oferecido ao visitante da Library of Congress e está disponível em: 

<https://www.loc.gov/portals/static/visit/documents/QuickGuide-Portugese.pdf> Acesso em: 06 jun. 2018. 

https://www.loc.gov/portals/static/visit/documents/QuickGuide-Portugese.pdf
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acervo57. Este episódio foi parte da guerra anglo-americana58, deflagrada pelos Estados Unidos 

contra o Reino Unido em 18 de junho de 1812, durante o governo do presidente James Madison 

(1809-1817). Foi uma resposta aos frequentes ataques britânicos a navios mercantes americanos 

destinados ao exterior e ao suporte bélico dado pelo Reino Unido a povos nativos como forma de 

impedir a expansão em curso das antigas treze colônias para o oeste do território. Em 1815, em 

função da vitória norte-americana sobre uma das duas maiores potências mundiais da época (Grã-

Bretanha e França de Napoleão Bonaparte), o nacionalismo norte-americano se fortaleceu 

consideravelmente e, em meio a esse cenário, a Library of Congress começou a ser reconfigurada.  

Espécie de pedra fundamental para a Library of Congress contemporânea e considerada na 

época uma das melhores coleções dos Estados Unidos, a biblioteca pessoal de Thomas Jefferson, 

presidente norte-americano entre os anos de 1801 e 1809, foi comprada pelo Congresso em 1815, 

logo após o final da guerra e quinze anos após a fundação da instituição. A extensa coleção de 

Thomas Jefferson cobria temáticas diversas, incluindo livros em francês, alemão, grego, russo e 

latim. Apresentando anteriormente mais de 20% do acervo formado por livros legislativos e 

jurídicos, a Library of Congress, a partir de 1815, amplia o seu conceito sobre o tipo de 

conhecimento que deveria disponibilizar ao Congresso (Cole et al., 2004: 3).  

 O preceito jeffersoniano de universalidade se baseia na ideia que todo tipo de informações 

proveniente de qualquer parte do mundo deve ser coletado e disponibilizado para os legisladores 

norte-americanos e, por conseguinte, para o povo, a quem os congressistas devem servir. Segundo 

John Cole, a partir da compra da multifacetada biblioteca de Thomas Jefferson, a noção básica 

sobre o tipo de referência e conhecimento que a Library of Congress deveria fornecer a seus 

leitores se ampliou e, desde então, este tem sido um dos fundamentos das políticas de 

colecionamento da instituição (Cole, 2004: 45). 

Apesar desse aspecto internacionalizante estar presente no horizonte institucional desde o 

início do século XIX, na prática, ele foi ganhando destaque com o decorrer dos anos, sobretudo no 

século XX.  

                                                           
57 A Guerra anglo-americana teve início em 18 de junho de 1812 nos Estados Unidos e perdurou até março de 1815 

com a vitória norte-americana. Em 24 de agosto de 1814, tropas britânicas invadiram Washington, então capital dos 

Estados Unidos, e, sob o comando do Major Robert Ross, incendiaram vários prédios públicos, entre eles o Capitólio, 

onde estava localizada a Biblioteca do Congresso, e também a Casa Branca e outras instalações do governo e das 

Forças Armadas. Esse evento ficou conhecido como a Batalha de Washington (Gleig, 1827). Disponível em: 

<https://archive.org/stream/campaignsofbriti00inglei#page/n9/mode/2up> Acesso em: 06 jun. 2018. 
58 Para mais informações sobre a Guerra Anglo-americana (1812-1815), ver: Adams, 1891. Disponível em: 

<https://catalog.hathitrust.org/Record/000588293> Acesso em: 20 jun. 2017. 

https://archive.org/stream/campaignsofbriti00inglei#page/n9/mode/2up
https://catalog.hathitrust.org/Record/000588293


62 

Historiador oficial da instituição, cujas obras fazem parte do movimento de 

monumentalização da “vocação universal” da Library of Congress, John Cole destaca o século 

XIX como decisivo no processo de internacionalização do acervo da instituição. Ressalta que, 

apesar de o pós-Segunda Guerra ter grande importância nesse processo, o movimento começou 

institucionalmente a ganhar vulto ainda no final do século XIX, construindo assim a ideia de uma 

vocação internacional anterior, que foi sendo desenvolvida gradualmente. Ao colocar a 

internacionalização como um longo processo pelo qual a Library havia passado desde o século 

XIX, diminui a importância da relação com o contexto político da Guerra Fria. Segundo Cole, 

Thomas Jefferson forneceu à Library of Congress a estrutura necessária para a futura expansão 

internacional de seu acervo, iniciada de forma tímida com o fim da guerra civil norte-americana 

(1861-1865).59  

Ainda que a Library of Congress tenha recebido durante a década de 1830 documentos e 

outras publicações obtidas por meio de trocas com outros países,60 Cole ressalta que aquele era um 

momento em que a maioria dos congressistas ainda pensava que o papel da Library deveria se 

limitar à cena nacional e que suas coleções, em geral, deveriam ser focadas em materiais norte-

americanos para uso prioritariamente legislativo. Foi em meio a esse pensamento que o Congresso 

decidiu, em 1857, transferir funções referentes ao intercâmbio de documentos com outros países 

para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, distanciando o acervo da Library of Congress 

do aspecto internacionalizante defendido por seu “padroeiro” Thomas Jefferson (Cole, 2004: 46).  

Apenas em 1867, dois anos após o fim da guerra civil norte-americana, essa função 

retornou à Library of Congress, que passou a receber oficialmente documentos de outros países 

                                                           
59 A guerra civil foi travada entre 1861 e 1865 nos Estados Unidos após a eleição de 1860 e antes mesmo da posse do 

presidente republicano eleito Abraham Lincoln, que se opunha à expansão da escravidão no país. Estados escravagistas 

do Sul do país se rebelarem e se autodeclaram Estados Confederados da América, decretando a sua separação dos 

estados do Norte, que descordavam do sistema escravista. Os estados do Norte, conhecidos como União, não aceitaram 

a separação e o conflito interno teve início. A guerra civil durou quatro anos, deixando cerca de 600 mil mortos e 

destruindo grande parte do sul do país. Ao final da guerra, a escravidão foi abolida e um complexo processo de 

reconstrução do país foi iniciado. Para mais informações sobre a guerra civil norte-americana, ver: Barney, 1990. 
60Segundo John Y. Cole, a primeira dessas transações ocorreu em 1837, quando foi autorizado pelo Congresso que o 

Bibliotecário da Library trocasse documentos públicos com o governo francês. Entre 1840 e 1852, um cidadão francês, 

chamado Alexandre Vattermare, estimulou a troca de documentos entre o governo francês e a Library of Congress, 

entretanto, ele nunca conseguiu estabelecer uma agência forte e centralizada que viabilizasse esse tipo de troca na 

França e, no fim das contas, o experimento não teve continuidade (Cole, 2004: 46).  
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em troca de publicações do governo norte-americano, utilizando-se, para tanto, da já organizada 

agência de trocas de materiais bibliográficos internacionais do Smithsonian Institution.61  

Entre 1865 e 1870, período em que Ainsworth Rand Spofford62 estava no cargo de 

‘Librarian of Congress’ (1864-1897) – ou Bibliotecário do Congresso, função designada ao diretor 

geral da Library of Congress –, a Library consegue então adquirir integralmente a biblioteca do 

Smithsonian Institution, que continha uma importante coleção científica e de publicações oficiais 

internacionais, além de continuar a receber publicações estrangeiras por meio do intercâmbio de 

materiais bibliográficos com outros países (Cole, 2004: 45-46).  

Foi Ainsworth Rand Spofford quem deu início à transformação da Library of Congress em 

uma biblioteca de caráter efetivamente nacional, não apenas voltada ao Legislativo, mas a serviço 

da nação, status que ainda hoje lhe é conferido, apesar de nunca ter sido formalmente oficializado. 

Essa mudança de paradigma teve fundamento no fortalecimento e ampliação do acervo.  Quando 

assumiu o cargo de Bibliotecário do Congresso, Spofford usou sua influência junto a alguns 

congressistas para a aprovação de leis que, entre 1865 e 1870, garantissem o crescimento das 

coleções, tornando a Library of Congress a maior biblioteca dos Estados Unidos (Cole, 2004: 46).  

As novas leis que Spofford conseguiu que fossem aprovadas no Congresso incluíam a 

transferência da biblioteca do Smithsonian Institution para a Library of Congress em 1866, a 

continuidade da troca internacional de documentos para a criação de coleções da própria Library 

of Congress e, em 1867, a compra por cem mil dólares da Biblioteca Americana, propriedade do 

colecionador Peter Force.63  Em uma das audiências no Congresso sobre a compra da biblioteca 

                                                           
61 James Smithsonian, um destacado cientista britânico e membro da Royal Society of London, deixou como legado 

para os Estados Unidos cerca de 500.000 dólares e o Smithsonian Institution foi criado em agosto de 1846 pelo 

presidente norte-americano James Polk (1845-1849). A ideia era que o Instituto abrigasse museus de geologia, um 

laboratório químico, galerias de arte e uma biblioteca nacional. Para suprir essa última, em 1846, o Congresso passou 

a liberar um orçamento anual para compra de livros e autorizou que os depósitos legais de obras registradas no país 

fossem entregues pelas editoras à nova biblioteca. Em pouco tempo, a biblioteca do Smithsonian passou a participar 

do sistema de trocas de informações científicas internacionais, recebendo publicações lançadas na Europa e na 

América Latina. Até 1881, o Instituto já havia recebido algo em torno de 45.000 toneladas em materiais estrangeiros 

(Gwinn, 2004: 91-102). Para mais informações sobre o Smithsonian Institution, acessar: <https://www.si.edu/> 

Acesso em: 23 ago 2017. 
62 Ainsworth Rand Spofford foi apontado em 1864 Bibliotecário do Congresso pelo Presidente Abraham Lincoln 

(1861 a 1865), permanecendo no posto até 1897, quando passou a assistente chefe do Bibliotecário do Congresso, 

cargo que ocupou até a sua morte, em 1908 (Cole, 2004: 46).   
63 Ex-prefeito de Washington (D.C.), jornalista e pintor, Peter Force era proprietário de duas casas próximas ao 

Capitólio, uma delas para abrigar uma importante coleção de livros, manuscritos, mapas e panfletos relacionados à 

História Americana. A coleção continha 22.529 livros, 40.000 panfletos e aproximadamente 1.000 volumes de jornais, 

a maioria anterior a 1800. Além disso, faziam parte da coleção 429 documentos manuscritos de importância histórica, 

muitos sobre o período das guerras de independência, 250 trabalhos publicados antes de 1600 e 161 incunábulos, 

livros impressos nos primeiros anos da imprensa, anteriores a 1501 (Conaway, 2000: 71).  

https://www.si.edu/
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de Peter Force, Spofford, em defesa da aquisição, levanta a questão sobre a inferioridade 

intelectual dos Estados Unidos em relação ao Reino Unido. Segundo James Conaway, Spofford 

ressalta em seu discurso que, a cada ano, o Reino Unido gastava o equivalente a cem mil dólares 

no seu “repositório nacional de conhecimento” no British Museum e, até aquele momento, tinha 

uma coleção de livros sobre a história dos Estados Unidos mais extensa do que o próprio país 

possuía. Assim, Spofford sustentava que a coleção de Force serviria para reparar essa deficiência, 

sugerindo que gastassem o mesmo que os britânicos para garantir a preservação do que qualificou 

como “the largest and the best collection of the sources of American history yet brought together 

in this country” (Conaway, 2000: 73).64 Os esforços de Spofford foram recompensados com a 

aprovação da compra da coleção e, com ela, os seus objetivos de tornar a Library of Congress um 

símbolo do conhecimento da nação e, em última instância, do poder norte-americano no cenário 

mundial começavam a reverberar no Congresso. 

Nesse mesmo fluxo, a copyright law, a mais importante medida para a ampliação do acervo 

da Library, foi aprovada em 1870. Esta lei centralizou o registro de direitos autorais de materiais 

bibliográficos e as atividades de depósito legal na Library of Congress (Cole, 2004: 46). A nova 

lei de direitos autorais seria a base para uma extraordinária acumulação de materiais impressos na 

Library of Congress ao longo dos anos, fortalecendo o seu status único de instituição responsável 

pela salvaguarda da coleção nacional que serviria ao Congresso e ao povo. Rapidamente, o 

recebimento de grande fluxo contínuo de materiais passou a fazer parte da rotina de trabalho da 

instituição. Em 1870, 11.512 novos livros, periódicos, roteiros teatrais e musicais, mapas, 

fotografias e pinturas foram recebidos. Em 1871, os novos itens chegaram a 20.000, e, em 1872, a 

246.000. Diante de progressiva expansão do acervo, a biblioteca passou a ocupar outras partes do 

prédio do Capitólio ao passo que Spofford começou a articular no Congresso a construção de um 

prédio exclusivamente para a Library of Congress (Conaway, 2000: 75). 

Os argumentos utilizados por Spofford numa das seções da Joint Committee on The 

Library – comissão especial do congresso criada desde 1806 para questões relativas à 

administração da Library –, novamente remeteram à representatividade do poder da Library of 

Congress perante a nação e o mundo, convencendo o Congresso a criar uma comissão para tal fim. 

                                                           
64 O jornalista James Conaway, em “America’s Library: the story of the Library of Congress 1800-2000”, se concentra 

na história dos treze homens que, até então, haviam sido escolhidos para ocuparem a posição de Bibliotecários do 

Congresso. Cada capítulo da obra é dedicado às contribuições e aos desafios encarados por eles durante o período em 

que estiveram na liderança da instituição.   
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De acordo com Conaway, suas palavras propunham um papel nacional para a Library “que 

ecoavam um igualitarismo a frente de seu tempo”: 

 

In every country where civilization has attained a high rank, there should be at 

least one great library, not only universal in range, but whose plan it should be to 

reverse the rule of smaller and more select libraries, which is exclusiveness, for 

one of inclusiveness. Unless this is done, unless the minor literature and the failures 

of our authors are preserved, as well as the successes, America writers will be 

without the means of surveying the whole field trodden by their predecessors. 

(Conaway, 2000: 75) 

 

No início de 1897, a Library of Congress deixa o prédio do Congresso e abre suas portas 

ao público no prédio Thomas Jefferson, uma monumental estrutura construída especialmente para 

acomodar o seu acervo em constante expansão, localizada atrás do Capitólio – com o qual manteve 

direta ligação física por meio de passagem subterrânea. John Russell Young, sucessor de Spofford, 

era o Bibliotecário do Congresso naquela circunstância e, por compartilhar da ideia de que a 

Library deveria acumular materiais literários dos mais diversos países, investiu na aquisição 

sistemática de materiais originários de e sobre outros países ou culturas. A carta circular que enviou 

ao corpo consular e diplomático dos Estados Unidos mundo afora, solicitando que fossem enviados 

à Library documentos e materiais de pesquisa de todo tipo, inclusive aqueles que ilustrassem 

costumes e maneiras, tradições e fontes de recursos dos Estados nacionais em que os Estados 

Unidos possuíssem representatividade, evocava as ideias jeffersonianias e, para Cole, destacava 

que a Library of Congress era uma instituição de caráter nacional e também universal. A 

justificativa era que tais materiais seriam importantes para a “Biblioteca Nacional” porque 

ilustrariam a história das variadas nacionalidades cujos cidadãos podem obter permissão para 

atravessar as fronteiras norte-americanas, se misturar e, consequentemente, influenciar a vida da 

nação (Cole, 2004: 46).  

Hebert Putnam, que se tornou o Bibliotecário do Congresso em 1899, estendeu ainda mais 

o conceito jeffersoniano de internacionalidade do acervo. Putnam era especialmente interessado 

em adquirir coleções sobre outras culturas e foi nesse sentido que se empenhou durante os 

quarentas anos à frente da Library of Congress, adquirindo volumes literários em sânscrito, 

hebraico e russo, por exemplo, e publicações oficiais de diversos países, as quais muitas vezes 
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obtinha porque enviava empregados da Library ao exterior para buscá-las ou estabelecia acordos 

de intercâmbio de documentos (Cole, 2004: 47). 

O envolvimento da Library of Congress com o mundo luso-hispânico, por exemplo, teve 

início quando o fundador da Hispanic Society of America em Nova Iorque, Archer Milton 

Huntington, apresentou o “Library of Congress Trust Fund Board” com fundos financeiros para 

estabelecer uma doação para a compra de livros relacionados às artes, manufaturas, literaturas e 

histórias espanhola, portuguesa e de países da América Latina. No ano seguinte, Huntington doou 

fundos para criar uma cadeira de Literatura Portuguesa e Espanhola, abrindo precedente para 

Putnam encorajar doações similares para outras línguas e literaturas, situação que lhe permitiu a 

obtenção de significativas coleções de livros chineses e japoneses e, em 1928, estabelecer uma 

divisão de literatura chinesa na Library of Congress. 

De acordo com Cole, por meio das atividades e iniciativas de Putnam, que considerava as 

relações internacionais a grande responsabilidade da Library, a instituição conquistou uma 

importante reputação mundial para seu acervo e também se estabeleceu enquanto líder 

internacional na área de biblioteconomia, como anos antes aspirava Spofford. Durante os muitos 

anos à frente da Library, Putnam foi também ora presidente, ora membro do American Library 

Association’s International Relations Committee. Por meio desse engajamento conseguiu que a 

biblioteca do Vaticano passasse a utilizar os mesmos métodos de catalogação vigentes nas 

bibliotecas americanas e começou a promover cooperações entre a Library of Congress e outras 

importantes bibliotecas do mundo, como a do British Museum, em Londres, a State Library, em 

Berlim, e a Bibliothèque Nationale, em Paris. Ao estreitar relações com bibliotecas europeias e 

com acervos internacionalmente renomados, Putman inseria a Library o Congress num grupo 

seleto, abrindo espaço para tornar a sua importância cada vez mais reconhecida na esfera 

internacional (Cole, 2004: 46-47).   

Em 1939, dez anos depois de Archibald MacLeish, sucessor de Putnam, assumir o cargo 

de Bibliotecário do Congresso, foi inaugurada a Hispanic Foundation, atualmente Hispanic 

Division. MacLeish teria dedicado a nova seção à preservação, ao estudo e em homenagem ao 

conhecimento das outras repúblicas que compartilham o mundo americano. MacLeish era o 

Bibliotecário durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e, tendo em vista a 

ameaça que a guerra imputava à Europa, teria expressado fortemente a sua convicção sobre a 

importância da preservação do patrimônio cultural mundial. Dando continuidade à expansão das 
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coleções da Library of Congress em outras línguas e mirando o fortalecimento do seu papel 

internacional, MacLeish declarou que a Library of Congress deveria possuir registros escritos que 

retratassem outras sociedades, no passado e no presente, e deveria acumular, originais ou cópias, 

de coleções representativas e completas de sociedades e povos cujas experiências são um dos mais 

imediatos interesses do povo norte-americano (Cole, 2004: 47).  

John Cole constrói sua narrativa sobre a história da Library of Congress a partir da noção 

de que a face internacional da instituição, ainda que modesta, já se fazia presente entre as bases de 

sua política de colecionamento desde a compra da biblioteca de Thomas Jefferson, em 1815. 

Entretanto, traz a ideia de que, até meados do século XIX, essa dimensão havia sido submersa 

“equivocadamente” por questões exclusivamente nacionais. Cole considera a gestão de Ainsworth 

Rand Spofford, Bibliotecário do Congresso de 1864 a 1897, como um marco no processo de 

reparação desse “equívoco”, dando o pontapé que faltava para o fortalecimento da esfera 

internacional da Library. A partir disso, o autor sugere que, a cada novo bibliotecário, esse 

processo foi se aprofundando e se caracterizando como uma das funções primordiais da instituição. 

Assim, em meio à Segunda Guerra Mundial, a declaração do Bibliotecário MacLeish oficializando 

a dimensão internacional do acervo da Library como um dos cânones institucionais seria, para 

Cole, o desfecho natural para um processo em desenvolvimento desde os primórdios da instituição 

e, ao mesmo tempo, o marco “necessário” para o crescimento exponencial de seu acervo 

internacional durante a Guerra Fria. 

 

2.1. O processo de internacionalização da Library of Congress: influências do panorama 

mundial a partir da Segunda Guerra 

Após a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados 

(Inglaterra, França e União Soviética) em 1941 – quando o presidente Franklin Roosevelt envia 

tropas norte-americanas para combate, após o ataque japonês à base militar norte-americana de 

Pearl Harbor, no Havaí –, começa a ganhar maior corpo o movimento de expansão dos campos 

acadêmicos de pesquisa internacional dentro dos Estados Unidos. Com relação às bibliotecas do 

país, e, principalmente, à Library of Congress, esse movimento se reflete na crescente aquisição 

de materiais estrangeiros.  

Foi nesse cenário que, em 1941, pouco antes dos Estados Unidos entrarem na guerra e dois 

anos após a Hispanic Foundation ter sido inaugurada na Library of Congress, MacLeish iniciou o 
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Hispanic Exchange Project em parceria com o Departamento de Estado. Este projeto previa a 

transferência para a Library of Congress de materiais conseguidos em instituições da América 

Latina em troca de itens duplicados das coleções da Library of Congress. Além disso, antes do fim 

da Segunda Guerra, representantes do Foreign Service – departamento do governo federal norte-

americano, subordinado ao Departamento de Estado, que tem como função cuidar da política 

externa e dos cidadãos norte-americanos no exterior, – e do Office of War Information – agência 

governamental norte-americana criada durante a Segunda Guerra para unificar o serviço de 

informação e de propaganda governamental interna e externamente – foram autorizados a fazer 

transações na Europa em nome da Library of Congress a fim de beneficiar a ampliação de suas 

coleções e servir como percursores da missão da Library of Congress no continente (Cole, 2004: 

47).  

Segundo Cole, o mais importante efeito da Segunda Guerra Mundial para a Library foi o 

estímulo ao desenvolvimento de suas coleções sobre outros países e culturas. Nesse sentido, 

destaca um trecho do discurso do Bibliotecário do Congresso Luther H. Evans, sucessor de 

MacLeish, em dezembro de 1945, seis meses após a sua posse, afirmando que a destruição da 

civilização foi evitada unicamente por meio de uma mobilização sem precedentes em favor do 

conhecimento humano sobre si e sobre o seu meio, concluindo que nenhum lugar da superfície 

terrestre seria ainda estranho para os interesses da população norte-americana e nenhuma parte do 

conhecimento deveria permanecer para ela indisponível (Cole, 2004: 47-48).  

Influenciada pelas grandes destruições ocasionadas pela Segunda Grande Guerra, essa 

ideia de que todo e qualquer conhecimento produzido no mundo deveria estar ao alcance da 

civilização norte-americana foi, de fato, lançada oficialmente ainda em 1942 pelo Farmington 

Plan, cuja argumentação central era a de que todas as fontes do conhecimento humano seriam de 

suma importância para uma nação que passava a ser uma das duas grandes potências globais. 

Assim, em 8 de outubro de 1942, um conselho consultivo nomeado pela Library of Congress, sob 

o comando de MacLeish, se reuniu em Farmington, no estado de Connecticut, e rascunhou uma 

proposta para um programa nacional de cooperação entre bibliotecas acadêmicas. O programa 

visava adquirir ao menos uma cópia de todo livro publicado em qualquer lugar do mundo que 

pudesse ser considerado de interesse para pesquisas na América (Wagner, 2002: 1). Iniciado em 
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1948, esse programa de cooperação entre bibliotecas foi chamado de Farmington Plan e, com o 

tempo, começou a funcionar sob a responsabilidade da Association of Research Libraries (ARL).65  

As bibliotecas participantes do Farmington Plan deveriam adquirir livros referentes às suas 

áreas de conhecimento, catalogá-los e, em seguida, enviar as fichas catalográficas para o National 

Union Catalog.66 Em 1972, o plano seria abandonado, mas a ideia de cooperação para aquisições 

de materiais estrangeiros que ele havia lançado inspiraria a elaboração de outros acordos de 

cooperação, tais como o Public Law 480 (PL 480) e o National Program for Acquisitions and 

Cataloging (NPAC), dos quais trataremos mais adiante.   

Ainda no sentido de aprofundar a face internacional da Library of Congress, o Bibliotecário 

Luther H. Evans iniciou um sistema de coleta baseado em orientações e listas bibliográficas gerais 

para aquisição de materiais junto a livreiros no exterior, os “blanket orders”. Além disso, a Library 

of Congress passou a receber das Forças Armadas e de agências federais norte-americanas grandes 

quantidades de materiais que haviam sido confiscados na Europa durante a guerra. 

Concomitantemente, Evans investiu na ampliação da utilização da tecnologia de microfilmagem 

por compreender que esta seria uma importante ferramenta para o crescimento das aquisições da 

Library of Congress e das demais bibliotecas de pesquisa norte-americanas. Passou então a 

utilizar-se dela para investir em projetos de cooperação, adquirindo cópias de jornais e de 

importantes coleções estrangeiras. Impulsionou também a união na Library de acadêmicos e 

bibliotecários, promovendo eventos como, por exemplo, a primeira Assembly of Librarians of the 

                                                           
65 A Association of Research Libraries (ARL) foi estabelecida em dezembro de 1932, a partir de uma reunião em 

Chicago de diretores das 42 maiores bibliotecas de pesquisa dos Estados Unidos que reconheciam a necessidade de 

uma ação coordenada e desejavam estabelecer um fórum para resolver problemas comuns. A partir de 1961, a 

Associação foi incorporada pelas leis do Distrito de Columbia, onde estabeleceu sua sede. Ficou então delimitado que 

o propósito da Associação seria exclusivamente o fortalecimento das bibliotecas acadêmicas no âmbito literário, 

educacional e científico. Atualmente a ARL é uma organização sem fins lucrativos cujos membros representam 123 

bibliotecas universitárias e públicas dos Estados Unidos e Canadá. Para mais informações, acessar: 

<http://www.arl.org/about/history#.WX-KLIjys2w> Acesso em: 31 jul. 2017.  
66 O National Union Catalog (NUC) é o nome dado ao catálogo impresso de livros catalogados pela Library of 

Congress e mais de 1.100 bibliotecas americanas e canadenses. O NUC vem sendo produzido serialmente desde os 

anos 1950, e a sua versão com publicações anteriores a 1956, o chamado ‘National Union Catalog of Pre-1956 

Imprints’ - um conjunto de 754 volumes que inclui obras anteriores a 1956 mantidas na maioria das bibliotecas norte-

americanas e canadenses -, substituiu em grande parte o catálogo antigo da Library of Congress de livros, o ‘Library 

of Congress Catalog of Printed Books’. A Library of Congress começou o projeto desse primeiro catálogo geral em 

1901 a fim de localizar e registrar a localização de cópias de todos os livros importantes nos Estados Unidos. Com o 

financiamento e a assistência da família Rockefeller, a coleção ultrapassou 11 milhões de fichas catalográficas e cópias 

dessas fichas foram distribuídas para várias bibliotecas do país. Finalmente, anos mais tarde, as fichas de todos os 

materiais catalogados pelas bibliotecas conveniadas passaram a ser reproduzidas e serialmente impressas em volumes 

na forma do NUC, suplementando o antigo ‘Library of Congress Catalog of Printed Books’. Para mais informações, 

ver: Dezelar-Tiedman, set. 2008: 401-406. 

http://www.arl.org/about/history#.WX-KLIjys2w
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Americas em 1947, a primeira Conference of Mexican and North American historians em 1949, e 

o primeiro International Colloquium on Luso-American Studies em 1950 (Cole, 2004: 47-48). 

O movimento de internacionalização da Library, apesar de ter se intensificado durante a 

gestão de Hebert Putnam, ainda no início do século XX, foi ganhando força durante a Segunda 

Guerra Mundial e maior destaque no pós-guerra. Após as gestões de MacLeish e de Evans, o 

Bibliotecário Quincy Mumford esteve à frente da Library of Congress, quando, em meio à 

intensificação da Guerra Fria, muitos escritórios foram inaugurados no exterior para coletar e/ou 

catalogar materiais estrangeiros, conforme veremos adiante. Evidencia-se assim uma relação entre 

esse movimento de internacionalização e a ascensão dos Estados Unidos no cenário político e 

econômico global durante a primeira metade de século XX, quando o país se estabelece como uma 

das duas maiores potências mundiais. É nesse momento que a Library, por meio da abertura de 

representações no exterior, passa a exercer papel central entre as bibliotecas de pesquisa norte-

americanas no que se refere ao colecionamento, catalogação e distribuição de materiais 

estrangeiros.  

Nesse ponto, a expressão “soft power”, cunhada por Joseph Nye em 1990 e, desde então, 

utilizada por teóricos das relações internacionais, elucida a relação entre o movimento de 

consolidação dos Estados Unidos como uma das grandes potências globais e o de 

internacionalização da Library of Congress. Para Joseph Nye, poder é a habilidade de influenciar 

o comportamento dos outros para se conseguir o resultado que se quer e, dessa maneira, o exercício 

do poder está ligado ao grau de legitimidade de quem o exerce. O soft power, ou o poder suave, é 

a capacidade de um Estado para impor ou fazer valer sua vontade sobre outro por meio do campo 

das ideias e da cultura, se valendo, portanto, de meios diferentes dos utilizados pelo hard power, 

seu contraponto, que se caracteriza pela ação coercitiva, alcançada por meio da força bélica e 

econômica. Para Nye, quanto menor o grau de legitimidade internacional, maior a necessidade de 

um Estado calcar suas ações na coerção a fim de atingir seus objetivos, e quanto maior o grau de 

legitimidade, mais os métodos de exercício do poder desse Estado serão pautados na persuasão 

(Nye, 2004: 5-11).  

Nacionalmente, a Library of Congress se consolida como uma biblioteca universal durante 

a Guerra Fria, quando, a partir de políticas formalizadas no mandato do presidente republicano 

Dwight D. Eisenhower (1953-1961), se torna o núcleo de um sistema colaborativo de catalogação 

e disponibilização de materiais estrangeiros entre as bibliotecas de pesquisa norte-americanas. A 
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partir da década de 1950, com a emergência de novos países no cenário global do pós-guerra, 

Eisenhower considera que há uma crescente necessidade dos Estados Unidos ampliarem o 

conhecimento sobre o mundo, anteriormente muito voltado para a Europa (Cole et al., 2004: 233-

234).  

Podemos dizer que a internacionalização da Library of Congress é um instrumento do soft 

power na medida em que contribui fortemente para o desenvolvimento e o reconhecimento da 

excelência do conhecimento produzido nas universidades e institutos de pesquisa norte-

americanos e, ao mesmo tempo, para a consolidação da importância de seu acervo em esfera 

mundial, sendo identificada como uma das grandes instituições de memória inclusive pelos países 

do Velho Mundo – onde se concentram as mais antigas e respeitadas instituições culturais (Cole 

et al., 2004: 233-238). Enquanto instrumento do soft power, a internacionalização do acervo da 

Library ajuda a construir uma espécie de campo magnético internacional, atraindo estudantes, 

pesquisadores e visitantes do mundo inteiro para instituições de ensino e pesquisa dos Estados 

Unidos que, ao retornarem a seus países, tendem a difundir a cultura do país de maneira positiva.  

Os Overseas offices, instalados a partir da década de 1960 para adquirir e catalogar obras 

de várias regiões do globo, são ferramentas instituídas durante a intensificação do processo de 

internacionalização da Library que, junto com outros dispositivos criados no mesmo período, 

atuaram para instrumentalizar o soft power norte-americano. Para coordenar de forma centralizada 

essas agências, foi instaurada a United States Agency for International Development (USAID), 

criada pelo Presidente John Kennedy e aprovada pelo Congresso em novembro de 1961, um ano 

antes da instauração do primeiro dos Overseas offices pela Library of Congress, em Nova Délhi, 

na Índia.  

Com mais de cinquenta anos desde a sua criação, a USAID continua em vigor como uma 

agência bilateral, responsável por gerenciar relações estabelecidas entre os Estados Unidos e países 

em desenvolvimento. Sua criação contribuiu decisivamente para a retórica lançada pela Aliança 

para o Progresso, programa de assistência ao desenvolvimento socioeconômico da América Latina 

formalizado com a Carta de Punta Del Este em agosto de 1961, assinada pelos Estados Unidos e 

22 outras nações do hemisfério, entre elas o Brasil. Segundo o documento que estabelecia a 

Aliança, os países latino-americanos deveriam instituir projetos de desenvolvimento e garantir a 
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maior parte dos recursos, cabendo aos EUA o restante, cuja administração se daria por meio da 

USAID (Gil, 1975). 67 

  

2.1.1. Os escritórios da Library of Congress no exterior 

O processo de internacionalização da Library of Congress cresce e se consolida de fato 

durante a administração de Quincy Mumford, que, nomeado pelo presidente Dwight D. 

Eisenhower, assume em 1954 o cargo de Bibliotecário do Congresso, onde permanece até 1974. 

Primeiro Bibliotecário do Congresso com formação em Biblioteconomia, Mumford conseguiu 

garantir um aumento significativo de orçamento para a Library e, assim, continuar com a expansão 

internacional engendrada por Luther Evans (Conaway, 2000:142).      

Uma das mais destacadas conquistas de Mumford para a expansão internacional da Library 

ocorreu em 1958, quando uma emenda introduzida pelo deputado democrata John Dingell no 

‘Agricultural Trade Development and Assistance Act’ (1954), popularmente conhecido como 

Public Law 480, autorizou a Library of Congress a adquirir, em nome das bibliotecas acadêmicas 

norte-americanas, livros, periódicos e publicações relevantes que fossem encontradas em 

bibliotecas e institutos dos países onde estivessem os recursos recebidos por meio desta lei.  

Inicialmente conhecido como “Food for Peace Program”, a PL 480 havia sido aprovada 

em 1954 pelo Presidente Dwight Eisenhower, permitindo que fossem estabelecidas bases norte-

americanas internacionais de distribuição de comida para disponibilizar, por meio de venda ou 

ajuda humanitária, o excedente de produtos agrícolas largamente produzidos nos Estados Unidos 

para “friendly nations” (países não aliados à antiga União Soviética). A PL 480 foi, na realidade, 

a maneira encontrada pela administração de Eisenhower para escoar a produção agrícola excedente 

norte-americana, impedindo que o ramo agrícola interno sofresse uma crise ocasionada pelo 

encolhimento da demanda, uma vez que essa havia crescido e ampliado substancialmente o 

mercado de exportações norte-americano durante a Segunda Grande Guerra (1939-1945) e durante 

                                                           
67 A atuação da USAID em países considerados subdesenvolvidos durante a guerra fria visava, em última instância, 

garantir a vigência do sistema capitalista, influenciando a organização social, política e econômica destes países e 

melhorando internamente a imagem dos Estados Unidos. Um exemplo de sua atuação no período foram os “Acordos 

MEC-USAID”, implantados no Brasil entre 1964 e 1976 abrangendo desde a educação primária (atual ensino 

fundamental) ao ensino superior. Os MEC-USAID inseriam-se num contexto histórico fortemente marcado pela 

concepção de educação como pressuposto do desenvolvimento econômico, tendo por objetivo fornecer as diretrizes 

políticas e técnicas para uma reorientação do sistema educacional brasileiro seguindo as necessidades do 

desenvolvimento capitalista internacional. Para mais informações sobre a USAID, ver: Goertzel, jul. 1967: 123-137. 
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o Plano Marshall (1947-1951),68 conhecido oficialmente como Programa de Recuperação 

Europeia (Hedley et al., 1970: 1-6). 

Desde então, conforme previsto no Title I da PL 480, tais commodities agrícolas norte-

americanas se tornaram disponíveis para compra nesses países por meio de moedas locais. Os 

recursos financeiros advindos do “Food for Peace” resultaram num montante considerável, de 

forma que, conforme explicitado pelo ex-chefe do Overseas Operations Division da Library of 

Congress, Donald F. Jay, o Gabinete de Orçamento norte-americano, o “Bureau of the Budget”, 

listava de tempos em tempos quais eram os países onde os Estados Unidos possuíam uma 

quantidade expressiva de moeda local retida, cujo poder de compra estava limitado ao território 

que a utilizava (Jay, 1967: 2).69  

Em 1958, a emenda de John Dingell à PL 480 autorizou a Library a utilizar essas reservas 

de moedas estrangeiras nos países onde o programa Food for Peace vigorava. A emenda concedia 

à Library a prerrogativa de utilizar tais recursos para compra e distribuição de materiais 

acadêmicos de interesse para bibliotecas e centros de pesquisa norte-americanos. As instituições 

norte-americanas que se motivaram a participar tinham interesse em construir uma coleção 

representativa de materiais com idiomas não-ocidentais, cujo aquisição era difícil e a catalogação 

também (Thacker, 2015: 74). Quatro anos depois dessa emenda, em 1962, a destinação desses 

fundos para a Library possibilitaria o estabelecimento de seus primeiros centros de aquisições no 

exterior, os chamados Overseas offices em Nova Délhi, na Índia, em Karachi, no Paquistão, e no 

Cairo, Egito. 

Segundo Donald F. Jay, a emenda foi resultado de uma pressão significativa por parte de 

bibliotecas e de grupos acadêmicos, entre os quais se destacam o American Council of Learned 

                                                           
68 O Plano Marshall, que leva o nome do então Secretário de Estado George Marshall, foi a iniciativa do Presidente 

Democrata Harry S. Truman (1945-1953) para financiar a reconstrução dos países europeus devastados com a Segunda 

Guerra Mundial.  Decorrente da Doutrina Truman, lançada em março de 1947, oficializando a polarização mundial 

entre os blocos capitalistas e comunistas, o Plano Marshall disponibilizou recursos para países europeus aliados ao 

bloco capitalista. Tais recursos seriam destinados para compra desde alimentos e fertilizantes a combustíveis e 

máquinas, sendo a maior parte desses produtos também de procedência norte-americana. Para mais informações, ver: 

Isaacson et al., 1986.  
69 Donald F. Jay, então Coordenador do Overseas Programs da Library of Congress, foi um dos convidados para a 

conferência organizada pela Universidade de Wisconsin, a fim de debater sobre as obras adquiridas pela Library of 

Congress por meio do Agricultural Trade Development and Assistance Act. A conferência ocorrida no dia 12 de maio 

de 1967, em Madison, organizada pela Escola de Biblioteconomia da Universidade de Wisconsin, gerou a publicação 

“The Impact of the Public Law 480 Program on Overseas Acquisitions by American Libraries”, editada por William 

L. Williamson no mesmo ano. A publicação traz as apresentações de Jay e dos demais conferencistas do dia: Maureen 

L. P. Patterson, Bibliógrafa do South Asia Reference Center da Universidade de Chicago, H. Vail Deale, Diretor das 

bibliotecas da Beloit College, e Gordon R. Williams, Diretor do Center for Research Libraries na ocasião.  
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Societies, a American Library Association, a Association of Research Libraries, o Social Science 

Research Council e também o American Council of Learned Societies, cujo secretário Mortimer 

Graves teria apresentado a proposta ao Congresso. Jay qualifica os esforços de Graves no 

Congresso como decisivos para que o congressista Dingle encampasse a causa e incluísse na PL 

480 o Parágrafo 104N, por meio do qual ficou atribuído à Library of Congress o papel de liderar 

programas para aquisição de publicações no exterior (Jay, 1967: 3).  

O Parágrafo 104 N permitia à Library of Congress, em consonância com os interesses da 

National Science Foundation e de outras agências norte-americanas do ramo científico, utilizar 

moedas estrangeiras acumuladas, incluindo os juros provenientes do pagamento de empréstimos, 

para financiar um ou mais dos seguintes propósitos:  

 

(1) Programs outside the United States for the analysis and evaluation of 

foreign books, periodicals, and other materials to determine whether they would 

provide information of technical or scientific significance in the United States, 

and whether such books, periodicals and other materials are of cultural or 

educational significance; 

(2) The registry, indexing, binding, reproduction, cataloging, abstracting, 

translating, and dissemination of books, periodicals, and related materials 

determined to have such significance; and 

(3) The acquisition of such books, periodicals and other materials and the 

deposit thereof in libraries and research centers in the United States specializing 

in the areas to which they relate. (Jay, 1967: 2-3) 

  

A liberação dos recursos do parágrafo 104 N da PL 480 foi postergada pelo Congresso até 

agosto de 1961, quando o seu orçamento foi, enfim, aprovado e o programa autorizado a 

estabelecer-se na Índia, Paquistão e na República Árabe Unida.70 A partir de então, equipes de 

pesquisa foram enviadas pela Library of Congress para esses três países, onde passaram a 

estabelecer acordos de cooperação com os Estados anfitriões e a receber suporte administrativo 

                                                           
70 A República Árabe Unida (RAU) foi a nomenclatura utilizada durante a união das repúblicas da Síria e do Egito 

entre os anos de 1958 e 1961. Apesar de ter se dissolvido em 1961, após sofrer um golpe de Estado, o Egito continuou 

a utilizar essa nomenclatura até 1971. Para mais informações, ver: Jankowski, 2002. 
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das embaixadas norte-americanas, que, inicialmente, as ajudou a contactar livreiros locais, os 

chamados ‘book dealers’, e a recrutar técnicos para assessoramento na busca por materiais.  

Enquanto isso, resoluções e indicações eram estabelecidas na Library of Congress. De 

acordo com Donald Jay, nesse momento foram escolhidos os diretores dos novos escritórios da 

Índia, em Nova Délhi – que, inicialmente, também seria responsável pelo do Paquistão –, e no 

Cairo, no caso, o próprio Donald F. Jay. Os programas tiveram início em janeiro de 1962 e as 

primeiras remessas naquele momento foram destinadas para apenas onze bibliotecas dos Estados 

Unidos, entre as quais a própria Library of Congress (Jay, 1967: 5).  

Em 1963, a Library consegue autorização do Congresso e estabelece mais dois escritórios 

com os recursos da PL 480, um em Tel Aviv, em Isarel, e outro em Jakarta, na Indonésia. Em 

1965, foi autorizada a expansão do Programa para a Iugoslávia, sendo o escritório de Belgrado 

estabelecido em 1967 (Jay, 1967: 7-9). 

A escolha das bibliotecas norte-americanas participantes do programa era feita pela Library 

of Congress com assistência consultiva. Esta, nos primeiros dois ou três anos em que o Programa 

de Aquisições da PL 480 estava em vigor, foi feita por um Comitê criado para tal fim, o Library 

Advisory Committee on PL 480. Posteriormente, passou a ser feita por meio da consulta a comitês 

temáticos já existentes. Por exemplo, entre 1965 e 1966, quando o Programa da PL 480 estava em 

vias de se expandir para a Iugoslávia (o escritório de Belgrado abriu em 1967), buscou-se a 

assessoria da coordenação do Committee on Slavic and East European Library Resources para 

definir quais bibliotecas acadêmicas norte-americanas deveriam ser contempladas com fontes 

eslavas (Jay, 1967: 6). 

  Se, por um lado, o parágrafo 104 N da PL 480 foi uma conquista para a Library of 

Congress e para muitas bibliotecas de pesquisa norte-americanas, ele foi também um notável 

incentivo para a criação de novas instituições e polos de pesquisa nos Estados Unidos sobre as 

mais diversas culturas. Nesse sentido, entendemos que o programa foi uma das ramificações do 

National Defense Education Act (NDEA) e ambos faziam parte do processo de formação nos 

Estados Unidos de um “campo intelectual” (Bourdieu, 1968) sobre outros países que vinha sendo 

traçado desde a década de 1950, abarcando as mais diversas línguas e culturas.  

O NDEA havia sido aprovado pelo Congresso norte-americano e assinado pelo presidente 

Dwight David Eisenhower em 1958, estabelecendo formalmente a ligação entre o fortalecimento 

da educação e o da defesa nacional. Apesar de o NDEA, à época, ter sido claramente uma resposta 
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ao lançamento do Sputnik pela União Soviética71, a fim de garantir mão de obra em quantidade 

suficientemente especializada para atender às necessidades de defesa nacional dos Estados Unidos, 

a partir dele criou-se o fundamento para que a relação entre a educação e a defesa nacional 

oficialmente estabelecida pelo NDEA se voltasse para os países recém-independentes da África e 

da Ásia e, posteriormente, para os da América Latina. O NDEA instituiu assim nos Estados Unidos 

o conhecimento como ponto estratégico para a defesa do Estado norte-americano no mundo.  

A formação de um campo intelectual sobre todos os continentes do mundo e, 

destacadamente, sobre os novos atores globais que emergiam da descolonização, se 

instrumentalizaria nos Estados Unidos por meio de incentivos educacionais, a partir de dispositivos 

legais, como o NDEA e o parágrafo 104 N na PL 480. Dessa maneira, seriam criados novos centros 

de estudos e bibliotecas especializadas, bem como um sistema de colecionamento de documentos 

estrangeiros cada vez maior e mais centralizado, todos necessários para auxiliar tomadas de 

decisões na esfera da política internacional norte-americana.  

Uma das ferramentas utilizadas para a construção desse campo intelectual foi o Title VI do 

NDEA que incentivava o conhecimento de línguas estrangeiras, alocando investimentos nessa 

direção. Segundo dados apresentados por Ralph Hines, diretor do Departamento de Educação 

Internacional do Programa de Serviços de Educação dos Estados Unidos de 1998 até 2007, antes 

da aprovação do NDEA, o ensino de algumas das línguas faladas por mais de 3/4 da população 

mundial estava sendo oferecido a alunos norte-americanos em colégios e universidades de forma 

muito tímida, pois não existia número suficiente de estudiosos para realizar pesquisas nessas 

línguas ou mesmo para ensiná-las. Para atender à necessidade de formar especialistas, no primeiro 

ano após a aprovação do NDEA, foram financiados dezenove centros de estudos internacionais, 

171 bolsas de estudos, vinte projetos de pesquisa e 16 institutos de línguas estrangeiras foram 

fundados. Em 1963, após quatro anos da implantação do Title VI, este já havia financiado 55 

centros e 904 bolsas de estudos, 33 projetos de estudo e pesquisa e 83 institutos de línguas 

estrangeiras (Hines, 2001: 6-7). 

De acordo com David Wiley, diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade 

Estadual de Michigan, antes dos efeitos do NDEA, o híndi, por exemplo, era estudado por apenas 

                                                           
71 O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial produzido no planeta. Foi lançado pela União Soviética em 4 de outubro 

de 1957 e orbitou a Terra por seis meses, possibilitando avanços significativos sobre o conhecimento da atmosfera 

terrestre. Disponível em: <http://www.nytimes.com/partners/aol/special/sputnik/sput-01.html> Acesso em: 06 jun. 

2018. 

http://www.nytimes.com/partners/aol/special/sputnik/sput-01.html
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23 alunos nos Estados Unidos, em um momento em que a Índia já era considerada o maior Estado 

democrático do mundo e líder do Movimento dos “Não-Alinhados”, que reunia aproximadamente 

120 países. Prometendo manter a independência em relação a ambos os lados da Guerra Fria, os 

Estados que aderiram ao Movimento dos Não-Alinhados representavam uma ameaça aos Estados 

Unidos por fazerem ações coletivas contra a sua intervenção e a de países da Europa Ocidental no 

chamado “terceiro mundo”, e por aceitarem suportes setoriais da União Soviética (Wiley, 2001: 

13).  

Ao mesmo tempo em que o NDEA estava expandindo o investimento no ensino relativo a 

culturas estrangeiras e o parágrafo 104 N da PL 480 já produzia efeitos no sentido de permitir que 

materiais provenientes dessas culturas chegassem a bibliotecas dos Estados Unidos via Library of 

Congress, o senador J. William Fulbright consegue, em 1961, a aprovação de seu projeto de lei 

pelo Congresso, o Mutual Educational and Cultural Exchange Act, também conhecido por 

“Fulbright-Hays Act”, que lançava um programa de intercâmbio e bolsa de estudos. Baseando-se 

na argumentação de que o intercâmbio cultural e intelectual entre nações contribuiria para o 

aumento da consciência das similaridades e diferenças interculturais e, assim, para o entendimento 

e o crescimento mútuo de oportunidades a resoluções pacíficas de conflitos (Hines, 2001: 7), esta 

lei claramente se relaciona com a teoria difundida pelo NDEA de que a estratégia de defesa 

nacional tinha na educação importante aliado. Além disso, assim como ocorre com a 

internacionalização da Library of Congress, podemos dizer que o Fulbright-Hays Act surge como 

uma ferramenta clara do soft power norte-americano.  

Aprovado pelo Presidente democrata John F. Kennedy (1961-1963), o Fulbright-Hays Act 

promoveu e ainda promove muitos estudos e visitas de professores e pós-graduandos norte-

americanos em nações estrangeiras e de estrangeiros em universidades norte-americanas e, até 

hoje, é visto como um excelente exemplo de diplomacia pública operada por meio do ensino 

superior. A partir dele, quatro programas foram estabelecidos, o “Doctoral Dissertation Reaserch 

Abroad” (DDRA), “Faculty Research Abroad” (FRA), “Group Projects Abroad” (GPA) e o 

“Foreign Curriculum Consultants” (FCC), três dos quais ainda estão em atividade (Hines, 2001: 

7).  

Em marcha com o movimento de ampliação do conhecimento sobre outros países e culturas 

estava a ampliação do acesso a materiais bibliográficos de outras regiões do mundo, programa 

desenvolvido desde 1958, com a aprovação do parágrafo 104 N da PL 480, executado desde 1961, 
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com a liberação desses recursos, e que, quatro anos depois, o “Higher Education Act” veio 

aprofundar. Proposto ao Congresso em janeiro de 1965 pelo governo do presidente democrata 

Lyndon B. Johnson (1963-1969), o Higher Education Act (HEA) foi criado com o propósito de 

fortalecer os recursos educacionais para as instituições de ensino e pesquisa do país. A ideia 

defendida pelo Presidente Johnson para sua aprovação havia sido a necessidade de apresentar 

maiores oportunidades de ensino superior a famílias de classe média e baixa; programas de 

assistência para as faculdades menores e menos desenvolvidas; mais e melhores acervos 

bibliográficos nas instituições de ensino superior; e a utilização dos recursos de colégios e 

universidades para ajudar em problemas nacionais, como a pobreza e o desenvolvimento de 

comunidades (The Higher Education Act of 1965, P.L. 89-329).72 

Em conformidade com esses objetivos, o Title IIC do Higher Education Act autorizava o 

então “Office of Education” – que, desde 1979, se tornou o “United States Department of 

Education” – a transferir recursos diretamente para a Library of Congress a fim de que a instituição 

promovesse maior agilidade ao serviço de catalogação da bibliografia internacional. Segundo John 

Y. Cole, o Title IIC teve grande significado tanto para a Library of Congress quanto para as 

bibliotecas acadêmicas norte-americanas, uma vez que previa fundos específicos para o ambicioso 

propósito de: 1) adquirir, na medida do possível, materiais bibliográficos de todo o mundo que 

tivessem valor acadêmico 2) prover informação catalográfica desses materiais (Cole, 2004: 49).  

As atribuições centrais impetradas pelo Title IIC à Library of Congress permitiram a 

imediata criação do “National Program for Acquisitions and Cataloging” (NPAC). Este programa 

foi, para Cole, a maior conquista da administração de Mumford enquanto Bibliotecário do 

Congresso, pois conferia à Library o papel de assistir a bibliotecas acadêmicas norte-americanas 

com relação à catalogação de publicações estrangeiras, tornando-a protagonista no movimento de 

centralização da catalogação desses materiais (Cole, 2004: 49). Nesse sentido, Donald Jay também 

ressalta que o Title IIC e, consequentemente, o NPAC foram cruciais para que a Library expandisse 

suas aquisições mundo afora, já que lhe conferiram mais recursos para a coleta e catalogação de 

materiais cujos países não poderiam ser financiados por recursos da PL 480 – visto que o 

financiamento pelo PL 480 era restrito a locais onde os Estados Unidos tivessem volumosos fundos 

provenientes do Food for Peace (Jay, 1967: 9-10). O NPAC trouxe então um aperfeiçoamento ao 

                                                           
72 Disponível em: <https://legcounsel.house.gov/Comps/HEA65_CMD.pdf> Acesso em: 26 mar. 2018. 

https://legcounsel.house.gov/Comps/HEA65_CMD.pdf


79 

sistema implantado via recursos do Parágrafo 104 N da PL 480, fornecendo às bibliotecas mais 

rápido e eficiente acesso a informações bibliográficas internacionais.   

Desde a instauração do NPAC, em 1965, até meados de 1968, a Library havia estabelecido 

dez centros de catalogação no exterior e efetuado acordos de cooperação com bibliotecas e editoras 

nacionais públicas e privadas em mais de vinte países. Esses centros lhe permitiram dar um salto 

na aquisição de materiais estrangeiros e, por meio do acesso a catálogos disponibilizados pelas 

parcerias com instituições locais, transmitir com maior agilidade as informações bibliográficas das 

obras selecionadas, acelerando o processo de distribuição de suas fichas catalográficas para 

bibliotecas de pesquisa norte-americanas (Annual Reports of the Librarian of Congress, 1969: 

13).73   

O primeiro desses centros de catalogação criados pela Library of Congress no exterior por 

meio do NPAC, os chamados Shared Cataloging Centers, foi inaugurado em Londres, na 

Inglaterra, no ano de 1966. Até 1967, só no continente europeu, foram criados centros – ou 

Overseas offices – do mesmo tipo em Paris, na França; em Wiesbaden, na Alemanha; em Viena, 

na Áustria; em Oslo, na Noruega; e em Haia, na Holanda. Em março de 1968, mais um foi 

inaugurado em Florença, na Itália, e, em maio, em Tóquio, no Japão (Annual Reports of the 

Librarian of Congress, 1969: 13-15). Além disso, ainda em 1966, o NPAC também viabilizou a 

criação pela Library de dois Regional Acquisition Centers, um deles em Nairóbi, no Quênia, e 

outro no Rio de Janeiro, no Brasil. Ambos operavam de forma similar aos escritórios implantados 

via PL 480, porém, eram financiados pelo NPAC (Jay, 1967: 9).  

A principal diferença entre os Shared Cataloging Centers e os Regional Acquisition 

Centers instalados pelo NPAC se devia ao fato de os primeiros serem escritórios inaugurados em 

países considerados com boa estrutura para catalogação e distribuição bibliográficas. Sendo assim, 

o trabalho primordial dos Shared Cataloging Centers era estabelecer parcerias institucionais para 

ter acesso a obras já catalogadas, agilizando o trabalho de difusão de informações bibliográficas. 

Os Shared Cataloging Centers também trabalhavam para adquirir tais obras para a Library of 

Congress, recebidas (por meio de compra, doação ou troca) diretamente de seus produtores ou de 

livreiros da região.  

                                                           
73 O Annual Reports of the Librarian of Congress é um relatório anual por meio do qual o Bibliotecário do Congresso 

pontua as principais realizações de cada departamento da Library of Congress durante determinado ano fiscal para 

submissão ao Congresso Nacional dos Estados Unidos. 
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Já os Regional Acquisition Centers apresentavam a mesma configuração dos escritórios 

mais antigos, criados a partir de 1962 por meio do PL 480 (em Nova Délhi, Karachi, Cairo, Tel 

Aviv, Jakarta e Belgrado). Apesar de os Regional Acquisition Centers seguirem fluxo de trabalho 

similar ao dos Shared Cataloging Centers, estabelecendo parcerias com instituições locais, o 

trabalho principal se concentrava na pesquisa bibliográfica executada por seus funcionários. Eles 

faziam o levantamento das obras locais, tendo por base visitas a instituições públicas e privadas 

diversas da região (entre elas, ministérios, imprensas oficiais, livrarias, universidades, sindicatos 

e feiras de livro, por exemplo) e assim, ponto a ponto, buscavam adquirir materiais, por meio de 

compra ou doação, para, em seguida, remeterem-nos à Library of Congress. Lá, tais materiais 

seriam catalogados – após alguns anos de funcionamento desses centros, seus funcionários 

receberam treinamento específico e passaram a catalogar as obras recolhidas antes de enviá-las a 

Washington – e as fichas produzidas distribuídas entre as bibliotecas de pesquisa dos Estados 

Unidos, que também compravam da Library exemplares excedentes ou, em certas ocasiões, cópias 

microfilmadas.  

A diferença entre o procedimento de trabalho desses dois tipos de escritórios, segundo 

Donald Jay, se devia ao fato de os países da Europa e do Japão, por exemplo, apresentarem 

produção bibliográfica bem estabelecida e um mercado nacional de livros estável, o que lhes 

permitia uma amostragem preliminar representativa da bibliografia nacional. Situação oposta 

ocorria no Brasil e no Quênia, assim como nos demais países onde os Overseas offices haviam 

sido estabelecidos por meio da PL 480, os quais apresentavam vulneráveis condições econômicas, 

políticas e sociais (Jay, 1967: 9). Tal qual Donald Jay, Beacher Wiggins74 também faz a associação 

entre a instabilidade geral vivenciada por esses países e a produção bibliográfica nacional fraca e 

difusa, com a distribuição e a catalogação de obras insuficiente e descentralizada por parte das 

instituições nacionais. Cenário que, segundo ele, se mostrava inapropriado para a Library of 

Congress garantir, por meio de parcerias com bibliotecas e livreiros regionais, o acesso desejado 

a um conjunto de materiais representativo e com valor acadêmico (Wiggins, 12 jan. 2017). 75  

                                                           
74Beacher Wiggins fez a sua carreira de bibliotecário na Library of Congress, onde começou em 1972 como 

catalogador. Ocupa o cargo de Director for Acquisitions and Bibliographic Access desde 2004 e é também o chefe em 

atividade de uma das divisões da mesma diretoria, a Overseas Operation Division, divisão diretamente responsável 

por todos os Overseas offices da Library of Congress (Wiggins, 12 jan. 2017). 
75 Explicação destacada da entrevista concedida por Beacher Wiggins à autora, em 12 de janeiro de 2017, na Library 

of Congress, em Washington (D.C.).  
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Na década de 1970, portanto, já estava em vigor nos Estados Unidos um grande aparato 

para aquisição e catalogação de obras bibliográficas no exterior, protagonizado pela Library of 

Congress. Basicamente financiado por duas fontes distintas de recursos, esse aparato se dividia 

entre dois programas: o chamado PL 480, cujos recursos vinham de fundos monetários 

estrangeiros do Programa Food for Peace, e o NPAC, cuja verba orçamentária era reservada pelo 

Title IIC do Higher Education Act a cada ano fiscal. Desse modo, até 1973, segundo o Annual 

Reports do Processing Department do mesmo ano, dezoito escritórios e três subescritórios da 

instituição se encontravam em vigor no exterior, dos quais seis haviam sido implantados por meio 

do PL 480 e doze por meio do NPAC. Os seis escritórios provenientes do PL 480 tinham 

configuração similar a dois dos escritórios advindos do NPAC, intitulados por este último 

programa como Regional Acquisition Centers. Os outros dez NPAC offices que haviam sido 

implantados até 1973 pertenciam à categoria intitulada Shared Cataloging Centers.  

Até o ano de 1973, os Overseas offices que a Library of Congress mantinha por meio do 

Parágrafo 104N da PL 480 e pelo NPAC estavam configurados da seguinte forma: 

 

Library of Congress Overseas Offices (1973) 

Offices Centers Programs 

Áustria, Viena (1966) Shared Cataloging Centers NPAC 

Inglaterra, Londres (1966) Shared Cataloging Centers NPAC 

França, Paris (1966) Shared Cataloging Centers NPAC 

Alemanha, Wiesbaden (1966) Shared Cataloging Centers NPAC 

Noruega (Escandinávia), Oslo 

(1966) 

Shared Cataloging Centers NPAC 

Iugoslávia, Belgrado (1966) 76 Shared Cataloging Centers / 

Regional Acquisition Centers 

PL 480 / NPAC 

Holanda, Haia (1967) Shared Cataloging Centers NPAC 

Japão, Tóquio (1968) Shared Cataloging Centers NPAC 

Itália, Florença (1968) Shared Cataloging Centers NPAC 

                                                           
76 O escritório de Belgrado, na Iugoslávia, foi criado em 1967 por meio de recursos do PL 480, e, entre 1968 e 1969, 

começou a receber também recursos do NPAC. Passou então a ter caráter híbrido, atuando como um Regional 

Acquisition Center, na busca e aquisição de materiais regionais, e, ao mesmo tempo, como Shared Cataloging Center, 

utilizando os recursos do NPAC para firmar parcerias com instituições regionais e compartilhar informações 

catalográficas adquiridas com bibliotecas acadêmicas norte-americanas (Annual Reports of Processing Department, 

1969). 
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Polônia, Varsóvia (1972) 77 Shared Cataloging Centers NPAC 

Espanha, Barcelona (1973) Shared Cataloging Centers NPAC 

Índia, Nova Délhi (1962) – 

Subescritórios no Ceilão (1967), 

Nepal (1966) e Bangladesh 

(1969)78 

Regional Acquisition Centers PL 480 

Paquistão, Karachi (1962) 79 Regional Acquisition Centers PL 480 

RAU (Egito), Cairo (1962) Regional Acquisition Centers PL 480 

Israel, Tel Aviv (1963) Regional Acquisition Centers PL 480 

Indonésia, Jakarta (1963) 80 Regional Acquisition Centers PL 480 / NPAC 

Brasil, Rio (1966) Regional Acquisition Centers NPAC 

Quênia, Nairóbi (1966) Regional Acquisition Centers NPAC 

Quadro N. 1 

 

Desde o começo do programa promovido pela PL 480, em 1962, até 1971, por exemplo, 

os Overseas offices foram responsáveis por adquirir mais de 14 milhões de itens em oito países 

para mais de 350 bibliotecas americanas. Apenas no ano de 1971, um conjunto de publicações em 

inglês e em línguas locais provenientes do Ceilão e Nepal (subescritórios da Índia), Índia, Israel, 

Paquistão, Repúblicas Árabes Unidas e Iugoslávia foram distribuídas para 41 das maiores 

bibliotecas acadêmicas norte-americanas e um conjunto de obras em inglês foi distribuído do 

                                                           
77 Em 1972, o Shared Cataloging Center da Polônia foi inaugurado em Varsóvia, onde se manteve até 1978 sem nunca 

ter conseguido formalizar um acordo de compartilhamento de informações bibliográficas com o governo do país. 

Apesar disso, por meio da cooperação informal com instituições nacionais, conseguiu acesso a importantes materiais 

e informações bibliográficas da Polônia e de países vizinhos (Cole et al., 2004: 390)  
78 O escritório de Nova Délhi, na Índia, o maior dos Overseas offices da Library of Congress, é responsável por 

adquirir e processar obras provenientes da Índia, Butão e Maldivas, e, desde o final da década de 1960, mantém 

subescritórios no antigo Ceilão (a partir de 1972, Sri Lanka), Nepal e Bangladesh (Annual Reports Processing 

Department, 1971). No início de 1966, foi criado na Índia outro Overseas office, em Bangalore, cidade localizada no 

estado de Karnataka, para aumentar as aquisições provenientes do sul do país, porém, no final de 1967, o escritório 

foi fechado e suas funções transferidas para Nova Délhi (Annual Reports of Processing Department, 1967). 
79 Em 1962, quando foi fundado, o escritório da Library no Paquistão se localizava na cidade de Karachi como um 

sub-office do escritório de Nova Délhi. Em 1965, se tornou um dos Overseas offices da Library, independente do 

programa de aquisição de obras gerenciado pelo escritório da Índia, permanecendo em Karachi até 1995, quando foi 

transferido para a então capital do país, Islamabad. Para mais informações, acessar: 

 <https://www.loc.gov/acq/ovop/islamabad/islamabad-about.html> Acesso em: 11 jul. 2017. 
80 Inaugurado em 1963 com recursos da PL 480, a partir do ano fiscal de 1970, o escritório de Jakarta passa a ser 

financiado por recursos do NPAC, se tornando um dos Regional Acquisition Centers do Programa (Annual Reports 

of Processing Department, 1970). Desde a década de 1990, este office supervisiona três subescritórios: em Bangkok 

(1990), na Tailândia; em Kuala Lumpur (1990), na Malásia; em Manila (1991), nas Filipinas. Para mais informações, 

acessar: < https://www.loc.gov/acq/ovop/jakarta/jakarta-about.html> Acesso em: 26 mar. 2018. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/islamabad/islamabad-about.html
https://www.loc.gov/acq/ovop/jakarta/jakarta-about.html


83 

Ceilão, Índia, Nepal e Paquistão para mais de 300 bibliotecas dos Estados Unidos (Annual Reports 

of Processing Department, 1971: 14). Muito importante para que a distribuição dessas obras 

conseguisse tamanho alcance foi o estabelecimento em 1966, também por meio dos recursos do 

PL 480, do programa de microfilmagem no escritório da Índia, permitindo que muitos títulos de 

jornais indianos passassem a ser mais rapidamente reproduzidos e distribuídos para bibliotecas 

acadêmicas dos Estados Unidos, solucionando o problema de espaço, de forma geral, comum a 

bibliotecas (Jay, 1967: 8). 

Do mesmo modo, em 1972, durante uma conferência anual da American Library 

Association (ALA), foi ressaltada a contribuição dos NPAC centers tanto para a catalogação 

quanto para a aquisição de obras estrangeiras para bibliotecas acadêmicas norte-americanas. Na 

ocasião, destacou-se que a distribuição automática via NPAC havia ultrapassado 24 milhões de 

fichas catalográficas para 86 bibliotecas acadêmicas apenas no ano fiscal de 1972. Além disso, 

sublinhou-se a importância do programa no combate às lacunas de informações bibliográficas de 

obras estrangeiras, que atuava em mão dupla. Afinal, era comum que bibliotecas participantes, em 

retribuição às informações recebidas, reportassem à Library of Congress qualquer aquisição 

corrente de obra estrangeira recebida por meio de outras fontes (Annual Reports of Processing 

Department A-E, 1972: 4). 

Até 1970 a automatização já havia chegado à Library of Congress e os computadores 

começavam a ser utilizados para catalogação e criação de bancos de dados para compartilhamento 

de informações. A criação do formato para comunicação de dados bibliográficos de leitura 

automática, o Machine Readable Cataloging (MARC), em meados de 1960, foi crucial para que a 

Library of Congress pudesse, pouco a pouco, se desfazer de seus escritórios na Europa. Isso 

porque, de acordo com Cole, logo a pós a criação do MARC, a possibilidade de sua aplicação 

mundialmente foi reconhecida por Mumford, que não mediu esforços para torná-lo, em 1973, 

apenas dois anos após se tornar o padrão oficial entre as bibliotecas norte-americanas, reconhecido 

como o padrão internacional entre as principais bibliotecas do mundo (Cole, 2004: 49).  

No fim dos anos 1960 e durante a década de 1970, os fundos de moedas estrangeiras da PL 

480 se esgotaram e os escritórios que recebiam seus recursos passaram a receber fundos adicionais 

através do Cooperative Acquisition Program (CAP) para se manterem. Sistema até hoje em 

funcionamento, o CAP é composto por bibliotecas acadêmicas que contribuem com o 

financiamento do trabalho de aquisição de materiais feito pelos escritórios da Library of Congress. 
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Desde 1970, o CAP passou a captar recursos entre as bibliotecas acadêmicas norte-americanas 

continuamente e os resultados se mostram representativos.  

As restrições orçamentárias diversas que a Library vinha sofrendo ao longo dos anos fiscais 

e a padronização internacional da catalogação alcançada pelo MARC também foram determinantes 

para o fechamento de muitos escritórios entre os anos de 1970 e o início dos anos 1980 (Cole et 

al., 2004: 390-391), conforme pode ser verificado no quadro a seguir:  

 

Shared Cataloging Centers 

Austria, Vienna Aberto de 1966 a 1980 

Inglaterra, Londres Aberto de 1966 a 1981 

França, Paris Aberto de 1966 a 1979 

Alemanha, Wiesbaden Aberto de 1966 a 1981 

Iugoslávia, Belgrado Aberto de 1966 a 1973 

Japão, Tóquio Aberto de 1968 a 1985 

Holanda, Haia Aberto de 1967 a 1980 

Noruega (Escandinávia), Oslo Aberto de 1966 a 1969 

Itália, Florença Aberto de 1968 a 1980 

Espanha, Barcelona Aberto de 1973 a 1979 

Polônia, Varsóvia Aberto de 1972 a 1978 

Regional Acquisition Centers 

Índia, Nova Délhi Aberto desde 1962 

Paquistão, Karachi  

(transferido para a capital Islamabad em 

1995) 

Aberto desde 1962 

RAU (Egito), Cairo Aberto desde 1962 

Indonésia, Jakarta Aberto desde 1963 

Israel, Tel Aviv Aberto de 1963 a 1973 

Brasil, Rio Aberto desde 1966 

Quênia, Nairóbi Aberto desde 1966 

Quadro N. 2 
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Os escritórios que eram mantidos com recursos da PL 480 e que continuaram em atividade 

mesmo após o esgotamento do excedente de recursos de moedas estrangeiras naqueles países 

foram os da Índia, do Paquistão e do Egito. Paquistão e Egito, desde então, são exclusivamente 

financiados com os recursos da Library of Congress e das bibliotecas e instituições de pesquisa 

por meio do Cooperative Acquisition Program (CAP) (Cole et al., 2004: 389). 

Apesar do fechamento de muitos escritórios, a produção e o compartilhamento de dados 

bibliográficos continuou todo vapor, devido aos anos de investimento da Library nessa direção. 

Todos os Shared Cataloging Centres (inclusive o de Belgrado, que acumulava as funções e o 

financiamento de ambos os Programas) estavam fechados até o fim da década de 1980 e, entre os 

Regional Acquisition Centers, o único dos financiados exclusivamente com recursos da PL 480 

que fora desativado foi o de Tel Aviv, em Israel. Segundo Beacher Wiggins, conforme iam sendo 

assegurados canais confiáveis de compartilhamento de informações bibliográficas com editores e 

vendedores locais, optava-se por desativar os escritórios nesses países, uma vez que sua 

manutenção implicava alto custo fixo para a Library. A justificativa para que a maioria dos 

Regional Acquisition Centers implantados pelos recursos da PL 480 e do NPAC fosse mantida era 

a dificuldade de acesso a obras nessas áreas, uma vez que o trabalho em tais escritórios girava 

principalmente em torno da pesquisa de campo para a aquisição de obras regionais e não do 

compartilhamento de informações bibliográficas a partir de catálogos de instituições locais, 

conforme ocorria nos Shared Cataloging Centers: 

 

We started out this because we were trying to set up offices in areas of the world 

that were not strong or robust infrastructure places that we could use venders to 

supply the Capitol Hill to go out to get the works. So, as soon as an area of the 

world that we had an office had enough vender or venders system strong enough 

that we could contract a vender located on side to get a material for us, we could 

close that office. So these remaining six offices of the areas where there still is 

not a strong operational place that have venders that can get the materials for us. 

And, usually, as you can see, they are in places where there are some turmoil 

going on, some prompt ability due to political war people or rebel… so, it’s better 

to have an American there trying to get materials […] And, when we are gathering 

them, we also get for other institutions that we want to be a part of the copyright 

acquisitions program. So, basically, it is a matter of as soon as in the area of the 
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world can be deal with it, without having an office open, we closed it. This is why 

we don’t have a lot offices anymore because they are so expensive. This why 

probably remaining six and there is not telling if they will be closed or how some 

day it can happen. (Wiggins, 12 jan. 2017) 

 

Quando observamos os Overseas offices remanescentes, não há como não se questionar 

sobre o motivo de, entre os muitos países com instabilidades de cunho político-social e econômica, 

com infraestrutura insuficiente e pouca acessibilidade a obras bibliográficas, apenas a Índia, o 

Paquistão, o Egito, a Indonésia, o Brasil e o Quênia terem sido os escolhidos para terem 

representações da Library of Congress. Sabendo-se ainda que essas representações foram 

incorporando a função de reunir materiais provenientes de uma gama cada vez maior de países 

vizinhos, quais seriam os fatores decisivos para a instalação de centros de aquisições regionais 

nesses seis países?  

A justificativa oficial da Library of Congress para esse questionamento gira em torno da 

ideia apresentada por Beacher Wiggins, exposta anteriormente, de que a instituição não dispunha 

de meios confiáveis e estáveis de acesso às obras bibliográficas nesses locais. Com relação à 

abertura do escritório do Rio, por exemplo, Georgette Dorn – chefe da Hispanic Division, onde é 

funcionária há mais de quarenta anos – afirma que “the reason was to improve the publishing 

trade” (Dorn, 25 jan. 2017).81 Nessa mesma linha, Carlos Olave – bibliotecário na instituição há 

quase 30 anos e, desde 2015, subchefe da Hispanic Division e chefe da Hispanic Reading Room – 

atribui a escolha do Brasil para sede, principalmente, à dificuldade de se obter materiais da região 

norte e nordeste do país: 

 

Eu acho, na minha opinião pessoal, que escolheram o Brasil por ser um país 

enorme e, realmente, é difícil conseguir materiais da maneira tradicional, 

especialmente nos estados do norte do Brasil que são mais subdesenvolvidos, 

mais do que os do sul. Realmente, o propósito desse escritório, mesmo agora, 

ainda é por essa mesma razão, porque o nordeste e o norte do Brasil sempre foram 

mais subdesenvolvidos. (Olave, 10 fev. 2017) 

  

                                                           
81 Questionário de perguntas respondido por Georgete Dorn e entregue à autora em 25 de janeiro de 2017. 
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Relacionando a narrativa de Cole sobre o estabelecimento da Library of Congress como a 

detentora do maior acervo global entre as grandes bibliotecas do mundo com as declarações de 

Wiggins, Dorn e Olave, entendemos que a justificativa institucional para a abertura e a manutenção 

dos escritórios da Índia, Paquistão, Egito, Indonésia, Brasil e Quênia é que esta teria sido a única 

solução capaz de driblar o difícil acesso aos materiais bibliográficos encontrados nesses países. É 

interessante compreender como essa justificativa provém e converge para a ideia de que as 

limitações ao acesso de obras estrangeiras não devem ser tratadas como impeditivos pela Library 

of Congress, pois, caso contrário, a representatividade internacional de seu acervo não teria sido 

estabelecida ou tenderia a enfraquecer. Nesse sentido, o poder de representação projetado pela 

Library ocorre exatamente como na comparação entre o naturalista e o indígena utilizada por 

Bruno Latour para tratar da configuração desse tipo de poder em grandes bibliotecas.  

Para Latour, enquanto o indígena – tal qual as bibliotecas menores e com acervos locais – 

só pode ter acesso a algumas aves vivas, o naturalista – ou as grandes bibliotecas com acervos de 

dimensões internacionais – tem a vantagem de, ao compará-las sinoticamente e reuni-las 

sincronicamente, reduzir cada ave e, dessa maneira, apresentar “uma formidável amplificação de 

todas as aves do mundo” (Latour, 2000: 26). Isso porque, quando observamos, numa mesma sala, 

aves empalhadas trazidas por naturalistas dispersos no espaço e no tempo e comparamos essa 

situação a de cada uma delas quando vivas e livres em seus ecossistemas, compreendemos que 

houve sobre essas aves uma diminuição de significado. Por outro lado, ressalta Latour, é 

justamente essa diminuição que engendra poder à amplificação e provoca fascínio. Afinal, quando 

percebemos que: 

 

 Cada ave voava invisível na confusão de uma noite tropical ou de uma amanhecer 

polar, que ganho fantástico, que aumento! O ornitólogo pode então, 

tranquilamente, em local protegido, comparar os traços característicos de milhares 

de aves tornadas comparáveis pela imobilidade, pela pose, pelo empalhamento. O 

que vivia disperso em estados singulares do mundo se unifica, se universaliza, sob 

o olhar preciso do naturalista. (Latour, 2000: 24) 

 

Beacher Wiggins – enquanto diretor do Acquisitions and Bibliographic Access desde 2004 

e chefe da Overseas Operation Division – além de indicar o problema de infraestrutura nas regiões 

como central para a abertura das representações da Library e para a permanência de suas atividades 
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até hoje, vai adiante. Com relação a possíveis influências do panorama internacional da Guerra 

Fria sobre a decisão de se instalar os Overseas offices da Library of Congress na década de 1960, 

descarta qualquer ligação, frisando que essa decisão sobre os escritórios no exterior teria sido 

totalmente apolítica: 

 

I don’t necessarily see a correlation between Cold War and these offices and it just 

happened to be a part of that historical period so the only thing that was done was 

to help by gathering materials from variously areas in the world and helped us, and 

Congress, and researchers have better understanding what was going on in the 

world but it was apolitical, it had nothing doing politics, it was just how… what is 

the best mechanism, what is the best set up to get the materials that we need for 

the collection, for researchers, scholars and Congress, and the Law Library. So we 

don’t have the correlation of political and the Cold War necessarily. (Wiggins, 12 

jan. 2017) 

 

Entretanto, conforme evidenciado anteriormente, sabemos que parte dos recursos que 

propiciaram a inauguração e manutenção dos primeiros Overseas offices vieram da PL 480, o que 

já delimitava a escolha sobre os primeiros locais que sediariam esses escritórios, uma vez que eles 

deveriam estar em países onde o programa Food for Peace dispusesse de fundos vultuosos em 

moedas locais. Dos 54 países que, de 1955 a 1969, receberam produtos agrícolas norte-americanos 

por meio do programa Food for Peace, aqueles onde a Library of Congress abriu os seus três 

primeiros escritórios regionais foram justamente os que figuravam no topo da lista dos locais onde 

os Estados Unidos concentravam maiores fundos monetários – Índia, Paquistão e Egito –, 

conforme demonstrado a seguir no quadro “Commodities da PL 480 recebidas pelos países de 

1955 a 1969, com valores estabelecidos no mercado norte-americano, segundo dados do Foreign 

of Agricultural Trade of the United States de novembro de 1969”, publicado no estudo “Food for 

Peace, PL: 489 and American Agriculture”, de Douglas Hedley e David Peacock: 

 

País 

 

Milhões de Dólares País Milhões de Dólares 

1. Afeganistão 0.0 29. Japão  213.1 
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2. Argentina 29.0 30. Jordânia 5.9 

3. Áustria 30.5 31. Coreia 541.6 

4. Bélgica 0.7 32. Líbano 0.7 

5. Bolívia 35.1 33. México 24.6 

6. Brasil 476.0 34. Marrocos 66.6 

7. Birmânia 8.2 35. Holanda 1.2 

8. Ceilão  

(Sri Lanka) 

39.6 36. Paquistão 1,160.8 

9. Chile  32.3 37. Paraguai 14.7 

10. China 

(Taiwan) 

332.4 38. Peru 38.3 

11. Colômbia 60.1 39. Filipinas 53.2 

12. Congo 78.7 40. Polônia 488.3 

13. Chipre  1.2 41. Portugal 6.3 

14. Equador 10.3 42. Singapura 1.3 

15. Etiópia 0.8 43. Espanha 462.6 

16. Finlândia  42.0 44. Sudão 24.0 

17. França 36.0 45. Síria 32.6 

18. Alemanha 

Ocidental 

6.1 46. Suíça 5.4 

19. Gana 22.3 47. Tailândia 4.1 

20. Grécia 118.8 48. Tunísia 86.0 

21. Guiné 1.0 49. Turquia 466.4 

22. Hong Kong 13.3 50. UAR (Egito) 757.6 

23. Islândia 15.1 51. Grã-Bretanha 62.2 

24. Índia 3,778.3 52. Uruguai 34.5 

25. Indonésia 199.7 53. Vietnã (Sul) 507.3 

26. Irã 53.3 54. Iugoslávia 515.9 

27. Israel 314.3   

28. Itália 148.2   

Quadro N. 3 
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(Hedley, et al., fev. 1970: 12) 

 

A crescente preocupação, durante a década de 1950, com o movimento dos países Não-

Alinhados por parte dos Estados Unidos pode explicar o maior interesse na região da Ásia e da 

África. Afinal, em 1954, quando a PL 480 foi aprovada, o “não-alinhamento” dos países recém-

independentes da Ásia e da África já era visto, nas palavras de John Lewis Gaddis, como uma 

“arma disponível às pequenas potências que procuravam expandir sua autonomia vivendo à 

sombra das superpotências” (Gaddis, 2006: 123).  

De acordo com Gaddis, apesar de o colapso do colonialismo ter coincidido com o início da 

Guerra Fria, ele não foi uma questão relevante em seus primeiros anos, quando a União Soviética 

buscava se refazer da guerra e ampliar a sua influência na Europa, enquanto os Estados Unidos 

também se concentravam na disputa pela influência na Europa. Foi a partir da década de 1950 que 

as disputas da Guerra Fria ganharam outros territórios.82 As superpotências passaram a ver as 

escolhas de alinhamento dos novos países independentes como decisivas para o equilíbrio de poder 

da Guerra Fria. Essa nova configuração se embasou na percepção norte-americana de que 

agressões externas, como a da Coreia, subversões internas, como na Indochina, e países recém-

independentes que se inclinassem para a União Soviética ou para a China abalariam a 

autoconfiança em todo o mundo não comunista.  

As linhas gerais da política externa dos EUA não foram afetadas pela transição do 

democrata Truman para o republicano Eisenhower, em janeiro de 1953. De acordo com Gabriel 

Kolko, tanto Truman quanto Eisenhower “atribuíam aos russos a capacidade de moldar os eventos 

nos países mais remotos – e de se aproveitarem deles em caso de não serem os iniciadores dessas 

ações” (Kolko,1988: 18). Foi a partir dessa ideia que Eisenhower, em entrevista coletiva do dia 07 

de abril de 1954, criou uma famosa metáfora da Guerra Fria: “Você tem uma fileira de pedras de 

                                                           
82 Em 1949, com a criação da aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), pelos Estados 

Unidos e seus aliados (Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, Grã-Bretanha, Canadá, Portugal, Itália, Noruega, 

Dinamarca e Islândia), a disputa soviético-americana na Europa chega a um impasse e começa a se ampliar para outras 

partes. Josef Stalin, à frente da União Soviética de 1922 a 1953, encoraja o ataque da Coreia do Norte na Coreia do 

Sul em 1950, sendo então deflagrado o primeiro conflito armado da Guerra Fria, e dá suporte também à guerra de Ho 

Chi Minh contra os franceses na Indochina, finalizada em maio de 1954 com a independência do Laos, Camboja e 

Vietnã. A partir de meados dos anos 1950, Nikita Khrushchov, primeiro-ministro da União Soviética de 1953 a 1964, 

passa a apoiar abertamente os movimentos de libertação nacional e, como os aliados europeus dos Estados Unidos 

tinham possessões coloniais na Ásia e na África, Eisenhower passa a se preocupar com o risco de movimentos 

nacionalistas associarem os americanos ao imperialismo e os novos países do “terceiro mundo” se aliarem à União 

Soviética (Gaddis, 2006: 116-117). 
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dominó em pé, derruba a primeira e (...) a última (...) vai cair rapidamente. Assim pode haver (...) 

uma desintegração que teria a mais profunda influência” (Eisenhower apud Gaddis, 2006: 118). 

Seguindo a lógica que pautava a Guerra Fria naquele momento, a concentração de grande 

parte dos recursos do Food for Peace (1954) em países recém-independentes que pertenciam ao 

grupo dos Não-Alinhados fazia parte da estratégia de frear um possível alinhamento desses países 

à União Soviética. Entretanto, como o “não-alinhamento” dava poder a tais países recém-

independentes, muitos deles se uniram em torno deste objetivo. Em abril de 1955, ocorre a primeira 

conferência do movimento dos Não-Alinhados, a Conferência de Bandung, na Indonésia, que, 

tendo como liderança Tito, da Iugoslávia, Jawaharlal Nehru, da Índia, Sukarno da Indonésia, e 

Chou Em-lai, da China, reuniu cerca de trinta Estados da África e da Ásia83 e marcou a posição 

desses países pelo não-alinhamento, no sentido de expandir a autonomia e firmar sua neutralidade 

na Guerra Fria (Gaddis, 2006: 120).  

A partir de meados da década de 1950, os países descolonizados e Não-Alinhados passam 

a significar uma maior ameaça ao poder dos Estados Unidos frente à União Soviética. Esses países 

negociavam com as duas potências, sem se aliar a elas, tornando-se por isso alvo constante da 

disputa travada para definir quem teria mais influência sobre eles. Além disso, de modo geral, 

pendiam mais para o lado soviético. Os inspiradores e defensores do movimento dos Não-

Alinhados eram ex-revolucionários coloniais radicais – Nehru da Índia, Sukarno da Indonésia, 

Nasser do Egito e o dissidente comunista Tito da Iugoslávia –, que se autodeclaravam socialistas 

à sua maneira (diferenciando-se da maneira soviética). Dessa forma, grande parte dos países Não-

Alinhados estava mais disposta a aceitar a ajuda econômica e militar da União Soviética, já que, 

conforme pontuado por Eric Hobsbawn, para tais países, os Estados Unidos haviam abandonado 

as suas velhas tradições anticoloniais, passando a dar suporte ao Velho Mundo e a buscar apoio 

entre os países mais conservadores do “terceiro mundo”84 (Hobsbawn, 2004: 350).  

                                                           
83 Estavam presentes em Bandung representantes de Ceilão (Sri Lanka), Birmânia (Myanmar), Índia, Indonésia, 

Paquistão, Afeganistão, Camboja, República Popular da China, Egito, Etiópia, Costa do Ouro (Gana), Irã, Iraque, 

Japão, Jordânia, Laos, Líbano, Libéria, Líbia, Nepal, Filipinas, Arábia Saudita, Sudão, Síria, Tailândia, Turquia, 

República Democrática do Vietnã (Vietnã do Norte), Vietnã (do Sul) e Iêmen (Conferência de Bandung, 24 abr. 1955). 

Para mais informações, acessar: <https://www.cvce.eu/obj/la_conference_de_bandung-fr-3da59f16-567b-4b2d-

8060-4c2482e56dd9.html> Acesso em: 12 jan. 2018. 
84 Os Estados Unidos junto ao Iraque, Turquia, Paquistão e o Irã, de Xá Reza Pahlevi, formaram a Central Treaty 

Organization (CENTO), e, junto ao Paquistão, Filipinas e Tailândia, a Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), 

organizações que se relacionavam à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e se destinavam ao combate 

antissoviético no Oriente Médio e no Sudeste Asiático (Hobsbawn, 2004: 350). 

https://www.cvce.eu/obj/la_conference_de_bandung-fr-3da59f16-567b-4b2d-8060-4c2482e56dd9.html
https://www.cvce.eu/obj/la_conference_de_bandung-fr-3da59f16-567b-4b2d-8060-4c2482e56dd9.html
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Diante da ameaça dos países-não alinhados ao poderio mundial norte-americano, não 

surpreende que esses países estivessem entre os maiores contemplados pelo Food for Peace e 

recebessem os primeiros Overseas offices da Library of Congress instalados com recursos desse 

programa. Índia, Paquistão e Egito eram as nações que ocupavam as três primeiras posições na 

lista das que mais receberam recursos do Food for Peace de 1955 a 1969 (Quadro N.3) e foram 

elas que sediaram os três primeiros escritórios no exterior da Library. A justificativa para isso 

parece decorrer do fato de serem eles os Não-Alinhados para os quais a atenção norte-americana 

se voltou mais cedo, pois tiveram destacada importância no cenário mundial já nos primeiros anos 

da Guerra Fria. Destaque este que pode ser compreendido por algumas questões geopolíticas que, 

resumidamente, apontamos a seguir. 

No caso da Índia e do Paquistão, após a independência em 1947, os paquistaneses, temendo 

a dominação da Índia, buscaram se alinhar aos Estados Unidos, que tinham interesses militares na 

fronteira sul que o país fazia com a União Soviética. Ao aderir ao grupo dos Não-Alinhados, o 

primeiro-ministro da Índia assumiu um posicionamento contrário ao Paquistão – que, em 1954, 

havia se tornado membro da Central Treaty Organization (CENTO), uma das organizações criadas 

por Dulles, secretário de Estado de Eisenhower entre 1953 e 1959, para “cercar” a União Soviética 

– e, em última instância, aos Estados Unidos85. Tendo em vista o tamanho da Índia e a influência 

de seu território na região sul da Ásia, seu não-alinhamento estimularia o interesse norte-americano 

em estabelecer uma boa relação com o país de modo a frear a influência soviética na região 

(Gaddis, 2006: 120).   

No Egito, em 1954, após a revolução nacionalista, Abdel Nasser conseguiu financiamento 

dos Estados Unidos para a construção da barragem de Assuã, no rio Nilo, e, ao mesmo tempo, 

negociou a compra de armas com a comunista Tchecoslováquia, ocasionando a primeira grande 

crise da Guerra Fria no Oriente Médio. Nasser nacionalizou a companhia do Canal de Suez, 

decisão que impulsionou a invasão anglo-franco-israelense ao Egito em outubro de 1956. Apesar 

do objetivo de derrubar Nasser, a invasão quase provocou a ruptura da OTAN, levando os Estados 

Unidos a impor o recuo das tropas no Canal, enquanto Khruschev ameaçava atacar os invasores 

com mísseis nucleares. Nasser saiu então vitorioso, usando a força das superpotências a seu favor 

e fortalecendo a sua posição de líder do mundo árabe (Gaddis, 2006: 121-123). 

                                                           
85 Para mais informações sobre as relações da Índia e do Paquistão durante a Guerra Fria, ver: McMahon, 1994. 
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Na década de 1950, os casos da Índia com o Paquistão e o do Egito já eram tidos como 

exemplos do poder de ação que vinha emergindo do não-alinhamento. O fato de esses três países 

figurarem no topo da lista dos recebedores de commodities do Programa Food for Peace 

seguramente tem relação com o interesse político e econômico que eles despertaram no período. 

Os aspectos geopolíticos que motivaram a fundação e o trabalho dos Overseas offices da Library 

of Congress se sobressaem quando a relação entre o cenário de disputa da Guerra Fria e o 

movimento de criação de um campo intelectual nos Estados Unidos sobre os países Não-Alinhados 

é evidenciada. A geopolítica foi decisiva para a escolha sobre onde estariam os materiais 

bibliográficos que despertavam maior interesse do Congresso e das bibliotecas acadêmicas norte-

americanas e também sobre os locais em que a Library of Congress encontraria condições 

estruturais para manter suas representações.  

Indonésia e Israel, por exemplo, apesar de não estarem entre os países que figuram no topo 

da lista dos maiores recebedores de commodities pelo Food for Peace de 1955 a 1969 (Quadro 

N.3) – posições ocupadas por Coreia e Iugoslávia, seguidos por Vietnã do Sul, Polônia, Brasil, 

Turquia e Espanha – foram os países escolhidos para, em 1963, sediarem o quarto e o quinto 

escritórios da Library abertos no exterior.  

Vizinha do Vietnã, a Indonésia havia se tornado independente no final de década de 1940 

e, desde então, era governada por Sukarno, um dos líderes do movimento de independência e 

também dos países Não-Alinhados. Em 1963, quando o escritório da Library foi inaugurado, o 

país vivia grande instabilidade interna, estando socialmente dividido. Entre 1959 e 1965, a 

Indonésia tinha o terceiro maior partido comunista do mundo, que, apesar do não alinhamento 

declarado de Sukarno, exercia forte influência sobre ele. Sukarno foi deposto por um sangrento 

golpe engendrado em 1965 pelos militares, com apoio norte-americano, sob liderança do general 

Suharto, que ficou à frente do poder até 1998 (Crouch, 1978). 

Apesar de os EUA estarem na disputa pelo domínio do petróleo da região do Oriente Médio 

desde a década de 195086, Israel se tornaria um importante aliado norte-americano na região apenas 

                                                           
86 Ainda em janeiro de 1957, Eisenhower teria declarado a um grupo de congressistas reunidos na Casa Branca que a 

crise de Suez havia destruído a tradicional influência britânica, atiçado o nacionalismo árabe “radical” e provocado a 

abertura das portas da região para novas incursões da URSS, logo, os EUA não poderiam deixar um vácuo no Oriente 

Médio e supor que os soviéticos ficariam de fora. Diante disso, em março de 1957, o Congresso norte-americano 

aprovou a Doutrina Eisenhower que autorizava previamente o presidente a enviar tropas ao Oriente Médio bem como 

a conceder ajuda financeira e militar a qualquer governo da região que estivesse ameaçado de sofrer “agressão armada 

de algum país controlado pelo comunismo internacional”. Utilizando-se da retórica anticomunista, essa política 

oficializava o papel dos EUA como o “xerife” da região (Palmer, 1992: 78). 
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na década de 1960, época que coincide com a instalação do escritório da Library of Congress no 

país, em 1963. Até então, as sucessivas administrações norte-americanas procuraram não serem 

associadas ao conflito árabe-israelense, mas, a partir dos anos 1960, nos governos de Kennedy e 

Johnson, os Estados Unidos aumentaram, gradativamente, seu comprometimento com a causa 

israelense, intensificando a associação da disputa no Oriente Médio com o confronto da Guerra 

Fria. Entre o final da década de 1950 e início da de 1960, os principais países árabes vizinhos a 

Israel – o Egito e a Síria – aprofundaram ligações com a URSS, obtendo armas para combaterem 

as ofensivas de Israel (Palmer, 1992). Diante disso, em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias,87 

Lyndon Johnson decidiu apoiar o ataque israelense e não pressionar Israel a se retirar dos territórios 

conquistados, como Eisenhower havia feito em 1956. Em resposta ao apoio dado a Israel, os 

governos árabes recorreram à “arma do petróleo”88, revelando a nova estratégia dos países do 

Golfo Pérsico de usarem suas reservas de petróleo como um meio de pressão sobre o Ocidente 

(Kupchan, 1987: 30).  

Como Indonésia e Israel eram Estados importantes e estavam em regiões consideradas 

estratégicas para se conhecer a atuação dos países Não-Alinhados, a autorização do Congresso 

para a Library of Congress estabelecer suas representações nesses países com o dinheiro do Food 

for Peace foi rápida, tal qual o consentimento para, também no ano de 1963, ser estabelecido um 

escritório na Birmânia – geograficamente importante por se localizar no sul da Ásia, fazendo 

fronteira com a China, Laos e Tailândia. Porém, de acordo com Donald F. Jay, a inauguração na 

Birmânia não foi possível devido ao fato de o governo daquele país não responder às solicitações 

enviadas pela Library para o estabelecimento do escritório, o que teria tornado a equipe da Library 

cética com relação à execução do recolhimento de materiais no país. Diferentemente, em Israel, a 

Library encontrou uma situação propícia para sua instalação, e na Indonésia, apesar do contexto 

de insurreições locais, do alto custo do papel e de “todos os tipos de dificuldades”, a Library 

conseguiu se instalar facilmente (Jay, 1967: 7). 

                                                           
87 A Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, modificou drasticamente a configuração do Oriente Médio. Além de 

representar uma derrota inequívoca de Jordânia, Egito e Síria para Israel, também colocou a Cisjordânia (inclusive 

Jerusalém Oriental), a Faixa de Gaza, a Península do Sinai e o Golã sob ocupação israelense. Entre as muitas 

consequências dessa guerra, está o novo perfil relativo aos esforços internacionais de mediação do conflito, sobretudo 

em vista do risco de envolvimento direto das duas superpotências da Guerra Fria. Para mais informações sobre a 

Guerra dos Seis dias, ver: Stein et al., 1992. 
88 Para mais informações sobre a relação do petróleo com o envolvimento dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, ver: 

Fuser, 2005. 
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Tendo em vista a excessiva quantidade de moeda que a PL 480 havia acumulado na 

Iugoslávia e na Polônia, a Library of Congress solicitou ao Congresso norte-americano, entre 1965 

e 1966, autorizações para que o Programa de obtenção de materiais bibliográficos fosse estendido 

também para esses países, tendo os dois pedidos negados (Jay, 1967: 9). Na lista referente aos 

países onde os Estados Unidos tinham acumulado a maior quantidade de fundos monetários de 

1955 a 1969 por meio da PL 480 (Quadro N.3), a Iugoslávia ocupava a quarta posição (atrás da 

Índia, do Paquistão e do Egito, onde a Library já havia instalado suas representações) e a Polônia 

a sexta (atrás do Vietnã do Sul, que, desde 1959, se encontrava em guerra, o que, apesar de sua 

relevância geopolítica, o tornava um país extremamente inseguro para a equipe de trabalho da 

Library of Congress). Em 1966, houve a liberação dos recursos para a abertura dos escritórios e 

equipes da Library foram enviadas para os dois países. O escritório de Belgrado foi rapidamente 

aberto e logo começou a enviar materiais para bibliotecas nos Estados Unidos, porém, o governo 

polonês dificultou o trabalho da Library of Congress no país (Jay, 1967: 9). Apenas em 1972, o 

escritório de Varsóvia começou a funcionar, angariando materiais e informações bibliográficas 

junto a instituições regionais sem, no entanto, até o seu fechamento em 1978, formalizar acordos 

com instituições do governo polonês (Cole et al., 2004: 390). 

Em meados da década de 1960, com a diminuição dos recursos reunidos pelo Food for 

Peace, com a aprovação do Higher Education Act e com a instauração do NPAC, a Library of 

Congress passa a receber financiamento direto para as ações no exterior. Sem a restrição de as 

atividades dos escritórios serem financiadas pelas moedas locais reservadas por meio do Food for 

Peace, os Overseas offices ligados ao NPAC poderiam ampliar a área de atuação e cobrir a 

captação de materiais bibliográficos não apenas dos países onde estivessem instalados, mas 

também de regiões vizinhas. A partir dessa perspectiva de ampliação, em 1966, os escritórios do 

Rio de Janeiro e de Nairóbi já foram criados por meio do NPAC como Regional Acquisition 

Centers. Os Regional Acquisition Centres apesar de apresentarem configuração similar aos 

escritórios anteriormente instalados com os recursos da PL 480 – a maioria localizados em países 

do “terceiro mundo” –, eram diferentes dos demais financiados com recursos do NPAC, os Shared 

Cataloging Centers – que pertenciam ao grupo dos países de “primeiro mundo” (Jay, 1967: 9).   

Em 1966, Quênia e Brasil já eram consideradas as maiores economias de suas regiões, a 

África Oriental e a América do Sul. Diferentemente do Brasil, que já era independente de Portugal 

desde 1822, o Quênia tornou-se independente da Grã-Bretanha apenas em 1963 e, em 1964, teve 
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a república proclamada. Entretanto, quando os Regional Acquisition Centers da Library of 

Congress foram fundados em Nairóbi e no Rio de Janeiro, os dois países eram considerados parte 

do “terceiro mundo”, apesar de não serem oficialmente do grupo dos Não-Alinhados. Esta 

distinção foi estabelecida na Conferência de Belgrado,89 em 1961, quando o termo “terceiro 

mundo”, também relacionado ao sentimento anti-imperialista dos países Não-Alinhados, passou a 

ser caracterizado pelas condições sociais e econômicas de miséria, ao passo que os países Não-

Alinhados poderiam apresentar condições socioeconômicas bem distintas, estando nesse grupo 

países como a Suécia e o Egito, por exemplo (Vigevani, 1990). 

Apesar de, desde o início da década de 1950, entre as maiores preocupações dos Estados 

Unidos no contexto da Guerra Fria figurarem as revoluções nacionalistas que tomaram a Ásia e a 

África após o fim da Segunda Guerra Mundial e a propensão desses novos países independentes a 

se alinharem à União Soviética, a partir da década de 1960, mais especificamente após a Revolução 

Cubana de 1959, a América Latina ganhou maior relevância. Quando o democrata John F. 

Kennedy em 1960 assumiu a presidência dos Estados Unidos, atribuiu a ocorrência de insurreições 

populares na América Latina ao fato de seu antecessor Eisenhower (1953-1961) ter apoiado a 

instalação de governos autoritários na região, o que, para os democratas, teria estimulado ações de 

movimentos comunistas, nacionalistas e ligados a correntes de esquerda. Assim explicava-se a 

eclosão da Revolução Cubana, que demonstrava a capacidade de trabalhadores e camponeses em 

assumir e se estabelecer no poder a partir de uma insurreição armada em um país da América 

Latina, vizinho aos Estados Unidos.90 

Diante disso, Kennedy teve a preocupação de reverter a tendência cubana, que parecia 

ganhar força na América Latina. Foi nesse contexto que lançou a Aliança para o Progresso, para a 

região. O economista norte-americano Harry Magdoff esclarece que a lógica dos mecanismos 

imperialistas que os Estados Unidos vinham utilizando para manter o controle político e 

                                                           
89 Em setembro de 1961, países do chamado “terceiro mundo” se reuniram em Belgrado, capital da então Iugoslávia, 

para discutir temas como o desarmamento, a integridade nacional e a bipolaridade ideológica do período (Declaração 

de Belgrado, 1961). Estiveram presentes representantes do Afeganistão, Algéria, Burma (Birmânia), Camboja, Ceilão, 

Congo, Cuba, Chipre, Etiópia, Gana, Guiné, Índia, Indonésia, Iraque, Líbano, Mali, Marrocos, Nepal, Arábia Saudita, 

Somália, Sudão, Tunísia, República Árabe Unida (Atuais Egito e Síria), Iêmen e Iugoslávia; além dos observadores: 

Bolívia, Brasil e Equador. Dado a conjuntura da Guerra Fria, a conferência buscava discutir saídas para se obter uma 

autonomia nacional de forma pacífica e não alinhada, ressaltando, sobretudo a dificuldade dos países do “terceiro 

mundo” em alcançar um desenvolvimento socioeconômico de modo neutro. Para mais informações sobre a 

Conferência de Belgrado, ver: Vigevani, 1990. 
90 Para mais informações sobre a Revolução Cubana, ver: Ayerbe, 2004. 
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econômico de países da África, da Ásia e também da América Latina se concentrava em um único 

objetivo:  

(...) que a porta permaneça largamente aberta ao capital estrangeiro, a qualquer 

tempo. Manter a porta aberta cria problemas, alguns causados por interesses 

conflitantes entre as nações capitalistas mais amadurecidas, alguns causados pelas 

revoluções sociais em andamento ou em potencial, que querem eliminar (ou 

limitar) o capitalismo e a liberdade do investimento e do comércio particular.  

Abrir a porta, portanto, e mantê-la aberta é coisa que requer eterna vigilância e 

força de vontade. O que é necessário, em outras palavras, é força e persistência por 

parte das nações mais avançadas. Desde que a possessão colonial declarada se 

tornou, de modo geral, pouco prática, outros meios – alguns tradicionais, outros 

novos – estão sendo investigados e explorados, principalmente nos Estados 

Unidos, que, ao findar a II Guerra Mundial, aproveitaram a oportunidade de 

organizar e dominar a rede imperialista. (Magdoff, 1978: 22 apud Silva: 2008: 27-

28) 

 

Nesse sentido, “extravagantes” ações norte-americanas em apoio à ditadura no Brasil, tal 

como a conhecida “Operação Brother Sam” – força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos para 

conter qualquer tipo de resistência que existisse no Brasil no dia da deposição do Presidente João 

Goulart pelos militares –, foram executadas porque, no acirramento da Guerra Fria, após a crise 

dos mísseis de Cuba,91 o Estado norte-americano não aceitaria a possibilidade do surgimento de 

“outra Cuba” na América Latina (Fico, 2008: 10). Nesse sentido, Carlos Fico avalia que os 

governos dos Estados Unidos, sejam republicanos ou democratas, não mediriam esforços para 

impedir que a esquerda avançasse em países do continente e foi sob esse pressuposto que o apoio 

à ditadura civil-militar no Brasil foi consagrado ao longo do governo do presidente Lyndon 

Johnson (1963-1969), sucessor de Kennedy (Fico, 2008). 

                                                           
91 A crise dos mísseis começou quando a União Soviética, em resposta à instalação de mísseis nucleares norte-

americanos em regiões da Turquia, Inglaterra e Itália e à invasão de Cuba pelos Estados Unidos em 1961 (episódio 

conhecido como “Invasão da Baía dos Porcos”), implantou mísseis nucleares em território cubano. Em 18 de outubro 

de 1962, os EUA, por meio de um voo secreto realizado sobre a ilha vizinha, descobriram os silos onde os mísseis 

nucleares estavam abrigados. A partir disso, a crise dos mísseis foi deflagrada, já que a tensão entre as duas potências 

mundiais se ampliou e a expectativa em torno de uma guerra nuclear entre os dois países se tornou iminente. A crise 

durou 13 dias, até que, em 28 de outubro de 1962, a União Soviética, após um acordo pelo qual os EUA se 

comprometeram a retirar seus mísseis da Turquia e a não mais invadir o território cubano, concordou em remover os 

mísseis da ilha. Para mais informações, ver: Bandeira, 1998. 
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Dentro do conjunto de medidas para a política externa norte-americana no Brasil, o 

Programa “Companheiros da Aliança”, por exemplo, teve a adesão de diversos estados norte-

americanos entre os anos de 1964 e 1965 que se comprometeram a investir recursos financeiros e 

de pessoal no desenvolvimento de determinados estados brasileiros. Algumas dessas parcerias são 

conferidas em discursos do então embaixador do Brasil em Washington, Juracy Magalhães, que 

representou o país no lançamento do Programa em vários estados norte-americanos,92 entre eles, 

o de Ohio: 

A ideia básica da Aliança – alcançar prosperidade com justiça social – não é apenas 

um propósito comum às Américas: é também uma responsabilidade fundamental 

de todos nós [...]. É tarefa para todo um continente, para uma comunidade de 

nações [...] nosso primeiro dever, neste momento, é manter fidelidade a esse 

entendimento, lutando contra tudo e contra todos que possam pôr em perigo nossa 

união ou prejudicar a nossa mútua compreensão. 

Não creio necessário acentuar, ainda uma vez, a importância da América Latina na 

política exterior dos EUA, por isso que as mais ilustres vozes americanas, a 

começar pelo Presidente Johnson, o Secretário de Estado Rusk e o Secretário de 

Estado Adjunto Thomas Mann, têm falado a esse respeito, respeitadamente e de 

maneira mais inequívoca. E quanto à importância do Brasil, no contexto dos 

negócios latino-americanos, para os mais altos interesses dos EUA e do mundo 

livre, basta lembrar que a Revolução brasileira de abril, que restaurou a dignidade 

nacional ao meu país e livrou-o da ameaça da subversão comunista, foi justamente 

considerada, pelos mais autorizados intérpretes do pensamento político americano, 

uma das decisivas vitórias já obtidas pela democracia em nosso tempo. 

(Magalhães, 1964, 1-2)93 

 

A partir desse panorama, constata-se que, ao lado da importância geográfica e econômica 

do Brasil no continente, em meio ao mundo bipolarizado da Guerra Fria, fatores sociopolíticos 

                                                           
92 Entre essas parcerias estavam as firmadas entre Ohio e Paraná (em setembro de 1964); Maryland e Rio de Janeiro 

(dezembro de 1964); Pensilvânia e Bahia (em maio de 1965); Colorado e Minas Gerais (maio de 1965); Connecticut 

e Paraíba (maio de 1965), por exemplo. Os discursos pertencem ao arquivo pessoal de Juracy Magalhães, depositado 

no CPDOC/FGV, no Rio de Janeiro, onde estão disponíveis para consulta. (Dossiês: JM. pi. Magalhães, J. 1964.09.28; 

JM. pi. Magalhães,J 1964.12.11; JM. pi. Magalhães, J. 1965.05.06/2; JM. Pi. Magalhães, J. 1965.05.13/2; JM. pi. 

Magalhães, J. 1965.06.08) 
93 Discurso do Embaixador Juracy Magalhães em cerimônia relativa ao lançamento do Programa Companheiros da 

Aliança para os estados de Paraná e Ohio. Proferido em Ohio, em 28 de setembro de 1964. Consultado no arquivo de 

Juracy Magalhães no CPDOC. [Dossiê: JM PI Magalhães, J. 1964.09.28]. 
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foram determinantes para a necessidade de se estruturar um forte campo intelectual sobre o país 

nos Estados Unidos. Relacionada a esta estruturação estaria, portanto, a escolha do país para sediar 

o único Regional Acquisition Center da Library of Congress na América Latina, o Overseas office 

do Rio de Janeiro.  

 

2.2. Os Overseas offices remanescentes  

Conforme vimos até aqui, entre os anos 1960 e 1970, a Library of Congress criou uma 

grande rede de Overseas offices por meio dos recursos provenientes da PL-480 e do NPAC. No 

auge dos dois programas, a Library chegou a gerir 21 escritórios e sub-escritórios no exterior. A 

partir dos anos 1970, os fundos acumulados pela PL-480 começaram a se esgotar e os recursos do 

NPAC passaram a sofrer com cortes no orçamento, o que gradativamente gerou o fechamento de 

centros de catalogação que a Library mantinha em países desenvolvidos e o Regional Acquisition 

de Israel. Os escritórios remanescentes foram os do tipo Regional Acquisitions Centers.  

Assim, nas regiões onde se avaliava a necessidade de continuar o trabalho de campo de 

uma equipe própria da Library para angariar os materiais bibliográficos regionais, os Overseas 

offices começaram a ter um financiamento adicional do Cooperative Acquisition Program (CAP), 

criado a partir da contribuição financeira de bibliotecas norte-americanas interessadas nos 

materiais recolhidos por esses escritórios. Desde 1970, o CAP atrai ininterruptamente o suporte de 

muitas bibliotecas de pesquisa norte-americanas, que, por volta dos anos 2000, recebiam através 

dessa parceria aproximadamente de 400 a 600 mil peças ao ano (Cole et al., 2004: 390).   

A emissão regular das listas de acesso às obras estrangeiras pela Library of Congress, as 

chamadas Accessions Lists, é um dos subprodutos do trabalho de aquisição e catalogação feito nos 

Regional Acquisition Offices que congrega todas as publicações adquiridas por esses offices. Essas 

listas rapidamente se tornaram uma ferramenta essencial para as bibliotecas norte-americanas, 

principalmente para as que não participavam do CAP. Afinal, de acordo com Cole, a ausência de 

listas bibliográficas nacionais atualizadas em países da região do Leste da África, por exemplo, 

tornaram as Accessions Lists um dispositivo fundamental para bibliotecários e pesquisadores tanto 

dos Estados Unidos quanto do mundo. Em meados dos anos 1990, com a evolução da tecnologia, 

a publicação da maior parte dessas listas cessou, sendo a africana a única que continua a ser 

produzida até a atualidade. 
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Desde o início da criação dos escritórios no exterior, na década de 1960, esses sofreram 

significativas mudanças dentro do organograma da Library of Congress. No ano de 1965, os 

Overseas offices eram supervisionados pelo Office of Overseas Programs, gabinete criado dentro 

do então Processing Department, uma das seis grandes diretorias que na época subdividiam 

internamente a instituição (Administrative Department; Copyright Office; Law Library; 

Legislative Reference Service; Processing Department; Reference Department). Em 1968, após a 

inauguração de alguns dos escritórios financiados pelo NPAC e o aumento expressivo no número 

dessas representações no exterior, houve uma reformulação no Processing Department e todos os 

Overseas offices da Library tornaram-se subordinados à Overseas Operation Division (Annual 

Report of the Librarian of Congress, 1968: 17).  

Em 1985, ano do fechamento do escritório de Tóquio, o último dos desativados, o então 

Processing Services, antigo Processing Department, passou a ter como uma de suas subdiretorias 

o Acquisition & Overseas Operation que coordenava além da Overseas Operations Division 

(responsável pelos Overseas offices) mais outras três divisões: a Cataloging in Publication 

Division, Exchange and Gift Division e Order Division (Annual Report of the Librarian of 

Congress, 1986: 9-10). Atualmente, o Processing Services não existe mais, ele foi dividido e 

transformado em outras duas diretorias: a Library Service e a National and International Outreach. 

Hoje os Overseas offices continuam diretamente subordinados à Overseas Operations Division 

que, por sua vez, está hierarquicamente subordinada à Acquisitions & Bibliographic Access, que 

é uma das cinco diretorias do Library Services – ao lado da Operations; Collection & Services; 

Preservation; Technology Policy.  

A Library of Congress se divide em cinco diretorias que, junto ao Office of the Librarian, 

organizam internamente a instituição: Congressional Research Service; Law Library; Library 

Services; National and International Outreach; U.S. Copyright Office. Para ilustrar a organização 

atual da instituição, podemos conferir o organograma mais recente da Library of Congress a seguir:  
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(Library of Congress Org. Chart, maio 2017)94 

 

A Acquisitions and Bibliographic Access Directorate inclui os seguintes gabinetes e 

divisões: 

                                                           
94 Disponível em: <https://www.loc.gov/portals/static/about/documents/library_congress_orgchart.pdf> Acesso em: 

28 ago. 2017. 

https://www.loc.gov/portals/static/about/documents/library_congress_orgchart.pdf
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1) Acquisitions Fiscal and Support Office – Responsável por administrar as 

despesas e centralizar a contabilidade relativa ao orçamento de aquisições. 

2) African, Latin American and Western European Division – Adquire (via 

compra, doação ou intercâmbio) materiais de processamento e catálogo de países 

africanos subsaarianos, países da Península Ibérica, América Latina, América do 

Sul (inclusive o Rio Overseas office), países do Caribe, além de França, Bélgica, 

Luxemburgo, Países Baixos e Itália. Processa e, algumas vezes, cataloga materiais 

provenientes dos escritórios do Rio e de Nairóbi. Chefe atual: Angela Kinney. 

3) Asian and Middle Eastern Division – Adquire (via compra, doação ou 

intercâmbio) materiais de processamento e catálogo de países da Ásia e do Oriente 

Médio. Processa e, algumas vezes, cataloga materiais provenientes dos escritórios 

do Cairo, Jakarta, Islamabad e Nova Délhi. Chefe atual: Randall Barry. 

4) Cooperative and Instructional Programs Division – Treina e coordena 

treinamentos externos e internos, além de diversos programas de catalogação 

cooperativa, servindo como secretaria do Program for Cooperative Cataloging 

(PCC); the National Union Catalog of Manuscript Collections (NUCMC) e 

fiscaliza os recursos do PCC. Chefe atual: Judith Cannan. 

5) Germanic and Slavic Division – Adquire (via compra, doação ou 

intercâmbio) materiais de processamento e catálogo de países da Escandinávia e 

dos Balcãs, além de nações de línguas germânicas, a Rússia, o Centro-leste e 

Sudeste europeu. Chefe atual: Zbigniew Kantorosinski. 

6) Overseas Operations Division – Administra e fiscaliza (o que inclui o 

orçamento, as viagens e as reponsabilidades fiscais) os seis overseas offices e os 

Cooperative Acquisitions Programs, assim como faz a conexão com o 

Departamento de Estado sobre todas as questões relativas aos overseas offices. 

Chefe em atividade (devido à vacância do cargo): Beacher Wiggins.  

7) Policy and Standards Division – Fornece as políticas de catalogação e 

aquisição da Library of Congress; promove apoio e desenvolve ferramentas e 

produtos bibliográficos; processa propostas relativas à classificação e temas; 

administra e mantém a base de dados da Library e o website. Chefe em atividade 

(devido à vacância do cargo): Beacher Wiggins 

8) U.S./Anglo Division – Adquire (via compra, doação ou intercâmbio) 

materiais de processamento e catálogo dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, 

Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Oceania; cataloga materiais raros; dispõe e 
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fornece acesso a múltiplas cópias de documentos governamentais e coordena as 

doações recebidas pela Library of Congress, assim como a aquisição de coleções 

especiais. Chefe atual: Linda S. Geisler. 

9) U.S. Programs, Law, and Literature Division – Cataloga materiais 

provenientes do Depósito Legal, bem como dos diversos programas de aquisição 

nacional relativos à Literatura e Direito. Chefe atual: Karl Debus-López.  

10) U.S. Arts, Sciences, and Humanities Division – Cataloga materiais 

provenientes do Depósito Legal, bem como dos diversos programas de aquisição 

nacional relativos às Artes, Ciências e Humanidades. Chefe atual: Vera Clyburn. 

(Library of Congress – Cataloging and Acquisition, fev. 2015)95 

 

 Tais mudanças na configuração interna da Library of Congress nos levam a perceber que, 

apesar do fechamento de grande parte dos escritórios instalados no exterior, o desenvolvimento do 

trabalho de aquisição de materiais estrangeiros não perdeu força institucionalmente. Pelo contrário, 

a diretoria responsável e as áreas envolvidas com esse trabalho foram se especializando e se 

aperfeiçoando dentro da instituição. Logo, diferentemente do que a diminuição da quantidade dos 

Overseas offices poderia fazer supor à primeira vista, a aquisição de materiais estrangeiros 

continua a ser um trabalho essencial para a crescente internacionalização do acervo, listada como 

uma das sete funções principais da Library of Congress: 

 

Core Functions: 

The Library’s mission and values manifest themselves in the collections, the 

products and the services it provides to Congress, the government, and the 

American people. The following list comprises the core functions of the Library:  

• Provide unique research and reference services to the Congress and to users who 

visit the Library in person, via the Internet, and by other modes of communication.  

• Acquire, describe, make accessible, secure, and preserve a universal 

collection of knowledge in physical and electronic formats, and obtain 

electronic access, for its own users, to digital materials held by other entities.  

                                                           
95 Disponível em: <https://www.loc.gov/aba/about/> Acesso em: 29 ago. 2017.  

https://www.loc.gov/aba/about/
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• Support the statutory responsibilities of the U.S. Copyright Office in 

administering the copyright laws, providing expertise on questions of law and 

policy, and serving the public good.  

• Empower the workforce by creating a culture of learning, providing appropriate 

technology and devising effective workflows.  

• Demonstrate the scope and value of Library collections, staff expertise, and 

resulting scholarship through a variety of public programs, publications and online 

presentations.  

• Innovate scientific testing of materials and practices that relate to the 

conservation and preservation of collection materials.  

• Articulate and exemplify library and information science best practices and be a 

national and international role model for all libraries. (Library of Congress 

Strategic Plan, 2016: 11) 

  

Produto do projeto de internacionalização do acervo da Library of Congress, a concepção 

dos Overseas offices é única. Não existe nenhuma outra biblioteca no mundo que opere por meio 

desse sistema de representações no exterior (Hartsell, 2014). Fruto do trabalho desses escritórios, 

a grande quantidade de materiais estrangeiros adquiridos anualmente pela Library of Congress é 

também um marco até então inalcançável mesmo para as mais importantes bibliotecas do mundo, 

tais como a British Library, a Biblioteca do Vaticano, a Biblioteca Nacional da França, a Biblioteca 

de Alexandria e a Biblioteca Nacional da Alemanha, as quais, apesar de possuírem acervos 

estrangeiros provenientes de parcerias com instituições diversas, não mantém representações no 

exterior. 

Os Overseas offices cobrem imensa área geográfica e adquirem materiais com vasta gama 

de assuntos e idiomas. No ano de 2013, por exemplo, eles reuniram e catalogaram materiais 

relativos a cerca de 79 países e 120 línguas (Hartsell, 2014). De acordo com Beacher Wiggins, os 

altos números de aquisições e catalogações desempenhados por esses escritórios são possíveis 

devido ao fato de suas equipes serem compostas majoritariamente por trabalhadores nativos. 

Segundo ele, o diferencial desses trabalhadores reside na experiência que eles têm sobre sua 

sociedade, em suas vastas conexões locais, no conhecimento que possuem sobre as instituições e 

as agências culturais de cada lugar, características indispensáveis para encontrar materiais 

interessantes para pesquisa em locais que apresentam um mercado bibliográfico pouco 
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desenvolvido. Wiggins sublinha que os escritórios continuam em atividade devido à necessidade 

do trabalho desempenhado pelos agentes locais em cada uma das seis localidades onde estão 

presentes, sob a supervisão de um diretor norte-americano. Isso porque, segundo ele, os seis 

Overseas offices que a Library of Congress ainda mantém estão em regiões onde há a necessidade 

de “underground presence” para adquirir materiais para suas coleções: 

 

We have offices with one American director but the staff are local. The staff can 

get out and get it among people themselves, they are having connections, but they 

are with in non-government agencies or cultures institutions and they can get 

materials for us. So, these six remaining offices are in areas where we still need 

that underground presence in order to get the materials that we want for the 

collections. (Wiggins, 12 jan. 2017). 

 

Cada escritório é liderado por um diretor americano, o chamado Field Diretor, que conta 

com uma equipe de profissionais locais formada por bibliotecários, catalogadores, contadores, 

especialistas em tecnologia da informação, entregadores e motoristas. Todos os escritórios 

atualmente se encontram em prédios da embaixada norte-americana em cada um dos países onde 

estão localizados. Como apenas o escritório do Brasil não está na capital do país, este está 

localizado no Consulado-geral dos Estados Unidos na cidade do Rio de Janeiro.  

Os funcionários da Library of Congress são os únicos, dentro das representações 

diplomáticas norte-americanas, que não trabalham para uma agência do Poder Executivo. Lygia 

Ballantyne96 – diretora do escritório do Rio entre 1981 e 1988 e de Nova Délhi entre 1990 e 2002 

– ressalta que, mesmo com os Field Directors sendo parte dos “Country Teams” e estando sob a 

autoridade dos Embaixadores de cada um dos países onde se localizam, os escritórios da Library 

                                                           
96 Lygia Ballantyne, nascida no Brasil e naturalizada norte-americana anos mais tarde, foi a primeira bibliotecária do 

escritório do Rio, contratada em janeiro de 1967, dois meses após a sua abertura. Ocupou o cargo de Librarian Senior 

e chief of the Processing Section de 1967 a 1972, quando casou com um norte-americano e se mudou para os Estados 

Unidos. De 1978 a 1980 foi enviada pela Library of Congress ao Haiti como contratada para executar um catálogo de 

obras adquiridas no país, publicado em 1979. Voltou ao Rio em 1981, já como cidadã americana, sendo contratada 

para dirigir o escritório no lugar do Field Director que estava de volta a Washington. Em 1984, se tornou funcionária 

efetiva da instituição, assumindo a posição oficial de Field Director do escritório do Rio, onde permaneceu até 1988. 

Entre 1988 e 1990 passou dois anos na sede da Library exercendo a função Assistant Chief da Overseas Operation 

Division. Assumiu em julho de 1990 o cargo de Field Director na Índia, onde permaneceu por doze anos. Voltou então 

para os Estados Unidos, onde, de 2002 até a sua aposentadoria em 2006, acumulou os cargos de Assistant Chief da 

área African and Middles Eastern Acquisitions Section da Overseas Operation Division e de chefe geral em exercício 

da Overseas Operation Division (Ballantyne, 23 maio 2017). 
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of Congress sempre gozaram de independência e liberdade de funcionamento, já que seus recursos 

provêm de outras fontes. Ao mesmo tempo, têm garantidas a segurança e a não interferência 

política dos países na execução de seus trabalhos internos, uma vez que embaixadas e consulados 

são consideradas territórios dos países que representam (Ballantyne, 23 maio 2017).97  

Todos os Overseas offices financiam viagens de campo para suas equipes de bibliotecários 

de maneira a obter publicações não-comerciais e de difícil acesso. Os materiais reunidos por todas 

as representações da Library of Congress no exterior apresentam os mais variados formatos – 

monografias, jornais, revistas, panfletos, mapas, gravações de som e vídeo e mídia eletrônica. Os 

seis escritórios apresentam sistemas cooperativos de aquisições, os Cooperative Acquisitions, que 

oferecem às instituições de pesquisa interessadas – americanas, em sua maioria, mas também 

estrangeiras – a possibilidade de, mediante pagamento, se filiarem ao programa e receberem listas 

de publicações reunidas pelos escritórios, bem como as publicações de interesse que estiverem 

disponíveis. De acordo com Lygia Ballantyne, os escritórios persistem, apesar do custo financeiro 

para a Library, em grande parte por conta do apoio dessas “participant libraries” aos programas de 

aquisição que vêm sendo refinados a cada ano de forma a fornecer materiais cada vez mais 

direcionados às necessidades de cada biblioteca, que hoje já recebe apenas os tipos de material, os 

títulos ou os tópicos escolhidos entre uma grande variedade de opções (Ballantyne, 12 jun. 2017).98 

Lygia esclarece ainda que a necessidade do interesse das bibliotecas participantes nos 

programas de aquisição cooperativa para a permanência dos Overseas offices é pautada não apenas 

pelo aspecto financeiro, apesar de sua evidente importância. Mas porque, de maneira geral, o 

Congresso é sensível às demandas das grandes bibliotecas de pesquisa que participam dos 

programas, afinal, pondera: “Nós temos ‘clientes’ em quase todos os estados dos Estados Unidos 

e os congressistas em geral apoiam as universidades de pesquisas sediadas nos seus estados” 

(Ballantyne, 12 jun. 2017). 

O escritório da Índia, o mais antigo dos Overseas offices, é também o maior e é o único 

que possui por regra dois funcionários norte-americanos, o Field Director e seu assistente direto, 

o Assistant Field Director. Atualmente, o Regional Center de Nova Délhi é responsável pela 

aquisição e pelo processamento de dados bibliográficos das publicações recolhidas na Índia, 

Birmânia e Maldivas, além de Bangladesh, Nepal e Sri Lanka, onde mantém sub-offices. Em nome 

                                                           
97 Mensagem enviada por e-mail por Lygia Ballantyne em resposta a perguntas da autora em 23 de maio de 2017.  
98 Mensagem enviada por e-mail por Lygia Ballantyne em resposta a perguntas da autora em 12 de junho de 2017. 
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de outras bibliotecas norte-americanas de pesquisa sobre o sul da Ásia, o escritório da Índia é 

também responsável por gerenciar o South Asia Cooperative Acquisitions Program e também o 

Preservation Microfilm Program, utilizando-se de um laboratório próprio que microfilma os itens 

adquiridos que necessitam de imediata preservação em virtude da fragilidade de suas condições 

físicas. 

O Overseas office de Nova Délhi adquire publicações por meio de uma extensa rede de 

“book dealers” que comercializam livros tanto em inglês quanto em dialetos locais. Assim como 

todos os demais Overseas offices, o escritório da Índia se beneficia de Exchange Programs, 

acordos de parceria com as mais variadas instituições governamentais e privadas locais para 

receber materiais que abranjam diversos pontos da região sob sua cobertura, adquiridos por meio 

de trocas e doações.99 Todo o material coletado pelo escritório da Índia pode ser consultado na 

sede da Library of Congress na Asian Reading Room100 junto com materiais angariados pelo 

escritório de Jakarta e de Karachi/Islamabad, além daqueles adquiridos diretamente pela Library 

por meio de book dealers e instituições com as quais mantêm parceiras em vários países asiáticos 

que não são cobertos por seus escritórios (por exemplo, a China, o Japão, a Coréia do Sul e a 

Mongólia). De forma geral, a Library mantém contratos com comerciantes editoriais em vários 

países que estão fora da cobertura de suas representações no exterior, trabalho que é coordenado 

pela Acquisitions & Bibliographic Access Directorate diretamente de Washington. 

Entre os materiais recolhidos pelo escritório da Índia, vale destacar aqueles intitulados 

como efêmeros pela semelhança com os reunidos pelo escritório do Rio sob a coleção Brazil’s 

Popular Groups. No caso da Índia, no entanto, os panfletos, cartazes e periódicos de pequena 

tiragem recolhidos são reunidos de forma generalista, sob o título geral de “Ephemera”. Esta 

coleção engloba várias temáticas que os bibliotecários avaliam ser de interesse acadêmico, 

apresentando materiais que possuem como características o fato de terem sido produzidos com 

papel e impressão de baixa qualidade, com baixa tiragem, durabilidade curta e com direcionamento 

                                                           
99 Os Exchange Programs são executados pelos seis Overseas offices. Por meio deles, fica estipulado que editores 

locais podem optar por doar ou trocar publicações com a representação local da Library of Congress que está habilitada 

a fornecer, em troca desses materiais, publicações que tiverem em excesso ou publicados pela Library of Congress e 

pelo governo dos Estados Unidos. Os escritórios não fornecem títulos específicos e não podem adquirir publicações 

comerciais para serem usadas como moeda de troca. Disponível em:  

<https://www.loc.gov/acq/ovop/delhi/delhi-exchange.html> Acesso em: 23 ago. 2017. 
100 A Asian Reading Room disponibiliza mais de quatro milhões de itens em mais de 130 línguas faladas na parte sul, 

sudeste e leste da Ásia. Para mais informações sobre a Asian Reading room e suas coleções, acessar: 

<https://www.loc.gov/rr/asian/asian.html> Acesso em: 23 ago 2017. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/delhi/delhi-exchange.html
https://www.loc.gov/rr/asian/asian.html
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a um público restrito. Desse modo, na Ephemera do escritório de Nova Délhi existem coleções de 

estudos femininos, pôsteres, documentos em Urdu e em línguas tribais, materiais relativos a 

eleições na Índia e no Nepal, conforme podemos notar no seguinte trecho, extraído do “Notes from 

the Overseas Operations Office Representation at the American Library Association Convention”, 

de 1991, relativo ao escritório de Nova Délhi: 

 

Ephemera. Much has been acquired as a special acquisitions Project. Impressive 

collections now exist for women’s studies, posters/prints and Urdu. Lists of 

sources have been requested and letters written for hill and tribal languages, 

northern Rajasthan, northeastern India, caste associations, and Bengali outside 

Calcutta, and the Punjab. Notable collections have been received from dealers and 

representatives in India and Nepal of election material. (Library of Congress, New 

Delhi office, 30 jun. 1991)101   

 

De acordo com o estipulado pelo “Library of Congress Collections Policy Statements” em 

vigor desde 2008,102 os materiais efêmeros são definidos como não-comerciais e apresentados em 

formato de panfletos, folhetos informativos, folhetos de propaganda, relatórios, atas de reuniões, 

folhas de informação, comunicados, boletins informativos, cartazes, documentação em vídeo e 

fotográfica, além de documentos nos mais variados formatos eletrônicos (como websites, 

webpages, weblogs, podcasts, entre outros).  

Segundo a Política de Colecionamento da Library of Congress, trata-se de materiais 

tipicamente publicados fora do circuito formal de divulgação. Muitas vezes as terminologias ‘grey 

literature’ e ‘fugitive material’ são utilizadas para muitos materiais que estão sob a categoria dos 

documentos efêmeros (‘ephemera’), porém, conforme destacado no documento, como tais termos 

também podem compreender materiais não-efêmeros, eles não são conceitos intermutáveis.103  

Nesse sentido, paralelamente aos materiais angariados pelo escritório do Rio sob a coleção 

Brazil’s Popular Groups, é interessante destacar que o escritório de Jakarta, na Indonésia, anuncia 

                                                           
101 Lygia Ballantyne forneceu uma cópia deste documento à autora em 23 de maio de 2017. 
102 Uma cópia do “Library of Congress Collections Policy Statements - Ephemera” (2008) foi fornecido por Carlos 

Olave durante uma das visitas à Library of Congress, entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017. 
103 A Quarta Conferência Internacional de Grey Literature realizada em 1999, estipulou que o termo ‘grey literature’ 

se refere a materiais produzidos em todos os níveis governamentais, acadêmicos, ou mesmo no mundo dos negócios 

e da indústria, podendo ser impressos ou em formato eletrônico, mas não controlados por editoras comerciais (GL'99 

Conference Program, 4-5 out. 1999).  

http://www.opengrey.eu/search/request?q=partner%3Agreynet+year%3A2000
http://www.opengrey.eu/search/request?q=partner%3Agreynet+year%3A2000
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que vem colecionando nos últimos anos um conjunto de documentos de ‘grey literature’ a fim de 

“documentar o desenvolvimento da sociedade civil”. Além disso, entre suas coleções destacam-se 

as músicas locais cantadas em línguas minoritárias do Laos e da Indonésia, os primeiros trabalhos 

sobre os reinos islâmicos do Pattani, na Tailândia, trabalhos relativos ou produzidos por chineses 

no Sudeste Asiático e também relacionados ao meio ambiente na região.104  

O Regional Acquisition Center de Jakarta tem sob sua responsabilidade a cobertura do 

Sudeste Asiático, atuando para a aquisição e catalogação dos mais variados materiais 

bibliográficos provenientes da Indonésia, Brunei, Camboja, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, 

Tailândia e Vietnã. Mantém sub-offices em Bangkok, na Tailândia, em Kuala Lumpur, na Malásia, 

e em Manila, nas Filipinas. Além disso, possui acordos de colecionamento de materiais com o 

governo de Brunei, Camboja, Laos, Singapura e Vietnã. Ao longo de sua existência, o escritório 

de Jakarta já adquiriu mais de dois milhões de peças para a Library of Congress e para as 

bibliotecas participantes do Coopertaive Acquisitions Program for Southeast Asia (CAP-SEA). 

Além do escritório de Nova Délhi, apenas a representação da Library em Jakarta possui um 

Programa de Microfilmagem, inaugurado em 1978. Enquanto o de Jakarta trabalha com a 

microfilmagem dos materiais recolhidos na região do Sudeste Asiático, o laboratório de 

microfilmagem de Nova Délhi, instalado em 1966, é o maior deles, sendo responsável por 

microfilmar os materiais provenientes do Sul da Ásia e também publicações seriadas adquiridas 

pelos Overseas offices do Cairo, Islamabad e Nairóbi.   

O Regional Acquisition Center de Nova Délhi, na Índia, e também o do Islamabad, no 

Paquistão, são parceiros do South Asian Resource Access on the Internet (SARAI), organizado 

pela Columbia University Library, e do Digital South Asia Library (DSAL), programa da 

University of Chicago com o Center for Researcher Libraries. O escritório de Islamabad é 

responsável pelo programa de aquisição e catalogação de materiais do Paquistão, Afeganistão e 

Irã. Do mesmo modo que os demais escritórios, o de Islamabad adquire e cataloga materiais dos 

mais variados formatos e línguas da região. Porém, entre os materiais de destaque adquiridos no 

último ano, figura uma lista contendo apenas livros e publicações seriadas, divididas por seus 

                                                           
104 Para mais informações sobre o escritório de Jakarta, acessar: <https://www.loc.gov/acq/ovop/jakarta/jakarta-

about.html> Acesso em: 24 ago. 2017. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/jakarta/jakarta-about.html
https://www.loc.gov/acq/ovop/jakarta/jakarta-about.html
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países de origem (Paquistão, Irã e Afeganistão), estando a grande maioria relacionada a análises 

sobre religiões muçulmanas e reflexos do extremismo religioso na região.105 

Nesse sentido, é interessante ressaltar que uma coleção de documentos talibãs e 

paquistaneses efêmeros foi produzida no escritório de Islamabad após o atentado terrorista às torres 

gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001. A coleção tinha como objetivo refletir as 

percepções difundidas nesses países sobre o atentado em questão e sobre as subsequentes ações 

norte-americanas na região. Em 2002 a coleção foi finalizada e enviada para ser microfilmada em 

Nova Délhi (Mittchell et al., maio 2005).  

O Overseas office do Cairo, no Egito, funciona como um Regional Center responsável por 

adquirir e processar materiais provenientes dos seguintes países da região do Oriente Médio e do 

Norte da África: Argélia, Bahrein, Egito, Gaza, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, 

Mauritânia, Marrocos, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Sudão, Síria, Tunísia, Turquia, Emirados 

Árabes Unidos, Cisjordânia e Iêmen. São muitas as línguas e dialetos falados em todos esses países 

e representados no escopo de materiais recolhidos pelo escritório do Cairo. Os variados tipos de 

documentos adquiridos podem ser consultados por pesquisadores na African and Middle Eastern 

Reading Room na sede da Library of Congress. O escritório administra o Programa de Aquisições 

de materiais do Oriente Médio, o Middle East Cooperative Acquisitions Program (MECAP), em 

nome de bibliotecas e outras instituições de pesquisa na área. O escritório tem a assinatura de mais 

3.000 publicações seriadas dos países que estão sob a sua cobertura.106 

O escritório de Nairóbi, no Quênia, instalado em 1966, tinha a função de adquirir e 

catalogar publicações dos mais variados temas, produzidas por organizações comerciais, 

governamentais e do terceiro setor de oito países do Leste da África. De lá para cá, sua 

responsabilidade sobre a região se ampliou bastante, cobrindo hoje o Quênia e mais 28 países: 

Angola, Botsuana, Burundi, Camarões, Comores, Congo, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gana, 

Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurício, Maiote, Moçambique, Namíbia, Reunião, Ruanda, 

Senegal, Seicheles, Somália, Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. Os materiais 

adquiridos pelo Overseas office de Nairóbi são incorporados às coleções da Library of Congress, 

que podem ser consultadas na African and Middle Eastern Reading Room, e também ao acervo de 

                                                           
105 Para mais informações sobre o Overseas office de Islamabad, acessar: 

<https://www.loc.gov/acq/ovop/islamabad/islamabad-acqhighlights.html> Acesso em: 23 ago. 2017. 
106 Para mais informações sobre o Overseas office do Cairo, acessar: <https://www.loc.gov/acq/ovop/cairo/> Acesso 

em: 25 ago. 2017. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/islamabad/islamabad-acqhighlights.html
https://www.loc.gov/acq/ovop/cairo/
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mais de trinta instituições de pesquisa que participam do Cooperative Acquisitions Program for 

the East Africa Region, em curso desde 1992.  

O escritório de Nairóbi cataloga os documentos monográficos e publicações seriadas que 

adquire e mantém arquivos com as informações bibliográficas de todos os títulos que recebe. Os 

jornais recebidos são enviados para o escritório de Nova Délhi, para a Library of Congress ou para 

o Center for Research Libraries (CRL), em Washington, para serem microfilmados. Em Nairóbi 

são produzidos a cada trimestre um índice de periódicos impressos por universidades, organizações 

governamentais e Organizações Não-Governamentais (ONGs), o “Quartely Index to Africana 

Periodical Literature”.107 

 

2.2.1 O Rio de Janeiro Overseas office 

Assim como o de Nairóbi, no Quênia, o escritório da Library of Congress no Rio de Janeiro 

foi inaugurado em 1966 como um Regional Acquisition Center do NPAC para adquirir publicações 

brasileiras para a Library of Congress e fornecer suas fichas catalográficas às demais bibliotecas e 

institutos de pesquisa norte-americanos relacionados ao Brasil. Desde a sua fundação, o trabalho 

dos profissionais do escritório do Rio para a aquisição de materiais é executado, principalmente, 

por meio de viagens de campo por todo o território nacional, bem como por acordos estabelecidos 

com agências governamentais, não-governamentais, instituições de pesquisa, universidades, 

bibliotecas e organizações diversas que doam e trocam materiais com o escritório, cujo acervo é 

composto por exemplares extras recebidos a partir de doações. 

Quando o escritório foi instalado no Rio de janeiro, a Embaixada norte-americana ainda 

continuava na cidade, apesar de Brasília ter se tornado a capital do país desde 1960. Diante disso, 

como muitas agências norte-americanas se localizavam no prédio da Embaixada, não havia espaço 

suficiente para que o Rio office fosse lá instalado. Dessa forma, de acordo com Carmem Meurer 

Muricy,108 antes de conseguir algumas salas do prédio da então Embaixada dos Estados Unidos, o 

escritório ocupou, primeiramente, uma pequena sala em um dos últimos andares do Edifício 

Avenida Central, na Avenida Rio Branco, sendo transferido em seguida para um andar do prédio 

                                                           
107 Para mais informações sobre o Overseas office de Nairóbi, acessar: 

<http://www.loc.gov/acq/ovop/nairobi/index.html> Acesso em: 24 ago. 2017. 
108 Carmen Meurer Muricy foi bibliotecária do Rio office, onde trabalhou de 1967 até 2003, quando se aposentou. Foi 

por muitos anos a chefe de aquisições do escritório, responsável pela coleção Brazil’s Popular Groups desde o início 

de sua produção, em 1984. 

http://www.loc.gov/acq/ovop/nairobi/index.html
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do Banco do Estado da Guanabara (BEG), na Avenida Nilo Peçanha, e depois para salas em um 

prédio da Avenida Marechal Câmara, todos os endereços no centro da cidade. Antes de a 

Embaixada norte-americana ser transferida para Brasília, em novembro de 1971, o Rio Overseas 

office já se encontrava em seu prédio, no mesmo endereço em que ainda permanece, na Avenida 

Presidente Wilson, também no centro da cidade (Muricy, 28 abr. 2017).109  

Apesar de ter sido inaugurado como um “Regional Center”, o Rio Overseas office foi o 

único dos seis escritórios remanescentes que, ao longo dos vinte primeiros anos de funcionamento, 

foi responsável por adquirir materiais bibliográficos apenas relativos ao Brasil. A responsabilidade 

de fazer a cobertura dos materiais produzidos no Uruguai foi adicionada apenas em 1986 e a 

extensão para o Suriname, Guiana e Guiana Francesa em 1997. Se, por um lado, isso demonstra o 

interesse da Library of Congress por uma cobertura mais exaustiva do Brasil com relação ao 

restante da América Latina, por outro, reflete a força que livreiros da região possuem junto à 

Library of Congress.  

Afinal, apesar de ainda manterem relações comerciais com os livreiros dos países que 

cobrem, as equipes dos Overseas offices acabam tendo acesso a grande parte do material por meio 

de contato direto com os editores das publicações. Assim, negociam preços mais baixos do que os 

oferecidos pelos livreiros e, algumas vezes, adquirem os mesmos materiais a custo zero, por meio 

de intercâmbio ou doação. Nesse sentido, os escritórios da Library no exterior, apesar de clientes, 

na realidade, representam também uma ameaça ao mercado desses comerciantes locais, ainda mais 

porque são os núcleos do Cooperative Acquisitions Program (CAP) de cada região, fornecendo 

materiais para muitas bibliotecas e institutos de pesquisas norte-americanos. Em locais onde a 

Library of Congress e as demais instituições de pesquisa interessadas nesses materiais não podem 

contar com os Overseas offices, os chamados book dealers são a principal forma de acesso a 

publicações. Nesse sentido, é interessante destacar a reflexão de Carmem Muricy sobre como o 

trabalho do escritório do Rio se insere na disputa de mercado de obras locais e de que maneira esse 

aspecto trouxe dificuldades para a extensão da cobertura para o Uruguai, por exemplo: 

 

                                                           
109 Entrevista concedida por Carmen Meurer Muricy à autora em 28 de abril de 2017 no Rio de Janeiro. 
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Com a Lygia [Ballantyne]110 à frente do escritório, nós pensamos em expandir, 

mas houve uma certa ciumeira, podemos dizer. Porque, por exemplo, o Uruguai 

foi difícil. A Library of Congress já tinha os livreiros que cobriam e se dava por 

satisfeita. Só que nós, com esse espírito que eu lhe falei, a gente ia firme, em 

viagens, sempre investigando, tentando descobrir instituições, isso ninguém fazia. 

[...] a gente utilizava muito das listas dos book dealers para ir atrás do material. 

Porque teve um período em que eles nos mandavam os livros, como demonstração, 

a gente examinava e depois devolvia muitos livros, porque alguns a gente sabia 

que conseguiríamos por doação, pedindo direto ou conseguindo por intercâmbio, 

sempre lutando com a questão das verbas. Mas fomos nós que conseguimos 

continuar com o Uruguai, porque não era para eles estarem com o escritório do Rio 

até hoje, porque eles têm livreiros muito bons. (Muricy, 28 abr. 2017) 

 

Lygia Ballantyne também menciona essa ameaça de mercado que os escritórios 

representavam na América Latina ao relatar que, entre 1988 e 1990 – quando, após sair do cargo 

de Field Director no Rio, passou ao de Assistant Chief na Overseas Operation Division em 

Washington –, teriam lhe oferecido o cargo de Field Director no escritório do México, cuja 

abertura a Library havia solicitado ao Congresso norte-americano. Entretanto, segundo Ballantyne, 

ela acabou sendo nomeada para o cargo na Índia: 

 

Entre 1988 e 1990, passei dois anos como Assistant Chief, OvOp, em Washington. 

A Library havia pedido autorização para a criação de um escritório no México, e 

eu seria nomeada Diretora, mas o Congresso não aprovou a abertura deste 

escritório, devido à oposição de livreiros americanos que forneciam publicações 

mexicanas para as bibliotecas dos Estados Unidos e oposição interna da Divisão 

de Aquisições Hispânicas, que cobria o resto da América Latina para a LC.... O 

pedido foi negado por representar na opinião desses livreiros, “unfair competiton 

with the the private sector” (Ballantyne, 23 maio 2017). 

 

                                                           
110 Como vimos anteriormente, Lygia Ballantyne esteve à frente do escritório de 1981 a 1988 (de 1981 a 1984, como 

chefe substituta contratada, e, de 1984 a 1988, efetivamente como Field Director). Em 1987, durante a sua gestão, o 

Uruguai passou a fazer parte da cobertura do Rio office. 
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A variedade de publicações reunidas pelo Rio Overseas office inclui livros, jornais, 

revistas, panfletos, literatura de cordel, CDs, mapas, pôsteres, partituras musicais, entre outros. 

Muitas publicações são adquiridas por meio de compra, entretanto, de acordo com a webpage do 

escritório,111 pouco mais da metade delas são conseguidas por meio do intercâmbio de materiais 

com cerca de 600 parceiros de troca que o escritório mantém no Uruguai, Suriname, Guiana, 

Guiana Francesa e no Brasil. O chamado Exchange Program do escritório do Rio existe desde o 

seu primeiro ano de atividade. A formalização de acordos bilaterais entre a Library of Congress e 

agências governamentais vem sendo efetuada por meio de documentos redigidos antes mesmo da 

fundação de sua representação no Rio, estabelecendo a troca oficial de documentos entre as 

instituições. Um desses acordos bilaterais para intercâmbio de materiais foi firmado entre a 

Biblioteca Nacional do Brasil e a Library of Congress em 1943 e está em vigor até hoje. 

A partir desse acordo, importantes jornais do Brasil já microfilmados pela Biblioteca 

Nacional foram copiados e entregues ao Rio office. Para tanto, a Library of Congress provê à BN 

os rolos de filmes a serem utilizados nas cópias. Entre os jornais provenientes dessa parceria estão 

o Estado de São Paulo (1994-2007); Folha da Manhã (1925-1959); Gazeta Mercantil (1994-1999); 

O Globo (1999-out. 2009); Jornal do Brasil (1994-ago. 2010); Jornal do Commercio (1994-2008); 

Tribuna da Imprensa (1994-jan. 2009).112  

O trabalho de campo que o escritório do Rio de Janeiro executa desde o início de suas 

atividades é destacado como o seu verdadeiro diferencial por seus funcionários, tanto os antigos 

como os atuais. Segundo eles, a busca minuciosa e persistente é essencial para se ter acesso a 

muitas publicações que, de outra maneira, não estariam acessíveis, tais como panfletos, pequenos 

jornais ou revistas governamentais e não-governamentais, que não possuem boa cobertura pelo 

mercado convencional de livreiros. 

De acordo com Lygia Ballantyne, em janeiro de 1967, no início de seu trabalho para a 

Library of Congress como a primeira bibliotecária contratada pelo escritório, o também primeiro 

Field Director do Rio, o bibliotecário Earl Pariseau, lhe falou que a Library não estava recebendo 

nenhum documento do governo brasileiro – tais como anais de notícias, estatísticas, planos 

                                                           
111 Para mais informações sobre o material adquirido pelo Rio Overseas office, acessar: 

<http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/> Acesso em: 31 de ago. 2017.  
112 Para mais informações sobre os jornais adquiridos pelo Rio office por meio dessa parceria, acessar: 

<http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/rio-microfilm.html> Acesso em: 31 ago. 2017. 

http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/
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setoriais de governo e legislações – e, como tinham ideia sobre o que estava sendo publicado no 

Brasil, precisavam que ela investigasse e buscasse na rua publicações do governo brasileiro.  

Diante disso, Lygia recorda que começou a traçar suas primeiras estratégias para conseguir 

tais materiais, já que sabia que eram publicações que não seriam encontradas em livrarias e 

raramente seriam vendidas no balcão da Imprensa Nacional, editora oficial do governo federal. 

Passou então a visitar ministérios e pequenas agências do governo, onde perguntava por 

publicações governamentais e explicava o seu trabalho para a Library of Congress. Nessas 

andanças, aprendeu aquela que seria a lição que acompanharia toda a trajetória de quem fosse 

bibliotecário de aquisições no escritório: 

 

Always scan side tables, desks and bookcases to unearth documents that 

government employees might have forgotten all about. “Can I see that blue-spine 

volume on the shelf there, please? Isn’t that your annual report?” “Oh that! Are 

you interested in our annual report also?”  We were, indeed.  Over the years, I 

found many treasures simply by being nosy in a polite way (Ballantyne, 2017).113 

 

Em pouco tempo, esse espírito desbravador trouxe um número significativo de aquisições, 

o que teria deixado o seu chefe e as pessoas da sede da Library impressionados. E, conforme 

pontuado por Carmen Muricy, esse mesmo espírito foi sendo levado a cabo na busca por todos os 

tipos de publicações que o escritório passou a coletar ao longo dos anos: 

 

É só para você sentir o espírito investigador que a gente era apaixonada (...) a gente 

ficava tão feliz quando a gente descobria alguma coisa porque era assim, por 

exemplo: eu estava sentada no escritório do Betinho, conversando com ele, aí, de 

repente, atrás dele tinha uma estante, aí eu digo: – “Vocês têm alguma duplicata, 

alguma coisa? Porque a gente está coletando material e eu sei que quase sempre as 

instituições têm algum exemplar, algum folhetim, e eu estou vendo ali que tem 

uma coleção na estante, aquela com capa verde”. E era assim que a gente ia.... a 

gente botava a coisa para funcionar mesmo com o nosso olho, éramos ‘pidonas’, 

enfim... Era isso. (Muricy, 28 abr. 2017) 

                                                           
113 “My Life With The Book” é um relato que Lygia Ballantyne começou a escrever sobre a sua vida dedicada aos 

livros, mas que não chegou a concluir. O arquivo com essas anotações foi enviado por Lygia à autora via e-mail, em 

23 de maio de 2017. 
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E também por Debra McKern, Field Director do Rio até 31 de agosto de 2017, que frisa 

como o trabalho investigativo da equipe do escritório é importante tanto para se ter acesso a esses 

materiais, quanto para diminuir os custos que seriam repassados à Library por livreiros: 

 

The example that I would like to give it is really about the serials, because I think 

they are those hardest to get here. It’s really hard to get the subscription that’s 

faithfully applied, so... let’s say the we wanna get that the general nucleon energy 

that produce in the faculty of the department at the University of Paraíba, so we 

send someone there and they go to visit and we have to know honest workers who 

are available to sell the issue, then they go to a bank, to pass a money, then they 

come back with the receipt but then the student has gone. So, they have to come 

back to next day. So if you would translate that to a venders supplying this, they 

do have to charge and absorb the amount to recover their costs. (McKern, 11 abr. 

2017)114 

 

De acordo com Carmen Muricy, antes do advento da internet, as pesquisas por instituições 

que possuíssem publicações de interesse do escritório do Rio ocorriam antes de os bibliotecários 

de aquisição partirem para as buscas in loco. Eram utilizados diversos recursos para esse primeiro 

levantamento, como pesquisa por palavras chaves em listas telefônicas, visitas a feiras de livros, 

contratação de firmas especializadas em clippings de jornais, consulta a catálogos de livreiros 

renomados, entre outros.  

O escritório manteve por muitos anos assinaturas de listas telefônicas das principais 

cidades do Brasil, através das quais os bibliotecários buscavam instituições para coleta de 

materiais. Nas feiras de livros, que começaram a ganhar força no Brasil a partir da década de 1970, 

muitas obras eram levantadas e adquiridas. O Lux Jornal115, que é uma empresa prestadora de 

serviço de clipping em jornais – e, hoje, também em websites –, foi contratado por anos pelo 

escritório do Rio, e apresentava semanalmente as matérias dos principais jornais do Brasil relativas 

a publicações e a outras palavras-chave que o Rio office solicitasse (Muricy, 28 abr. 2017). 

                                                           
114 Entrevista concedida por Debra McKern, Hanne Kristoffersen e Carla Maia à autora em 11 de abril de 2017 no 

escritório do Rio de Janeiro. 
115 Para mais informações sobre o Lux Jornal, acessar: <http://www.luxjornal.com.br/empresa.htm> Acesso em: 30 

ago. 2017.  

http://www.luxjornal.com.br/empresa.htm
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Até hoje voltada para a execução desse trabalho de pesquisa e aquisição, a equipe do Rio 

é composta exclusivamente por brasileiros, sendo apenas o diretor obrigatoriamente norte-

americano. Atualmente, o escritório conta com quinze funcionários permanentes: um chefe da 

Seção de Aquisições e Catalogação; quatro bibliotecários de aquisição; dois técnicos de aquisição; 

três catalogadores; um analista de orçamento; um gerente de sistemas; um assistente 

administrativo; um entregador/motorista; e um diretor. 

O Cooperative Acquisition Program (CAP) do escritório do Rio foi estabelecido em 1990 

e atualmente adquire materiais para cerca de quarenta instituições, sendo a maior parte da lista 

composta por universidades norte-americanas.116 A cada instituição assinante do Programa cabe a 

escolha dos materiais de seu interesse e, a partir dessa seleção, o escritório estabelece o valor de 

cada assinatura – que se refere às escolhas, bem como a taxas de serviço e envio.117 

O Rio office hoje adquire continuamente mais de 200 títulos de materiais seriados – entre 

eles, revistas acadêmicas, jornais e magazines – nas áreas de Ciências Políticas e Sociais, Letras, 

Literatura, Administração e Negócios, Educação, Ciências, História, Cultura e Direito. Desde 

1999, o escritório oferece aos participantes do CAP uma seleção de CDS que incluem Música 

Popular Brasileira, Country Music (indígena, sertaneja, entre outras) e clássica. Além disso, desde 

2012, também oferece um pacote com folhetos de Literatura de Cordel que contém cerca de 80 

itens adquiridos ao ano por diferentes fontes em diferentes estados do Brasil. Já a coleção Brazil’s 

Popular Groups, por ser uma coleção microfilmada em Washington, deve ser requisitada pelas 

instituições interessadas diretamente à Library of Congress, por meio de seu Photoduplication 

Service, responsável por gerenciar o processo de microfilmagem da BPG. 

Sabemos que o material efêmero sobre o Brasil reunido sob o título da Brazil’s Popular 

Groups passou a ser organizado em meados da década de 1980 pelo escritório do Rio, porém, 

                                                           
116 De acordo com o folder de propaganda do Rio Overseas office, recebido em visita a este escritório no dia 11 de 

abril de 2017, as instituições participantes do CAP do Rio office são: Brigham Young University; Brown University; 

Columbia University; Cornell University; Duke University; Emory University; Harvard University; Ibero-

Amerikanisches Institut; Inter-American Development Bank; Michigan State University; National Library of 

Medicine; New York Public Library; New York University; Ohio State University; Princeton University; Rice 

University; Rutgers University; Stanford University; Tulane University; University of California, Berkeley; 

University of California, Los Angeles; University of California, San Diego; University of Essex; University of Florida; 

University of Georgia; University of Illinois; University of Iowa; University of Michigan; University of Minnesota; 

University of New Mexico; University of North Carolina; University of Notre Dame; University of Pittsburg; 

University of Southern California; University of Texas; University of Washington; University of Wisconsin; 

Vanderbilt University; Yale University.  
117 Para mais informações, acessar: http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/rio-coop.html Acesso em: 30 ago. 2017. 

http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/rio-coop.html
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muito antes disso e até mesmo da instauração do Rio office, a Library of Congress já reunia 

materiais efêmeros sobre o Brasil e os demais países da América Latina sob uma coleção de 

panfletos intitulada Pamphlet Collection. A diferença entre essa coleção e a BPG, segundo Hanne 

Kristoffersen – a bibliotecária de aquisição do escritório do Rio atualmente responsável pela 

seleção e organização da BPG –, é que a Pamphlet Collection não se relaciona diretamente a 

movimentos político-sociais, temática que congrega os materiais da BPG.  

Diferentemente da BPG, os panfletos reunidos sob a Pamphlet Collection estão 

organizados por países e anos, e não por conteúdo. São, em sua maioria, relativos a políticas 

governamentais, literatura, saúde, dados populacionais e geográficos, indústria civil, energia, 

política industrial, alimentação, serviços sociais, entre outros. De acordo com Hanne Kristoffersen, 

o escritório do Rio continua a coletar esses panfletos. Ela mesma distingue os que devem integrar 

a BPG daqueles que devem seguir para Washington para serem incluídos na Pamphlet Collection 

(Kristoffersen, 11 abr. 2017). Essa coleção não está microfilmada e, por isso, é organizada pela 

Hispanic Division e pode ser consultada na Hispanic Reading Room118 da Library of Congress, 

assim como as demais publicações em espanhol ou português. Na Library of Congress, os 

materiais microfilmados devem ser pesquisados na Microform Reading Room119, onde, portanto, 

podem ser consultados os microfilmes que compõem a BPG. 

O escritório do Rio também adquire bibliografia a fim de dar suporte ao Handbook of Latin 

American Studies. Editado anualmente pela Hispanic Division, o Handbook of Latin American 

Studies é o mais antigo e importante guia de fontes da área de estudos latino-americanos do mundo, 

compreendendo bibliografias de Ciências Sociais e Humanidades. O seu primeiro editor foi o 

historiador Lewis Hanke, em 1936, nomeado chefe da Hispanic Division da Library of Congress 

quando esta foi inaugurada, em 1939. Desde então o Handbook passou a ser produzido anualmente 

pela Hispanic Division.120  

Além disso, o escritório é parceiro de várias associações internacionais relativas a estudos 

sobre o Brasil, participando assiduamente da Brazilian Studies Association (BRASA)121 e, 

                                                           
118 Para mais informações sobre Hispanic Reading Room, acessar: <https://www.loc.gov/rr/hispanic/> Acesso em: 31 

ago. 2017. 
119 Para mais informações sobre a Microform Reading Room, acessar: <https://www.loc.gov/rr/microform/> Acesso 

em: 31 ago. 2017. 
120 Para mais informações sobre o Handbook of Latin American Studies, acessar: <http://lcweb2.loc.gov/hlas/> Acesso 

em: 31 ago. 2017. 
121 Para mais informações sobre a BRASA, acessar: <http://www.brasa.org/brasa-xiii-call-for-proposals/> Acesso em: 

31 ago. 2017. 

https://www.loc.gov/rr/hispanic/
https://www.loc.gov/rr/microform/
http://lcweb2.loc.gov/hlas/
http://www.brasa.org/brasa-xiii-call-for-proposals/
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principalmente, do Seminar on the Acquisition of Latin American Library (SALALM).122 O 

SALALM é um seminário anual que reúne bibliotecários, livreiros, pesquisadores e estudantes 

interessados em colecionar, preservar e prover acesso a fontes de informação latino-americanas e 

caribenhas. Desde a década de 1980, o escritório do Rio marca presença no SALALM todos os 

anos, enviando parte de sua equipe para apresentar o material que vem reunindo e organizando ao 

longo dos anos. O SALALM é uma importante oportunidade que a equipe do escritório do Rio 

tem para conhecer os trabalhos reunidos por outras instituições e livreiros sobre a América do Sul, 

e, acima de tudo, de divulgar o trabalho desenvolvido no Rio office. Através da divulgação 

propiciada pelo SALALM, o escritório tem popularizado as suas coleções e angariado cada vez 

mais instituições de pesquisa interessadas em fazer parte de seu programa de cooperação, o CAP, 

bem como em adquirir alguns de seus materiais ou coleções isoladamente, transações importantes 

para garantir o financiamento das atividades e a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo 

escritório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
122 Trataremos do SALALM no terceiro capítulo. Para mais informações, acessar: <http://salalm.org/> Acesso em: 31 

ago. 2017. 

http://salalm.org/
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Capítulo III  

3. A BPG against the grain 

 

Retomando a expressão utilizada por Ann Laura Stoler (2002), a perspectiva traçada neste 

capítulo visa analisar a BPG against the grain. Após trabalhar em favor da corrente desta coleção 

(along the grain), concentrando-se em conhecer o seu conteúdo e a seu colecionador, chega o 

momento de fazer uma leitua à contrapelo, ou seja, analisar a construção narrativa do 

colecionamento. A investigação volta-se então contra a corrente da coleção, debruçando-se sobre 

os elementos narrativos articulados por seu colecionador durante o seu processo de produção, 

visando desnaturalizar o discurso nela apresentado. 

Para olhar para a coleção Brazil’s Popular Groups (BPG) como objeto de pesquisa, é 

essencial analisar o seu processo de colecionamento, uma vez que, por meio dele, é possível 

compreender como certos sentidos foram produzidos, atribuindo significados a esse conjunto de 

materiais. Ainda que influências alheias propriamente a este processo (relacionadas aos destinos e 

usos da coleção, por exemplo) construam significados distintos para o artefato, é inegável que o 

sistema no qual se consolida a continuidade desta coleção ao longo do tempo lhe confere uma 

identidade. Essa identidade está associada à “memória material” do conjunto colecionado.  

Cunhada pelo arqueólogo Laurent Oliver – ao voltar-se contra uma arqueologia confinada 

a relacionar objetos do presente a eventos, eras, estágios ou períodos passados –, a noção de 

“memória material” é esclarecedora por iluminar elementos internos de uma coleção que são 

fundamentos de sua identidade, servindo para: 

 

Levantar a questão da memória interna em sistemas arqueológicos (como olhares 

totalizantes de objetos, sítios ou complexos de sítios) pressupõe que exista uma 

identidade que deve ser a identidade própria desses sistemas, e que ela se perpetua 

no tempo. Esta identidade não é nem a atribuída pelos historiadores, etnólogos ou 

arqueólogos, nem a que as pessoas do passado que produziram ou constituíram as 

coisas cujos vestígios encontramos hoje atribuíram àqueles sistemas. A identidade 

em questão é a que se constrói através de e para os sistemas arqueológicos, em 

função de sua própria história ou de sua trajetória no tempo... O problema essencial 
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é basicamente determinar os processos pelos quais aquela memória constitui a si 

mesma. (Olivier, 2008: 107 apud Fabian, 2010: 64-65)  

 

A partir da observação de coleções de museus, tendo por base o conhecimento etnográfico 

de arquivos textuais, o antropólogo Johannes Fabian salienta que os “itinerários” e “histórias de 

vida” das coleções devem ser usados para possibilitar a apreensão de aspectos essenciais dessas, 

tais como suas identidades materiais e temporais específicas, destacando, por exemplo, os “atos 

de colecionar [coletar]” como eventos (Fabian, 2010: 66). Elucidativas, as noções sublinhadas por 

Fabian ajudam a pensar a BPG, sobretudo porque esta coleção, apesar de constituída por materiais 

bibliográficos reunidos por uma biblioteca, provém de um colecionamento similar ao etnográfico, 

já que as apropriações são efetuadas a partir de “encontros” durante viagens a campo: 

 

Ver a etnografia como uma forma de colecionar cultura (mas não, evidentemente, 

a única maneira de fazê-lo) realça os modos como os diversos fatos e experiências 

são selecionados, reunidos, retirados de suas ocorrências temporais originais, e 

como eles recebem um valor duradouro num novo arranjo. Coletar – pelo menos 

no Ocidente, onde geralmente se pensa o tempo como linear e irreversível – 

pressupõe resgatar fenômenos da decadência ou perda histórica inevitáveis. A 

coleção contém o que “merece” ser guardado, lembrado e entesourado. (...)  

De uma realidade histórica complexa (que inclui os encontros etnográficos em 

curso) eles selecionam aquilo que dá forma, estrutura e continuidade a um mundo. 

(...) 

Toda apropriação de cultura, seja por nativos seja por forasteiros, pressupõe uma 

posição temporal e uma forma de narrativa histórica específicas. Juntar, possuir, 

classificar e avaliar sem dúvida não se restringem ao Ocidente; mas em qualquer 

outro lugar essas atividades não precisam estar associadas à acumulação (em lugar 

de redistribuição) ou à preservação (em lugar de decadência natural ou histórica). 

A prática ocidental de colecionar cultura tem sua própria genealogia local, 

intrincada em distintas noções europeias de temporalidade e ordem. (Clifford, 

1994: 79-80) 

 

Os folhetos, pôsteres e publicações seriadas microfilmados na BPG foram coletados de 

maneira contingente por bibliotecários do Rio office em viagens periódicas pelo Brasil. Esses 
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trabalhos de campo vêm sendo realizados para formar conjuntos de materiais efêmeros relativos a 

grupos populares que, gravados em microfilme, constituem uma coleção que integra o acervo do 

colecionador e, ao mesmo tempo, de outras instituições. Desse modo, para analisar o processo de 

colecionamento da BPG, sem perder de vista as peculiaridades que o caracterizam, dispor de 

conceitos e noções cunhadas em diferentes áreas das Ciências Humanas, inclusive para tratar de 

coleções etnográficas, nos parece um caminho assertivo. 

Questões acerca do colecionismo vêm sendo abordadas em análises que ganharam maior 

vulto a partir dos anos de 1960 no campo das Humanidades, quando o impacto do pensamento 

estruturalista trouxe a necessidade de reflexão sobre os vínculos existentes entre símbolos – tais 

como textos, mitos e objetos – e identidades, entre objetividade e subjetividade, entre significante 

e significado. Nesse período, o historiador e filósofo polonês Pomian dedicava sua carreira à 

história da cultura europeia, das coleções e dos museus até ser convidado pela Enciclopédia 

Einaudi (Portugal) para escrever o verbete Colecção, que resultou em um dos textos mais 

importantes acerca do tema (Pomian, 1984). Alguns anos antes, o sociólogo e filósofo francês Jean 

Baudrillard já se empenhava em compreender as fronteiras entre o real e a imaginação, 

concentrando sua carreira em demonstrar como a cultura da atualidade nascia a partir de uma 

realidade construída, a “hiper-realidade”. Em 1968, publicou uma das obras mais significativas 

para a Teoria da Comunicação e a Semiologia, ‘Le Système des Objets’, reservando um capítulo 

ao estudo das coleções e do comportamento colecionista, no qual analisa a relação entre os seres 

humanos e as coisas, bem como a semiologia dos objetos. 

No final dos anos 1970 e 1980, já em uma fase pós-estruturalista, surge um movimento de 

crítica pós-marxista nas ciências sociais voltado para as relações entre ideologia e produção de 

conhecimento que influenciou muitos estudos nas Ciências Humanas, entre os quais aqueles 

relacionados a patrimônio e bens culturais. Esse movimento, personificado por escritores como 

Foucault, Lacan e Derrida, apesar de diverso e complexo, passou a ser conhecido como o “novo 

pensamento francês”, que se caracterizava por “suas bases amplamente estruturalistas e suas 

noções pós-estruturalistas e pós-marxistas sobre a natureza do poder e o funcionamento da 

ideologia que, agora não mais podemos evitar enxergar, permeiam toda a atividade humana” 

(Pearce, 1995: 8-9).  

O novo pensamento francês surtiu impactos sobre o estudo das coleções e do fenômeno do 

colecionamento como prática sociocultural em obras de autores como Susan Pearce, Mieke Bal e 
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Roger Cardinal, referências essenciais para este capítulo. Entretanto, compreendendo a 

importância das conceituações clássicas, nossa abordagem parte de alguns conceitos e enunciações 

trazidas por Pomian e Baudrillard, cujas obras – ainda que bastante criticadas – influenciaram e 

continuam a exercer influência sobre as principais pesquisas relacionadas ao tema. 

Pedra angular em análises acerca das coleções, partimos então da categorização elaborada 

por Pomian. Tendo em vista que o mundo das coleções privadas e o dos museus apresentam muitas 

diferenças, Pomian visa salientar o que ambos têm em comum, afirmando assim que toda coleção 

é formada por: 

 

[...] qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou 

definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, sujeitos a uma 

proteção especial num local fechado preparado para esse fim, e expostos ao olhar 

do público. (Pomian, 1984: 53) 

 

A partir dessa definição, o autor aponta para um paradoxo intrínseco às coleções que diz 

respeito à obrigatoriedade de suas peças serem mantidas temporária ou definitivamente fora do 

circuito das atividades econômicas e, ao mesmo tempo, serem consideradas objetos preciosos, 

estando submetidas à proteção especial e tendo um valor monetário atribuído. Logo, para o autor, 

elas apresentam “um valor de troca sem terem um valor de uso”, já que, a princípio, não são 

compradas para ter uma utilidade e sim para serem expostas ao olhar (Pomian, 1984: 53).  

Nesse ponto, podemos fazer um paralelo entre essa categoria de Pomian com um dos 

elementos apontados por Jean Baudrillard para caracterizar o advento do colecionismo: “the object 

divested of its function” (Baudrillard, 1994: 8).123 Centrado no comportamento individual, 

Baudrillard destaca o afastamento do sentido utilitário dos objetos como um dos requisitos 

necessários a uma coleção, uma vez que, para ele, qualquer objeto pode ter apenas duas funções: 

a de ser utilizado ou a de ser possuído.  

A primeira função tem a ver com o objetivo do sujeito em afirmar o controle prático do 

mundo, a segunda com a iniciativa de controle abstrato. As duas funções são para o autor 

mutuamente excludentes. Em poucas palavras, o objeto estritamente utilitário tem uma posição 

                                                           
123 Apesar de Baudrillard se concentrar no comportamento colecionista individual, apresenta aspectos importantes 

para o estudo do colecionamento de forma ampla. 
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social objetiva, como, por exemplo, uma máquina em atividade produtiva, diferentemente do 

objeto pura e simplesmente alienado de sua função, ou seja, abstraído de qualquer contexto prático, 

que assume assim uma posição estritamente subjetiva. Na visão de Baudrillard, o destino desse 

último objeto é ser colecionado. Deixa de ser um tapete, uma mesa, uma bússola ou qualquer outra 

coisa objetivamente útil para, ao invés disso, se tornar um ‘objeto’ ou uma ‘peça’. É na engrenagem 

dessa ideia que Baudrillard ilumina de significado a mudança de estatuto que os objetos adquirem 

dentro de uma coleção. Uma vez que, dentro dela, o significado do objeto depende completamente 

do colecionador. O resultado é que todos os objetos de uma coleção se tornam equivalentes graças 

a esse processo de abstração sustentado pelo ato de possuir (Baudrillard, 1994: 8).   

As categorizações tanto de Pomian quanto Baudrillard, apesar de visarem à universalidade, 

tentando se adequar a quaisquer conjuntos idetinficados como coleção, não tinham em mente 

coleções de natureza bibliográfica. Afinal, esse tipo de material, ainda que ganhe novos 

significados dentro de uma coleção, não perde completamente a utilidade prática que tinha antes.  

Apesar de, em geral, os materiais bibliográficos formarem coleções em bibliotecas, eles 

também estão presentes em coleções privadas e, em certos casos, em museus, mas não 

necessariamente apresentam “um valor de troca sem terem um valor de uso”, tal qual caracterizado 

por Pomian. Nesse sentido, o caso da BPG está ainda mais fora dessa definição. Formada por 

materiais bibliográficos microfilmados, com cópias destinadas à venda, esta coleção possui 

claramente valor de troca e também de uso. Afinal, podemos dizer que a sua produção é pautada 

pelo uso, uma vez que o suporte do microfilme, além de favorecer a venda de cópias da coleção, 

permite que as publicações originais sejam em grande parte descartadas pelo colecionador – 

servindo por vezes para intercâmbio com outras instituições – sem que ele abra mão de possuir a 

coleção. O suporte do microfilme engendra então uma utilidade prática ao mesmo tempo em que 

imprime um ordenamento interno peculiar à coleção, menos permeável a intervenções externas, 

constituindo assim uma identidade para a coleção fortemente atrelada ao colecionador. 

Para Baudrillard, em toda coleção invariavelmente existirá uma sucessão de objetos, bem 

como um conjunto total, cujo agrupamento marca o cumprimento da missão do colecionador. 

Segundo ele, é nessa necessidade que reside a justificativa para o fato de a posse de um objeto de 

qualquer tipo ser sempre satisfatória e, ao mesmo tempo, frustrante: a noção de que existe um 

conjunto de objetos a que ele pertence empresta ao objeto uma extensão além dele mesmo e isso 

contraria seu estado solitário, único, peculiar. Um padrão de conexões e correlações mais ou menos 
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complexo se torna vital para que o objeto individual alcance um grau de abstração suficiente para 

ser recuperado pelo colecionador que, através desta, rege o seu sentido de posse e sustenta a 

necessidade serial da coleção (Baudrillard, 1994: 8).  

O autor ressalta assim que o conceito ‘colecionar’ (do Latim colligere, de selecionar e 

reunir) é distinto do ‘acumular’. Este último – o empilhamento de papéis velhos, ou, utilizando sua 

analogia sobre o sistema digestivo humano, o “estoque de comida” – é o estágio inferior de 

colecionamento e está a meio caminho entre o que ele designa como “a introjeção oral e a retenção 

anal”. Em outras palavras, a simples acumulação está entre a recepção do objeto pelo sujeito e a 

decisão racional de mantê-lo sob sua posse, ao invés de deixa-lo seguir para descarte. O próximo 

estágio, que já pode ser visto como colecionamento, é o da acumulação em série de objetos 

similares (Baudrillard, 1994: 22). 

Nesse ponto, Baudrillard traz alguns “insights” úteis à reflexão sobre os primeiros estágios 

do colecionamento da BPG, dos quais trataremos com maior profundidade no próximo 

subcapítulo. A partir dos relatos de Carmen Muricy e Lygia Ballantyne, bibliotecárias do Rio 

office que trabalharam na primeira formação da BPG, compreendemos que, até pelo menos o início 

da década de 1980, as publicações efêmeras de grupos populares brasileiros eram despretensiosa 

e ocasionalmente reunidas no Rio office juntamente com publicações de todo tipo (livros, jornais, 

revistas, entre outros). Não havendo ainda a intenção de torna-las objetos de uma coleção 

especificamente definida, aquele momento inicial constitui, de acordo com Baudrillard, o estágio 

anterior ao colecionamento da BPG. Já no momento posterior, quando, aos olhos de agentes do 

Rio office, seus materiais passam a formar um conjunto com características comuns visíveis, 

havendo a decisão de mantê-lo e ampliá-lo, a acumulação em série se inicia e o colecionamento 

da BPG passa a existir de fato. 

Para Baudrillard, o colecionamento adequado emerge primeiramente com uma orientação 

para o cultural, com objetos sempre associados a projetos humanos singulares, mas que, por se 

referirem permanentemente um ao outro, remetem também, no interior de sua órbita, à dimensão 

externa de relações sociais e humanas. Por outro lado, mesmo nos casos em que motivações 

externas continuam fortes, a coleção nunca poderia existir sem uma sistemática interna (que no 

mínimo criará um compromisso entre os dois aspectos, o externo e o interno). Nesse sentido, apesar 

de a coleção estar apta a falar com os outros, é, primeiramente e acima de tudo, sempre um discurso 

para si mesma, sendo o aspecto serial de sua motivação evidente. Justifica, assim, a existência, por 
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exemplo, de compradores que investem em coleções de editores a ponto de continuarem a adquirir 

títulos que não têm interesse, apenas porque a posição característica de um livro dentro de uma 

série é suficiente para criar um motivo formal onde nenhum interesse intrínseco existe. A partir 

disso, Baudrillard apresenta categoricamente a distinção entre dois tipos de motivação, a do 

interesse real e a do serial, que coexistem, apesar de apontar para a tendência de a motivação da 

série preceder a real ou dialética (Baudrillard, 1994: 22-23).  Nesse sentindo, traz elementos que 

nos ajudam a compreender que o que permite uma mera acumulação transcender e tornar-se uma 

coleção não se restringe apenas à sua existência culturalmente complexa, mas à sua incompletude 

característica. 

Para Pomian, a principal qualidade atribuída a uma coleção diz respeito à exposição, ainda 

que seu público possa ser um grupo restrito ou mesmo uma única pessoa. Isso porque, 

independentemente de a quem a coleção esteja destinada, o que lhe confere sentido é a percepção 

de que seus objetos – sejam eles obras de arte, relíquias, documentos –, quando expostos ao olhar, 

ligam o observador a uma dimensão invisível ali representada: situações passadas, mundos 

distantes ou dimensões sagradas. O aspecto homogeneizador das coleções, ou seja, a característica 

comum a todas elas, seria então o fato de seus objetos servirem como intermediários entre dois 

mundos, o dos vivos e o dos mortos, o do profano e o do sagrado, o do presente e o do passado, o 

do conhecido e o do desconhecido. Afinal, segundo o autor, é esse poder de comunicação que torna 

os objetos de uma coleção “semióforos” (Pomian, 1984: 68).  

A categoria semióforo remete ao papel de destaque desempenhado pelo colecionador, uma 

vez que ilumina o fato de a representatividade atribuída aos objetos estar sempre relacionada a 

escolhas feitas por ele.  Sendo assim, os “semióforos” revelam que a representação do “invisível”, 

do “outro” ou do “passado” por meio dos objetos decorrerá sempre de escolhas do produtor da 

coleção. Para promover essa interação entre tempos e/ou culturas distantes, os objetos 

colecionados são organizados seguindo uma narrativa, por meio de um fio condutor capaz de lhes 

atribuir significados e configurá-los como mediadores entre realidades distintas. Nesse sentido, 

Pomian lança luz sobre a centralidade da narrativa do colecionador em uma coleção: 

[...] a linguagem engendra o invisível, porque o seu próprio funcionamento, num 

mundo onde aparecem fantasmas, onde se morre e acontecem mudanças, impõe 

a convicção de que o quê se vê é apenas uma parte do que existe. A oposição 

entre o visível e o invisível é, antes de mais nada, a que existe entre aquilo de que 
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se fala e aquilo que se apercebe, entre o universo do discurso e o mundo da visão. 

(Pomian, 1984: 68) 

 

Essa linguagem que para Pomian engendra o invisível, impondo a percepção de que o 

objeto que se vê em uma coleção é apenas um fragmento do que existe ou existiu, para a filósofa 

Mieke Bal tem como núcleo a subjetividade narrativa. Partindo da teoria literária, Bal considera 

que as coleções são um tipo de narrativa. Segundo ela, ainda que nem todas as narrativas sejam 

contadas unicamente por um agente, o narrador – que é o sujeito linguístico do discurso –, a 

informação exposta por ele é também, inevitavelmente, pautada por um ponto de vista subjetivo. 

Atribui a essa presença subjetiva nas narrativas a categoria focalisor, e à atividade que ela 

desempenha de focalisation, conceitos que para ela são cruciais para compreender a tensão entre 

a objetividade socialmente acessível e a subjetividade característica das narrativas. Coloca assim 

em evidência a noção de que todas as narrativas são, mais ou menos, ficcionais ou, em outras 

palavras, torna a ficcionalidade nas narrativas uma questão de grau. Sob essa perspectiva, Mieke 

Bal chama a atenção para o fato de que as coisas, matéria-prima das coleções, são chamadas de 

objetos para parecerem ser a mais pura forma de objetividade. No entanto, a questão da 

ficcionalidade inerente a todas as narrativas deve também ser considerada na reflexão acerca das 

coleções. Além disso, Bal lembra que objetos, para além da coleção, podem ser ou contar histórias, 

nos ajudando a perceber itens colecionados também como elementos subjetivados presentes nas 

narrativas. (Bal, 1994: 98-99). 

Enquanto para Bal é praticamente impossível definir com exatidão o colecionamento – que, 

segundo ela, conta com definições irremediavelmente vagas – e, narrativamente, delimitar onde a 

sua atividade começa, a atitude de colecionamento é notavelmente inconfundível. Nesse sentido, 

é crítica a obra “Museums, Objects and Collections”, da historiadora, arqueóloga e especialista em 

estudos sobre museus Susan M. Pearce (1992), na qual a autora sustenta que as coleções são 

compostas por objetos que vêm do passado para nós, reunidos pela intenção de alguém que 

acreditava que o conjunto dos itens apresentados era, de alguma forma, mais do que a soma de 

cada um deles. Bal pondera que se tomarmos o elemento ‘passado’ livremente, a mesma definição 

utilizada por Pearce para coleção parece servir para definir qualquer conjunto de objetos, como os 

utilizados apenas como decoração de interiores ou que compõe um armário de louças antigas, por 

exemplo. Aponta assim para a inevitável frustração que ocorre quando se inicia qualquer tipo de 
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investigação sobre coleções já com uma definição: ou a definição é tão limitada que não cobre 

todo o espectro dos seus objetos ou é tão ampla que uma variedade de outras coisas é coberta por 

ela também (Bal, 1994: 99).  

Na verdade, o que ela expõe com isso é que as tentativas de definição de coleções a priori 

dependem de um conhecimento que, no final das contas, também está em jogo no problema do 

colecionamento. Para Bal, por mais enigmático que possa soar, um conhecimento que parte de 

definições já estabelecidas tem muito em comum com aquele tipo de conhecimento sustentado a 

partir de classificações de objetos e coleções. Nesse sentido, propõe a reflexão sobre 

colecionamento de um modo narrativo (Bal, 1994: 98-100).  

Sugerindo então que se encare o colecionamento como um processo constituído no 

confronto entre objetos e atividades subjetivas instruídas por uma atitude, Bal nos faz enxergar o 

colecionamento como um processo onde objetos, ação subjetiva e confronto são eventos. Esses 

três elementos juntos, para ela, definem o trabalho narrativo e tornam possível a interpretação do 

significado do colecionamento em termos narrativos. Acreditando na potencialidade dessa 

abordagem para clarear aspectos que tendem a ser negligenciados em análises sobre coleções, Bal 

discute colecionamento como uma narrativa em si mesmo, e não como um processo que se presta 

a ser narrado (Bal, 1994:100). 

Em diálogo com a abordagem narrativa proposta por Mieke Bal, Susan Pearce, em  “On 

collecting: an investigation into collecting in the European tradition” (1995), revê sua formulação 

anterior – criticada por Bal – e apresenta algumas daquelas que, para ela, seriam as bases para a 

noção de coleção na tradição europeia: conjunto de objetos que são um ato de imaginação, em 

parte social e em parte individual, fruto de uma metáfora que pretende criar significados que 

ajudem a construir a identidade de uma sociedade e também visões individuais de mundo. Segundo 

Pearce, montadas com o propósito de serem vistas como um ato de elevação do mundo das 

mercadorias comuns para um de especial significância, as coleções ocupam posição particular no 

processo de criação de valor, atribuindo valor especial à imaginação e menor à necessidade – ou à 

utilidade –, e, nesse jogo de imaginação, os objetos seriam poderosos atores. Tendo em vista os 

variados tipos de coleções existentes, e justificando-se, de certa forma, de sua anterior 

conceituação generalizadora, Pearce pondera que demarcar estritamente a categoria coleções seria 

errado e pouco útil para o esforço de entender a sua dinâmica. Resolve então essa equação 

atribuindo à escolha do colecionador propriamente dita um papel central no processo de 
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colecionamento, uma vez que nela está expressa a natureza dupla desse processo, no qual seleção 

e atribuição de valor estão representadas (Pearce, 1995: 27).  

Convergente com a ideia de Bal (1994) e Pearce (1995), a caracterização das coleções 

apresentada por Roger Cardinal também posiciona centralmente o papel do colecionador. Cardinal 

destaca que o discurso narrativo criará a noção de conjunto para um grupo de materiais com origens 

completamente distintas e, a partir dele, será formada a coleção: “(by collection) I mean a 

concerted gathering of selected items which manifest themselves as a pattern or set, thereby 

reconciling their divergent origins within a collective discourse” (Cardinal, 1994: 71). 

 

 

3.1. A narrativa do colecionamento 

À luz dessses autores, partimos da premissa de que o colecionamento da BPG é norteado 

pelo discurso do colecionador e nos valemos de ferramentas discursivas apresentada por Bal para 

analisar o seu colecionamento enquanto narrativa. Diante disso, é importante ter em vista que a 

narrativa é um relato em um sistema semiótico qualquer no qual uma sequência subjetivada de 

eventos é apresentada e comunicada. Nesse sentido, o enredo é caracterizado por uma série de 

eventos experimentados pelos agentes e os agentes – sujeitos da ação – são atores. O enredo 

subjetivado é a história, contada por meio de sinais de fácil compreensão – palavras, gestos, 

imagens ou objetos de uma coleção –, e o sujeito semiótico é o narrador (que pode desempenhar 

também o papel de ator principal), já que é quem produz ou conta essa história (Bal, 1994:100-

101).  

Assume-se assim que o enredo tem, necessariamente, começo, meio e fim, já a história 

pode, cuidadosamente, manipular esta ordem. Afinal, através da estrutura narrativa, pode inverter 

o início e o fim, ou mesmo o início e o meio, conforme ocorre na estrutura conhecida por in media 

res, manipulação muito característica em narrativas literárias e também cinematográficas nas quais 

a história parte do meio da trama. Com frequência, a sequência de eventos se apresenta de forma 

misturada na narrativa, logo, ao considerar o colecionamento uma narrativa, Bal chama a atenção 

justamente para a não obviedade de sua cronologia (Bal, 1994:101).  

Um objeto pode ter sido o primeiro a ser adquirido, mas, quando isso ocorreu, ele não foi 

colecionado – meramente comprado, dado ou encontrado e mantido porque ele era, de alguma 

maneira, gratificante. Com relação ao enredo do colecionamento, o evento inicial é arbitrariamente 
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contingente e acidental e é justamente isso que torna o colecionamento especificamente uma 

narrativa. Afinal, apenas retrospectivamente, por meio da manipulação de uma sequência de 

eventos, pode a acidental aquisição do primeiro objeto se tornar o seu “início”. No enredo, essa 

aquisição corresponde à pré-história do colecionamento, na história do colecionamento, contada 

in media res, ela é apresentada como o início, pois o que importa nesse tipo de narrativa é o 

significado da ação. Coleta passa a significar colecionamento precisamente quando uma série de 

compras ou doações de repente se torna uma sequência significativa, expressiva. Este é o momento 

em que o narrador autoconsciente, ou colecionador, começa a ‘contar’ a história, guiando-a a partir 

de seu ponto de vista.  

Tal qual em histórias contadas in media res, o início do enredo da coleção Brazil’s Popular 

Groups não corresponde exatamente ao ano de tiragem dos primeiros documentos nela 

apresentados, como pode supor o título “Brazil’s Popular Groups: a Collection of Materials Issued 

by socio-political, Religious, Labor and a Minority Grass-roots Organizations (1966-1986)”, 

atribuído à primeira fase da coleção pela Library of Congress, que, juntamente com o Rio office, 

é a sua colecionadora/narradora. De acordo com Lygia Ballantyne, apesar dos primeiros folhetos, 

pôsteres e periódicos que compõem a BPG serem datados da década de 1960, a coleta desses por 

parte da equipe do Rio office foi iniciada anos depois, já na década de 1980, mais precisamente 

entre os anos de 1984 e 1985, quando Lygia já ocupava o cargo de Field Diretor do escritório:  

 

É um fato que o escritório só começou a coletar este material em 1984 ou 85, 

durante as "Diretas Já", quando as manifestações populares se tornavam mais 

visíveis no Rio, mas a verdade é que os grupos existiram muito antes disso, como 

prova o fato de que os folhetos que coletamos retroativamente tinham data de 

publicação desde 1966, vinte anos antes do final da ditadura militar. (Ballantyne, 

17 abr. 2017)124 

 

Informação semelhante é apresentada no panfleto sobre a BPG entregue aos visitantes do 

Rio office, cujo acesso é restrito, uma vez que a visita deve ser agendada e autorizada previamente 

seguindo as medidas de segurança do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, 

onde está localizado: 

                                                           
124 Mensagem enviada por e-mail por Lygia Ballantyne à Carmen Muricy em 17 de abril de 2017, com cópia para a 

autora. 
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Em 1984, o escritório da Library of Congress começou um esforço sistemático 

para identificar, localizar e contactar grupos de editores não-comerciais, cuja 

produção poderia ser de utilidade para pesquisadores interessados nos estudos dos 

movimentos sociopolíticos brasileiros de base. (Library of Congress Overseas 

offices, Rio de Janeiro)125  

 

Entretanto, na webpage exclusivamente criada pelo Rio office para a BPG, a fim de 

apresentá-la aos pesquisadores em geral e às instituições interessadas na compra de cópias 

microfilmadas, esta coleção é apresentada da seguinte forma: 

 

The collection makes accessible to researchers a body of primary materials, mostly 

non-commercially produced and difficult to acquire and obtain, which is basic to 

the study of grass-roots political and social movements in Brazil. 

The initial collection, Brazil's Popular Groups: 1966-1986, was conceived as a 

means of documenting popular movements which grew during the period of 

Brazilian military rule (1964-1984) and after the inauguration of Brazil's New 

Republic in 1985. The twenty-year retrospective collection is followed by 

supplements for 1987-1989, 1990-1992 and annually thereafter. (Library of 

Congress Overseas offices, Rio de Janeiro)126 

 

Visando apresentar ao pesquisador o conteúdo da coleção, a introdução encontrada nas 

páginas iniciais do primeiro rolo de microfilme da primeira parte da BPG segue esse mesmo 

padrão: os anos relativos ao trabalho de coleta do Rio office não são mencionados e o período de 

produção e distribuição das publicações colecionadas é motivo de destaque: 

 

Brazil’s Popular Groups, also referred to as “movimentos populares” or popular 

movements, consist of diverse political – action organizations which seek to 

organize, represent and defend the masses and minorities of the country. […] 

                                                           
125 A impressão datilografada em folha de papel A4, cujo título apresentado é “Brazil’s Popular Groups – Movimentos 

Populares Brasileiros”, me foi entregue pela então Field Director do Rio office, Debra McKern, durante a entrevista 

concedia pela mesma, juntamente com Hanne Kristoffersen (bibliotecária de aquisição) e Carla Maia (chefe de 

catalogação) no próprio escritório, em 11 de abril de 2017.   
126 BPG: Introduction. Disponível em: <https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/index.html> Acesso em: 23 nov. 2017. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/index.html
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Foremost among the organizations represented in this collection are the works of 

the Catholic Church whose social, political and educational role in Brazil is 

increasingly documented by a large number of the popular grass-roots 

organizations covered to this collection. […] During the years of military rule in 

Brazil (1964-1985), characterized by terrorist activities, government repression, 

curtailment of civil liberties, and increasing political and labor unrest in the late 

1970s and early 1980s, the progressive wing of the Church quietly maintained its 

educational and organizing efforts at the grass-roots level, as well as its open 

condemnation of human rights abuses. The material in this collection document 

both these aspects of the Church’s activities in Brazil during the most rigid years 

of the military regime. They also cover the period of gradual liberalization of the 

regime under President Geisel and Figueiredo (1975-1985), the emergence of new 

political parties, re-establishment of direct elections for Congress and later for 

Governorships, strengthening of the independent labor movement, transition to 

civil rule under President, and election of a Constitutional Assembly in October 

1986. (Library of Congress, Photoduplication Service. [Microfilme], 1988: reel 1) 

 

Enquanto nos canais de mais amplo acesso sobre a BPG, o período, o modo de coleta e a 

origem dos documentos são negligenciados, o fato de muitos desses materiais terem sido 

produzidos por grupos de resistência durante os anos do regime ditatorial é destacado. A narrativa 

do colecionador silencia assim sobre a atitude de colecionamento, moldando a sua história. Afinal, 

apesar do destaque dado aos primeiros anos da ditadura e do ano de 1966 ter sido escolhido como 

o ponto de partida para a periodicidade da BPG, apenas quatro documentos produzidos na década 

de 1960 estão presentes na coleção, todos apresentados em sua primeira parte: “Mensagem à 

nação: documentário do Governo de Minas Gerais”127 (1962); “Educação Cristã à Luz do 

Concílio”128 (1966); “Primeiro Programa Experimental para Organização e Desenvolvimento de 

Comunidades Indígenas”129 (1967); “Igrejas e Comunidades Eclesiais de Base: objetivos e 

                                                           
127 “Mensagem à nação: documentário do Governo de Minas Gerais”, produzido pela Comissão Central da CNBB e 

editado em 1962 pela Imprensa Oficial de Minas Gerais, é o primeiro panfleto apresentado na categoria “Religion and 

Theology” da BPG (1966-1986). 
128 “Educação Cristã à Luz do Concílio”, sem autoria e editado em 1966 pela Associação de Educação Católica (AEC) 

do Rio de Janeiro, é o segundo panfleto apresentado na categoria “Religion and Theology” da BPG (1966-1986). 
129 “Primeiro Programa Experimental para Organização e Desenvolvimento de Comunidades Indígenas”, produzido 

pelo Conselho Nacional de Proteção aos Índios e editado em 1967 pela CNBB Leste I no Rio de Janeiro, é o primeiro 

panfleto da categoria “Indians” da BPG (1966-1986). 
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diretrizes de um Plano de Ação Pastoral na Região Leste I”130(1969). O restante dos materiais que 

integram a BPG foi produzido a partir da década de 1970 ou da década de 1980. Nesse sentido, 

fica claro que a menção ao ano de 1966 no título da coleção e a ideia de que a coleta da primeira 

parte da BPG “cobre” os anos 1966 a 1986, induzida pelo uso do hífen, são uma invenção narrativa.  

Essa “ilusão cronológica” serve também para pensar em que medida as categorias que 

classificam os materiais da coleção são tributárias do momento de sua produção (1984-1985) e em 

como uma coleta que tivesse se iniciado de fato em 1966, além de produzir um conjunto mais 

robusto de materiais sobre os anos 1960, poderia contemplar outros temas e outras nomenclaturas. 

Essa perspectiva ganha mais nitidez ao ser evidenciado que, em meados da década de 1980, quando 

a BPG passou a ser produzida, os movimentos sociais no Brasil se consolidavam como um “novo 

sujeito”, expressão cunhada por Eder Sader (1988) para caracterizar a ascensão desses movimentos 

durante as décadas de 1970 e, principalmente, 1980.  

Segundo Sader, esse novo sujeito é criado a partir da prática política e social de indíviduos 

que “passam a definir-se, a reconhecer-se mutuamente, a decidir e agir em conjunto e a redefinir-

se a cada efeito resultante das decisões e atividades realizadas” (Sader, 1988: 10). Em decorrência 

dos primeiros dez anos de ditadura – período em que o poder de controle e dominação do regime 

militar oprimiam as principais formas de resistência da sociedade –, as instituições com maior 

representatividade social (Igreja, sindicatos e os partidos de esquerda) passavam por crises e 

procuravam novas vias para restabelecer relações com a sociedade. Em meio ao enfraquecimento 

dessas grandes entidades representativas, vários movimentos sociais surgiram, outros se 

fortaleceram e muitos deles optaram por modelos de organizações sociais distintos dos 

tradicionais, reivindicando reformas no Estado e na sociedade a partir de novos discursos e 

práticas. Assim, se o núcleo dos materiais reunidos pela BPG se refere claramente às ideias e às 

formas de ação desses “novos sujeitos”, a narrativa do colecionador, ao fazer supor que o processo 

de colecionamento teria se iniciado ainda na década de 1960 – período no qual tais grupos 

populares ainda não se faziam tão diversos e representativos na sociedade –, pode ser descortinada 

também pelo anacronismo que evoca.   

                                                           
130 “Igrejas e Comunidades Eclesiais de Base: objetivos e diretrizes de um Plano de Ação Pastoral na Região Leste I”, 

sem autoria e editado em 1969 pela CNBB Leste I no Rio de Janeiro, é o segundo panfleto apresentado na categoria 

“Religion and Theology” da BPG (1966-1986). 
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 Pautada pelo intuito de construir uma clara associação entre o início dos trabalhos gerais 

do Rio office – cuja inauguração ocorreu em novembro de 1966 – e os anos em que foram 

produzidos os documentos reunidos na BPG, a periodicidade 1966-1986, apresentada no título do 

primeiro conjunto da coleção, conduz o observador a acreditar numa concomitância entre o 

trabalho de coleta dos materiais da BPG e a atividade do escritório. Obviamente que essa 

associação não pode ser feita por qualquer observador, mas por aqueles familiarizados com a 

trajetória e os trabalhos desenvolvidos nos escritórios que a Library of Congress mantém no 

exterior, o que leva a crer que essa narrativa está voltada, principalmente, para a própria Library 

of Congress, visando ao reconhecimento institucional do Rio office. Em outras palavras, a 

periodicidade atribuída à BPG sugere uma estreita relação entre esta e o Rio office, construída de 

forma a atrelar quase que automaticamente a sua existência ao trabalho desenvolvido pelo 

escritório desde a inauguração, promovendo-o institucionalmente e, em menor escala, entre as 

bibliotecas que se interessam em obter cópias da coleção.  

Logo, com a ajuda de artifícios narrativos, os agentes do Rio office instrumentalizaram a 

BPG, expondo-a na vitrine dos grandes resultados do escritório e projetando-a como uma fonte 

importante e “rara” sobre o Brasil, com capacidade de ampliar o capital do acervo internacional 

da Library of Congress e, por decorrência, aumentar o capital do Rio office e de seus funcionários. 

Afinal, desde a sua inauguração, o escritório do Rio é responsável por reunir obras produzidas no 

Brasil por editoras públicas e privadas, mas, conforme detalharemos mais adiante, não tinha 

inicialmente a prerrogativa de recolher materiais efêmeros relativos a movimentos sociais.  

Na década de 1980, com a ideia de criar a BPG partindo de funcionários do próprio Rio 

office, a busca por esses materiais passou a fazer parte do escopo de trabalho do escritório. Desse 

modo, a variedade geográfica, dificuldade ao acesso e inconstância na produção dos folhetos, 

pôsteres e publicações seriadas reunidos na BPG angariaram maior evidência para a necessidade 

da Library of Congress manter um escritório no Brasil com funcionários capazes de buscá-los in 

loco. Nesse sentido, o recurso de periodicidade utilizado na BPG é um exemplo de como artifícios 

narrativos são capazes de refletir pensamentos e aspirações do narrador/colecionador. 

Ainda com relação a esse aspecto associativo entre a BPG e seu colecionador, é interessante 

notar outras ações narrativas. Enquanto na primeira fase da coleção o Rio office lhe atribuiu a 

periodicidade 1966 a 1986, relacionando-a ao momento de produção dos materiais e, ao mesmo 

tempo, ao período de existência do próprio escritório, nos suplementos trienais e anuais da BPG, 
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lançados posteriormente, o intervalo de tempo associado a cada um deles passou a corresponder a 

quando as publicações apresentadas foram efetivamente coletadas. Por exemplo, a periodicidade 

atribuída ao primeiro suplemento da BPG, nomeado “Supplement_1987-1989”, se refere ao 

período em que a coleta dos materiais foi feita pela equipe do Rio office, apesar de muitos desses 

documentos serem anteriores – sendo os mais antigos datados de 1979.131 Essa mesma 

configuração ocorre nos demais suplementos da coleção, os quais, apesar da periodicidade trienal 

ou anual destacada junto ao título “Supplement_” ser crescente e sequencial, apresentam 

documentos produzidos a partir do final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Ao longo de toda 

a coleção, a periodicidade é um dos artifícios narrativos acionados pelo Rio office, enquanto 

colecionador, para reafirmar institucionalmente o seu espaço, reiterando, a cada novo suplemento 

da BPG, a importância de seu trabalho.  

Essa periocidade assumida pelo narrador produz também a noção de exaustividade 

fundamental para o empreendimento da coleção, uma vez que a designação linear – sempre para 

frente no tempo – e seriada – com um conjunto sucedendo imediatamente ao outro – visa produzir 

a ideia de completude das informações reunidas na BPG. Afinal, se a narrativa destacasse a 

presença de documentos anteriores, deixaria em evidência que as partes precedentes não estavam 

completas, ressaltando as suas “lacunas". Nesse sentido, é interessante sublinhar que a busca do 

colecionador por criar uma aparente integralidade para a BPG encontra obstáculo no suporte do 

microfilme. Ao dificultar inclusões na coleção ou outros tipos de intervenção posteriores, o 

microfilme acaba expondo suas falhas, o que não acontece no colecionamento de documentos 

originais, que permite ao colecionador intervir na sequência, alterando a qualquer tempo a ordem 

que estipulara para a coleção. Desse modo, o ato de inclusão de documentos antigos em 

suplementos mais recentes ao mesmo tempo em que demonstra o compromisso do colecionador 

com a completude, expõe fragilidades, as quais este tenta minimizar por meio de recursos 

narrativos.  

                                                           
131 “Depoimento de Gregório Bezerra sobre as ligas camponesas”, publicado em 1979 pelo Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos, Assessoria e Educação Popular, em João Pessoa, é o primeiro panfleto apresentado na categoria 

“Agrarian Reform and Land Issues”; “Congresso Oposição Metalúrgica: Teses Aprovadas”, publicado em 1979 pelo 

Centro Pastoral Vergueiro (CPV), em São Paulo, é o primeiro apresentado na categoria “Labor and Laboring Classes”; 

“Seminário de Estudo sobre a Vida Religiosa Inserida nos Meios Populares, 24 a 29 de setembro de 1979”, publicado 

em 1979 pela Conferência de Religiosos do Brasil (CRB-Nacional), no Rio de Janeiro, é o primeiro apresentado na 

categoria “Religion and Theology”.  
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Diante dos limites impostos pelo microfilme, ao invés de informar claramente sobre a 

periodicidade extata dos materiais de cada conjunto, o colecionador opta por “confundir” o 

pesquisador que utilize a BPG como fonte para análises. De fato, apesar de determinar uma 

periodicidade para cada conjunto produzido, esta não engloba todos os materiais da coleção nela 

compreendidos. O compromisso do colecionador com a completude se manifesta no fato de ele 

adicionar materiais anteriores aos períodos estipulados nos títulos de cada conjunto produzido para 

a BPG. Porém, ele parece ter maior comprometimento com uma narrativa sequencial e linear que 

associe claramente a coleção ao Rio office, promovendo-o, mesmo que para isso tenha que 

dificultar um pouco mais o trabalho do pesquisador. 

O fato da coleta dos materiais da BPG ter sido iniciada entre os anos de 1984 e 1985 não 

significa que a coleção tenha começado neste mesmo momento, afinal, conforme já elucidado por 

Baudrillard, o empilhamento de documentos está no meio do caminho entre a coleta e o 

colecionamento (Baudrillard, 1994: 22). Com relação a este ponto, Mieke Bal segue nessa mesma 

direção e aponta para a impossibilidade de se prever qual o momento e quais as categorias de 

objetos cairão sob o feitiço do colecionamento. Para Bal, o afã que nortea esta atitude apenas se 

torna compreensível depois de ter sido desenvolvido suficientemente a ponto de se tornar notável. 

É da natureza desse afã ser cumulativo e apenas poder ser reconhecido de forma retrospectiva, 

sendo a “cegueira” inicial até mesmo uma precondição para que o colecionamento seja 

desenvolvido desprovido de qualquer censura ética, financeira ou política (Bal, 1994: 101-102). 

Desse modo, percebemos que a impossibilidade de estipular um início exato para o 

colecionamento da BPG faz parte de seu próprio processo de colecionamento: 

 

No começo a Library não colecionava folhetinhos, de três, quatro ou cinco páginas, 

isso não interessava. Às vezes a gente fazia uma visita e às vezes eles vinham 

misturados com outras coisas. Agora, eu não estou conseguindo lembrar bem do 

momento exato em que nós dissemos: – “Não, vamos começar a colecionar esses 

panfletos.” Mas em determinado momento, foi o que a gente fez. Por exemplo, o 

movimento agrário, de mulheres, quando começaram a ter vulto, a gente falou: – 

“Vamos colocar aqui nesse porta-folheto!” Era exatamente um porta-folheto, como 

esses de escritório mesmo, aí passamos a colocar do lado de fora uma etiqueta 

escrito “Mulheres”, aí aquilo ali começou a ser juntado, mas, a princípio, não era 
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para ser enviado para lá para a Library não. (...) era porque a gente achou que 

aquilo ali, não era possível, era muita coisa interessante! (Muricy, 28 abr. 2017) 

 

Carmen enfatiza que, a princípio, a coleta dos documentos que integrariam futuramente a 

BPG foi uma iniciativa exclusiva da equipe do Rio office, num momento em que nenhuma 

representação da Library of Congress incluía materiais efêmeros produzidos por movimentos 

populares em suas coleções. Essa memória é compartilhada por Lygia Ballantyne, que relata sobre 

a dificuldade de se conseguir o aval da Library, em Washington, para tornar aquele “conjunto 

atípico” de documentos uma coleção oficial da instituição, com direito a coleta, organização e 

catalogação sistemáticas, além de sua reprodução por meio de microfilmes: 

 

No início da coleta de folhetos e cartazes, era evidente que esse tipo de material, 

tecnicamente, estava completamente fora dos parâmetros de aquisição da Library. 

A Library não tinha como objetivo declarado adquirir "grey literature" e, mais do 

que isso, não tinha como organizar e descrever bibliograficamente este tipo de 

material (o terror dos catalogadores!) [...]. 

Lembro-me perfeitamente quando fomos a Washington, você e eu [refere-se 

diretamente a Carmen], armadas com dois grandes arquivos pretos com exemplos 

do material, já organizado por grandes assuntos, e apresentamos aos nossos chefes 

da Overseas Operations Division, e ao pessoal da Hispanic Division para propor a 

coleta sistemática, a organização por grandes assuntos e a microfilmagem desse 

material. O pessoal da Hispanic Division, reconhecendo o valor para a pesquisa 

desse tipo de literatura, imediatamente nos apoiou nesse projeto, mas foi preciso 

argumentar muito com os bibliotecários de aquisição (leia-se Peter de la Garza) 

que argumentaram contra o tipo de material, que não estava sendo colecionado 

pela Library em nenhum país. “Por que fazer uma exceção para o Brasil?”, diziam 

eles. “E o resto da América Latina, também em meio a ditaduras e fermento 

político? Como colecionar por toda parte?” A verdade é que, sem a presença no 

local, e dependendo de livreiros comerciais para adquirir material dos outros 

países, a Library não tinha condições de localizar, muito menos adquirir, este tipo 

de material no México, na América Central, na Argentina, etc. Foi preciso muito 

argumento e o apoio total dos pesquisadores da Hispanic Division (Earl Pariseau, 

que foi o primeiro diretor do Escritório no Rio em 1966) e, mais tarde, do 
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Photoduplication Service, para que a Library autorizasse o projeto. (Ballantyne, 17 

abr. 2017)  

 

Percebemos, portanto, que a BPG tem em sua base de criação a relativa autonomia dos 

agentes envolvidos no projeto. Eles avaliaram o que poderia ser colecionado pelo Rio office de 

forma a produzir um diferencial que imprimisse projeção institucional ao trabalho específico 

desenvolvido naquele escritório. A partir do colecionamento dos folhetos, publicações seriadas e 

pôsteres de movimentos populares brasileiros, produziram no Rio office uma coleção com 

assinatura própria, diferente das coleções até então organizadas pelos demais Overseas offices da 

Library of Congress. A base de criação da BPG foi a expectativa de fazer com que uma coleção 

tipicamente brasileira, com materiais e conteúdo singularmente organizados no Rio office 

integrasse a grande “coleção das coleções” da Library of Congress. Desse modo, a BPG desperta 

na Library of Congress e nos demais escritórios que mantém no exterior a atenção para materiais 

efêmeros criados por grupos populares locais, incentivando a coleta desses materiais. Entretanto, 

até hoje, apenas o Rio office apresenta uma coleção permanente formada por esses materiais.132 

O Annual Reports da Hispanic Division relativo ao ano fiscal de 1987, com início no 

primeiro dia de outubro de 1986 e término em 30 de setembro de 1987, faz referência à presença 

de Lygia Ballantyne em algumas reuniões que ocorreram na Library of Congress para se discutir 

sobre o processo de formalização da BPG, que, na ocasião, aparecia com periodicidade reduzida 

(1968-1986), sendo tratada como um projeto em finalização cujo título era “The New Republic 

Project”: 

Mrs. Lygia Ballantyne, the active director of the Library’s Office in Rio de Janeiro, 

Brazil, visited the Division for various reasons in January, May and July 1987. (…) 

The Project to acquire pamphlets and other ephemera of various Brazilian popular 

groups for the period 1968-1986 under the title of the New Republic Project was 

nearing completion. Several meetings were held in the Library to determine 

microfilming procedures, subject headings, inclusive dates for the project, and 

distribution of the microfilm. (Annual Reports of the Hispanic Division, 1987: 1-

2) 

                                                           
132 No capítulo anterior, abordamos materiais coletados e coleções produzidas nos seis Overseas offices da Library of 

Congress. A BPG é a única coleção com produção contínua formada especificamente por materiais efêmeros 

relacionados a grupos populares locais. Disponível em: <https://www.loc.gov/acq/ovop/> Acesso em: 3 mar. 2018. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/
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Nos dois anos fiscais seguintes, o título Brazil’s Popular Groups e a periodicidade 1966-

1986 são mencionados nos Annual Reports da Hispanic Division. No de 1988, encontra-se a 

informação sobre quando ocorreu a finalização do processo de organização dos materiais que 

integram essa coleção; já no referente ao ano de 1989, o anúncio de que o processo de 

microfilmagem da BPG havia sido concluído: 

 

The file of pamphlets and periodicals contained in the Brazil popular Groups 

project were forwarded to the Preservation Microfilming Office to be converted to 

microfilm; that compilation was completed in June. (Annual Reports of the 

Hispanic Division, 1988: 6) 

 

The Library continues receiving a great many titles from the Rio Office. Filming 

was completed during this fiscal year of a collection entitled Brazil’s Popular 

Groups 1966-1986, which was collected by the Rio Office. (Annual Reports of the 

Hispanic Division, 1989: 5) 

 

Informação sobre o ano de conclusão do processo de microfilmagem da primeira parte da 

BPG também é apresentada no início da transmissão de cada rolo de microfilme que a compõe, 

conforme mostrado na imagem abaixo: 
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Library of Congress, Photoduplication Service [Microfilme], 1988: reels 1-31. 

 

É interessante notar que essa imagem, ao ser apresentada no início da transmissão de cada 

microfilme, demarca não somente a Library of Congress como responsável por todo o processo de 

geração da BPG – colecionamento, organização e microfilmagem dos materiais –, como serve para 

consignar ao Rio office o papel da coleta e organização da coleção. Esta “folha de rosto” 

apresentada nos rolos de microfilmes da primeira parte da BPG tem o formato padrão, aparecendo 

nos mesmos moldes no início das transmissões de todos os rolos de microfilmes dos suplementos. 

Serve assim como projeção do trabalho desenvolvido pelo Rio office institucionalmente, bem 

como entre as demais instituições receptoras da BPG e pesquisadores que a utilizam como fonte 

de estudos. Afinal, as instituições, para disponibilizarem os dados da coleção em suas bases de 

acesso, e os pesquisadores, para citarem em seus trabalhos os documentos por ela apresentados, 

devem consignar a autoria do Rio office. 

A BPG, entendida como produto a ser consumido por pesquisadores, só existe submetida 

à “unidade do microfilme”. Afinal, após passar pelo processo de microfilmagem, parte de seus 

pôsteres é destacada da coleção para ser incorporada ao acervo da Prints and Photographs Division 

da Library of Congress e o restante dos materiais originais é enviado ao Rio office para ser 

descartado, ainda que em forma de doação ou permuta. Diferentemente do que a definição de 

Pomian sugere, no caso dessa coleção, os materiais não estão fisicamente presentes e organizados 
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à espera de serem apreciados. Eles não guardam sua materialidade original; os objetos coletados 

existem como imagens, retratos de um material que pode até não mais existir. A BPG é formada 

por reproduções de materiais que, dentro da unidade de cada microfilme, estão organizadas de 

forma sequenciada e fechada. Desse modo, por se tratar de uma coleção de microfilmes, diferindo 

assim de qualquer coleção cujas obras se encontrem em uma prateleira de biblioteca, por exemplo, 

as publicações reproduzidas na BPG sempre serão transmitidas na mesma posição sequencial 

originalmente pensada e atribuída pelo colecionador.  

Roger Cardinal afirma que as laterais rasgadas e desbotadas da coleção de livros de um 

amigo são a prova de que ele é um colecionador que pertence à irmandade de caçadores de 

barganhas provenientes de mercados de pulgas e sebos de Londres. Esta é característica que marca 

a coleção de seu amigo. Ela provém de uma experiência material localizada fora das prateleiras 

em que hoje os livros dele se encontram e é o que leva Cardinal a reconhecer que a coleção de seu 

amigo está condenada a morrer após sua morte, uma vez que ninguém mais estará disposto a 

manter intactas suas prateleiras de livros gastos. Sendo esse colecionador e sua coleção seres 

inseparáveis, sem a sua presença, suas fileiras irregulares de livros gastos não devem nem mesmo 

ser percebidas como uma coleção (Cardinal,1994: 69-70). Similares à biblioteca do amigo de 

Cardinal, os materiais reunidos na BPG são publicações de “pouco valor”. Grande parte é formada 

por folhetos e publicações seriadas de pequena tiragem, com impressões na maioria das vezes 

precárias e já gastas devido à baixa qualidade do papel nelas utilizado, características que, longe 

do colecionador, poderiam levar a que parte fosse descartada ou desmembrada, desfigurando a 

coleção. 

O processo de microfilmagem que configura os materiais da BPG modifica essa 

suscetibilidade apontada por Cardinal, uma vez que o suporte do microfilme inibe o 

desmembramento da coleção, evitando deslocamento, descarte e reposicionamento de seus 

materiais. Dessa maneira, independentemente da continuidade do Rio office ou das diretrizes 

organizacionais das instituições que possuem a BPG, enquanto seus microfilmes existirem e 

estiverem aptos a serem consumidos, a organização dos materiais que integram cada um de seus 

rolos será mantida e a autoria garantida a seu colecionador.  

Mieke Bal considera a motivação do colecionamento como o “motor” da narrativa. 

Traçando um paralelo com a pergunta de Peter Brooks com relação a narrativas, ‘o que, na 

narrativa, nos faz read on?’, ela se permite perguntar, o que, considerando a narrativa virtual das 
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coleções, faz alguém perseguir um potencial de coleção? Para Bal, assim como nas narrativas, a 

motivação é a chave, é o que faz o colecionador “collect on”, ou seja, dar início ao colecionamento 

e seguir colecionando. Tal qual a motivação que leva um leitor a perseguir uma certa leitura, 

sentindo-se preso a ela até o fim, a motivação faz o colecionador prender-se a uma narrativa que 

vai sendo configurada por meio dos objetos que ele persegue para a coleção. Mediante a 

perspectiva do “collect on”, Bal aponta para o fato de que a motivação subjaz ao início obscuro do 

colecionamento, fazendo parte de seu início inatingível (Bal, 1994: 102). 

Tendo em vista essa intangibilidade da motivação inicial, ou do “collect on”, da BPG, 

compreendemos que ela envolve subjetividades narrativas difíceis de serem alcançadas 

retrospectivamente. Para buscar compreendê-las, procuramos entrevistar agentes que foram ou 

ainda estão envolvidos com o processo de formação e organização desta coleção. Dessa forma, 

considerando as singularidades que animam o colecionamento da BPG, procuramos captar 

aspectos subjetivos presentes no seu “collect on” sem ignorar o fato de que coleções, de forma 

geral, conforme vão sendo constituídas, costumam apresentar as motivações iniciais revestidas por 

outras formas e desenhos que se desenvolveram com o decorrer do tempo.  

Quando Lygia Ballantyne foi contratada para ser a primeira bibliotecária de aquisição do 

do Rio office, ainda em 1967, a atividade de coleta objetivava, exclusivamente, publicações 

governamentais (Ballantyne, 2017: 5). Em pouco tempo, com a equipe do escritório um pouco 

maior, a abrangência do material coletado também aumentou, e a coleta se voltou a publicações 

de editoras governamentais e privadas. Folhetos e pôsteres relativos a movimentos populares ainda 

não eram incluídos. Nas viagens de campo pelo Brasil, que eram e ainda são um dos principais 

meios utilizados pelo Rio office para a coleta dos mais diversos materiais, alguns desses folhetos 

eram recolhidos despretensiosamente e, a partir da decisão dos bibliotecários locais, guardados no 

escritório, conforme nos relatou Carmem Muricy (28 abr. 2017).  

Para Lygia Ballantyne, um dos fatores mais marcantes no processo de tornar os materiais 

efêmeros da BPG, entre os anos de 1984 e 1985, um dos focos de colecionamento do Rio office 

teria sido a percepção passada por Peter Johnson, em visitas ao escritório, sobre a importância dos 

grupos populares no cenário político brasileiro. Peter Johnson é um bibliógrafo para a América 
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Latina, Espanha e Portugal da Princeton University, atualmente aposentado, que foi responsável 

de 1977 a 1993 pela Latin American Ephemera Collection133 da Princeton University Library: 

 

[...] me lembro do Peter Johnson, em frequentes visitas ao escritório, falando da 

importância dos grupos populares de resistência à ditadura, do fermento político 

que ele reconhecia estar presente no Brasil, e da importância da situação 

privilegiada do nosso escritório para pesquisar e coletar esta literatura, esse 

material de pesquisa primário. Mais do que qualquer outra pessoa, Peter Johnson 

abriu nossos olhos para este tipo de material, que não estava, como era óbvio, à 

venda nas livrarias... e nos incentivou a colecionar e organizar este tipo de 

literatura para benefício dos pesquisadores. (Ballantyne, 17 abr. 2017) 

 

Carmen Muricy reitera a importância desse contato com Peter Johnson e também do 

Seminar on the Acquisition of Latin American Library (SALALM) para o início do processo de 

colecionamento do material da BPG no Rio office: 

 

Peter Johnson, esse bibliotecário era muito interessado pelo Brasil, pela América 

Latina, então ele viajava pela universidade para fazer contatos e etc, e ele foi um 

que nos alertou sobre a importância desses grupos. Ah! E o SALALM foi também, 

sem dúvida, maravilhoso! Porque em um determinado momento, que eu não sei 

precisar quando foi, a gente também começou a frequentar o SALALM. A Lygia 

foi do ‘Board’, a Ann Hartness também, que foi nossa chefe por um período curto 

de tempo, e o Peter Johnson logo colocou esse tópico num SALALM: 

“marginalized people”, “the popular movements”. Então ele puxou muito isso. Do 

ponto de vista dele, pelas andanças dele por aqui pela América Latina, ele achava 

aquilo importantíssimo. E, sem dúvidas, graças a ele, em Princeton eles davam 

importância a isso. (Muricy, 28 abr. 2017). 

 

                                                           
133 A Princeton University Library começou a colecionar esse tipo de literatura efêmera na década de 1970. Barbara 

Hadley Stein, primeira bibliógrafa da Universidade para a América Latina, Espanha e Portugal (1966-1977), procurou, 

inicialmente, documentar alguns dos principais fatos políticos do período, incluindo o surgimento das ditaduras 

militares, dos golpes de Estado, a institucionalização da Revolução Cubana e as respostas populares a esses processos. 

Peter T. Johnson foi seu sucessor entre 1977-2003, quando expandiu o escopo geográfico e temático da coleção e 

sistematizou o processo de organização, catalogação e preservação. Fernando Acosta-Rodríguez, atual bibliotecário 

da Princeton para estudos latino-americanos, ibéricos e latinos, supervisiona a coleção desde 2003. Para mais 

informações, acessar: <https://libguides.princeton.edu/laec> Acesso em: 27 nov. 2017. 

https://libguides.princeton.edu/laec
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O SALALM é um seminário anual que reúne entre os seus participantes mais assíduos 

representantes das principais bibliotecas de pesquisa norte-americanas e, em menor escala, 

internacionais interessados em fontes de informação sobre a América Latina. Agentes do Rio 

office passaram a participar do SALALM entre as décadas de 1970 e 1980, por meio do qual criam 

um sólido canal de divulgação para os materiais coletados pelo escritório e conseguiram acesso a 

importantes publicações através de redes de bibliotecas e livreiros que integram esse fórum 

(Muricy, 28 abr. 2017).  

Nos anos seguintes à finalização da produção do primeiro conjunto de microfilmes da BPG, 

o SALALM se tornou um dos principais espaços de divulgação para a coleção. Traçando um 

paralelo com o conceito de “ativação” proposto pelo arquivista Eric Ketelaar – que sugere ser o 

arquivo dotado de sentidos múltiplos a partir das interferências as quais é submetido por meio da 

ação de arquivistas, curadores, instituições de guarda, pesquisadores etc. (Ketelaar, 2012: 25) –, 

podemos dizer que o SALALM tem sido uma forma de ativação da coleção. Participar do evento 

passou a ser uma maneira de legitimar a BPG e seus colecionadores, já que, conforme apontado 

por Carmen Muricy na citação acima, bibliotecários e Field Directors do Rio office vieram, 

inclusive, a assumir postos no Executive Board deste Seminário (Muricy, 28 abr. 2017). Por esse 

ângulo, torna-se ainda mais clara a assertativa de que não apenas os colecionadores fazem a 

coleção, mas, na mesma medida, a coleção também faz – no sentido de instituir, projetar e legitimar 

– os colecionadores. A participação no SALALM e o interesse aí despertado pela BPG, por outro 

lado, funciona como motivação para o “collect on”, animando a sua continuidade.  

Nesse ponto, sem perder de vista as diferenças entre um arquivo e uma coleção, Ketelaar 

nos auxilia a compreender como ativações promovidas por pessoas e comunidades se inserem em 

processos de definição de suas próprias identidades, ao mesmo tempo em que constroem e 

reconstroem significados para os arquivos. Sob esse prisma, também podemos compreender a 

ativação em uma coleção. Pessoas, por meio do cultivo e uso de coleções, conferem significados 

a estas, mas também se autodefinem. Isso porque arquivos e coleções não são artefatos estáticos, 

imbuídos da voz de um único criador ou submetidos a uma única motivação, mas envolvem um 

número infinito de partes interessadas ao longo do tempo e espaço (Ketelaar, 2012: 19). 

As bibliotecas norte-americanas, principais participantes do SALALM, vêm sendo as 

grandes financiadoras da BPG desde a disponibilização de sua primeira leva de microfilmes. A 

aquisição dos rolos tem ocorrido, em grande medida, por meio do Cooperative Acquisitions 
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Program (CAP), estabelecido desde 1990 no escritório do Rio, conforme explicitado no capítulo 

anterior. Entre as 31 bibliotecas norte-americanas que possuem cópias microfilmadas da primeira 

parte da coleção,134 grande número não possui todos os suplementos, além disso, existem as que 

possuem apenas alguns suplementos sem, no entanto, terem cópias da parte principal da coleção. 

Isso porque a compra dessas cópias depende, entre outros fatores, da renovação anual da assinatura 

do CAP, do orçamento e do grau de interesse de cada uma delas pelo material apresentado.  Dessa 

forma, fora a Library of Congress, poucas bibliotecas norte-americanas possuem a coleção 

completa, entre elas a University of Texas e a Princeton University. 

Como representante da Princeton Library – que tem um dos mais respeitados programa de 

estudos latino-americanos nos Estados Unidos, o Program in Latin American Studies (PLAS), 

inaugurado em 1967 – e responsável, por mais de vinte anos, pela Latin American Ephemera 

Collection, Peter Johnson é figura constante no SALALM, participando ainda hoje do Conselho 

Executivo como tesoureiro.135 Assim, na medida em que a equipe do escritório do Rio foi 

compreendendo o interesse de Johnson nos materiais relativos a grupos populares da América 

Latina e a forma como esse interesse reverberava nos encontros do SALALM, causando 

entusiasmo entre representantes de outras bibliotecas, a afeição das bibliotecárias do Rio office 

com relação àquele tipo de material foi crescendo. O afã dos agentes deste escritório pela coleta 

de publicações efêmeras relacionadas a grupos populares brasileiros foi moldado a partir desse 

interesse.  

A noção de que existia uma boa demanda entre as bibliotecas frequentadoras do SALALM, 

bem como a percepção da crescente efervescência dos movimentos populares brasileiros na década 

de 1980, juntamente com o entendimento de que a posição do Rio office era privilegiada para 

coletar materiais efêmeros relativos a esses grupos no Brasil, de difícil acesso para livreiros, foram 

aspectos certamente cruciais para justificar a busca por esses materiais e consolidá-los como 

objetos “de valor”, dignos de colecionamento. À luz do que expõe Bal, podemos afirmar que todos 

esses fatores são parte do “reach in” da BPG, uma vez que compõem nuances subjetivas que 

permitiram ao escritório do Rio investir no colecionamento desses materiais efêmeros em busca 

de projeção não só para a Library of Congress, mas, principalmente, para o trabalho executado no 

                                                           
134 Para consultar quais são essas bibliotecas, retornar ao quadro “Bibliotecas nos EUA que possuem a BPG (1966-

1986) em formato de microfilme”, apresentado na Introdução. 
135 Para mais informações sobre o atual Conselho Executivo do SALALM, acessar: 

<https://salalm.org/about/organization/secretariat/> Acesso em: 27 nov. 2017. 

https://salalm.org/about/organization/secretariat/
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próprio escritório. A coleção ajuda a justificar o Rio office. Esse seria o sentido que o colecionador 

atribuiu à coleção internamente, obscurecido pelo “reach out” que é o “álibi ético ou educacional” 

da importância desses materiais para subsidiar estudos sobre movimentos sociais brasileiros por 

meio da disponibilização em bibliotecas de pesquisa, principalmente, norte-americanas (Bal, 1994: 

104-105).136 

O protagonismo que a coleção Brazil’s Popular Groups acabou alcançando por meio desse 

“reach out” entre os brasilianistas e para a Princeton University pode ser evidenciado a partir do 

seguinte trecho da carta que Peter Johnson escreve em abril de 2003 por ocasião da notícia de 

aposentadoria de Carmen Muricy: 

 

Once when discussing political realities and research interests, we reflected upon 

collecting efforts by research libraries and how much of value wasn’t becoming 

part of the permanent collections researchers expect and would value in the future. 

Of course, the reference was to the rapidly shifting nature of civic associations that 

since the 1970s were endeavoring to rebuild civil society, often with the assistance 

of foreign funders. This early exposure to the NGO world was one ultimately to 

emerge as the BPG project, and the course of research on Brazil’s last thirty years 

was changed forever. The extraordinary collections to emerge from the backlogs 

of pamphlets coupled with an active collecting effort that Carmen engineered are 

ones critical to understanding a wide range of voices that rarely became part of the 

official discourse or were featured in the media. For this alone all Brazilianists and 

comparative scholars will be forever thankful to Carmen. For Princeton University 

Library BPG became a model to emulate. (Johnson, 10 abr. 2003)137 

 

Como vimos até aqui, há muitos anos o SALALM vem sendo frequentado por agentes do 

Rio office, inclusive com participação frequente em seu Executive Board. Esses fatores indicam 

que, se por um lado o evento tem papel importante para o Rio office, por outro, este escritório 

também assume certo protagonismo no SALALM. O fato de ser o único dos Overseas office da 

                                                           
136 Para James Clifford o colecionamento se define subjetivamente na prática institucional, já as coleções - 

especialmente as com acesso público - que parecem alcançar além delas próprias (‘reach out’), alcançam, de fato, por 

meio do aspecto subjetivo complexo e escondido que carregam, o interior delas mesmas (‘reach in’), ajudando o 

colecionador a desenvolver um sentido próprio para elas enquanto fornecem uma espécie de álibi ético ou educacional 

para o mundo externo (Clifford, 1988: 215-251 apud Bal, 1994: 104-105). 
137 Acervo pessoal de Carmen Muricy. 
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Library of Congress na América Latina por si só já justificaria que certa importância fosse a ele 

atribuída dentro de um seminário voltado a aquisições de materiais bibliográficos latino-

americanos para bibliotecas de pesquisa majoritariamente norte-americanas. Entretanto, essa 

posição é também endossada por meio da participação ativa de seus bibliotecários e Field Directors 

no Executive Board e pela constatação de ter sido o Rio office o anfitrião do único SALALM 

ocorrido no Brasil desde a criação deste fórum, em 1956:  

 

 

(SALALM XXXV, 1990: 1-2)138 

 

Representantes da equipe do Rio, bem como da Hispanic Division da Library of Congress, 

participam do SALALM anualmente, divulgando o trabalho geral de coleta e catalogação 

executados no escritório, sempre atribuindo destaque à BPG.  Em 2016, por exemplo, Carlos 

Olave, chefe da Hispanic Division, e Igor Fasano, especialista em aquisições do Rio office, em 

exposição sobre o trabalho executado pelo escritório do Rio, exibiram a estrutura geral da BPG e 

alguns cartazes recolhidos para compor o suplemento relativo ao ano de 2016 – na época, em fase 

de organização, e, atualmente, em processo de microfilmagem.139 Essa apresentação serve aqui de 

                                                           
138 O SALALM XXXV foi organizado pelo Rio office da Library of Congress juntamente com a Fundação Getúlio 

Vargas, que cedeu o espaço. A imagem se refere ao caderno de resumos do evento, pertencente ao acervo pessoal de 

Carmen Muricy. Fotografia tirada pela autora durante a entrevista com Carmen Muricy, em 28 de abril de 2017. 
139 Conforme informado em capítulos anteriores, os materiais referentes ao suplemento de 2016 foram enviados em 

janeiro de 2018 à Library of Congress para serem microfilmados (Kristoffersen: 06 mar. 2018).  
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exemplo sobre como a coleção, através do SALALM, vem sendo acionada enquanto meio de 

divulgação do trabalho do Rio office:  

 

 

    

(Olave et al. [PowerPoint], 2016: 8-9)140 

 

Considerando ainda que a BPG é uma das pontas da política de internacionalização do 

acervo implementada pela Library of Congress – que, conforme visto no capítulo anterior, apesar 

de emergir de um processo que remete ao fim do século XIX, se estabelece a partir da abertura dos 

primeiros Overseas offices na década de 1960 –, entende-se que existe um complexo conjunto de 

motivações por trás da motivação de seu colecionamento, o que torna esta coleção, tal como 

                                                           
140 PowerPoint da apresentação “Documenting Resistance and Resilience in Brazil: The Library of Congress Field 

Office in Rio de Janeiro”, de Carlos Olave e Igor Fasano, proferida no SALALM LXI, em Charlottesville. O arquivo 

foi cedido por Carlos Olave à autora em janeiro de 2017. Para mais informações sobre SALALM LXI, acessar: 

<http://salalm.org/Conf/salalm-events/2016-archive/> Acesso em: 28 nov. 2017. 

http://salalm.org/Conf/salalm-events/2016-archive/
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apontado por Bal, um verdadeiro problema epistemológico e político. Dessa maneira, assumindo 

que, em uma perspectiva narrativa, o início do início do colecionamento deve ser compreendido a 

partir de sua motivação e que esta une dentro de um mesmo conjunto motivações individuais, 

institucionais e políticas diversas, entendemos, tal qual apontado em Bal, que não existe um 

começo de colecionamento para a BPG (Bal, 1994: 110).   

 

3.2. O “artesanato” da narrativa 

Conforme observado na estrutura narrativa “in media res”, o começo de uma coleção 

estipulado oficialmente pelo colecionador não corresponde propriamente ao início do processo de 

colecionamento, marcando apenas o momento em que esta passa formalmente a existir. Segundo 

Pomian (1984), este é o momento em que seus objetos passam a se relacionar a significados 

atribuídos pelo colecionador e não mais a funções que tinham fora do estado de itens colecionados. 

Os objetos apresentados na BPG, em geral, tinham por função a conscientização de 

determinados grupos populares sobre os seus direitos e sobre a necessidade de reivindica-los. A 

partir do momento em que a coleção Brazil’s Popular Groups, em 1988, passou a ser 

disponibilizada a pesquisadores por meio de cópias microfilmadas, esses folhetos, pôsteres e 

periódicos, apesar de continuarem levando informações ao leitor, passaram a ter cunho 

estritamente histórico. O significado prático e individual de convocar, reunir e organizar grupos 

de resistência ou reinvindicação que cada documento tinha anteriormente deu lugar a um 

significado simbólico, associado a um panorama sobre os movimentos sociais no Brasil de um 

determinado período. Na coleção, o significado de cada documento está intimamente atrelado ao 

conjunto serial do qual se tornou parte.  

Conforme apontado por Bal, ao tomarmos esta mudança na natureza do objeto colecionável 

não como uma definição, mas como um evento, podemos enxergar essa privação como o núcleo 

de uma narrativa, tendo em vista que tal mudança é uma decisão do narrador. Afinal, quando 

objetos se tornam semióticos – passando de coisa para signo, da junção entre a coisa e o significado 

para a separação, ou da presença para a ausência –, são inseridos numa perspectiva narrativa. O 

objeto é afastado, abduzido dele mesmo, de seu valor intrínseco, para estar disponível para ser 

usado como signo (Bal, 1994: 111). 

Nesse sentido, o esboço da narrativa da BPG estava sendo produzido já nas primeiras 

viagens de campo feitas pelas bibliotecárias de aquisição do Rio office às bases de organizações 
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populares e aos centros de documentação vinculados, quando grande parte dos materiais que 

integrariam a primeira parte da coleção foi coletada. A coleta e, principalmente, a seleção desses 

materiais se pautava na percepção dessas bibliotecárias sobre quais materiais seriam capazes de 

retratar as lutas populares brasileiras do momento, noção que obviamente conjugava a experiência 

individual e social de cada uma delas com a profissional, na qual tanto a cultura institucional da 

Library of Congress quanto o desejo de promover o trabalho do Rio office estavam representados.  

Em meio às buscas por material, muitos centros de documentação ligados a organizações, 

partidos políticos e comunidades eclesiais de base se tornaram velhos conhecidos dos agentes do 

escritório, fazendo parte até hoje dos contatos que ainda garantem à equipe acesso a esse tipo de 

documentação: 

Me lembro das passeatas pelas "Diretas Já" em frente ao Consulado, e nós 

recolhendo nomes de grupos para contatar, através das faixas e cartazes levados 

pelo povo.  

[...] E me lembro de como nós "descobrimos" o alcance do movimento e sua 

extensão por todo o Brasil, quando escrutinávamos cada novo folheto obtido para 

descobrir outros grupos, comunidades e partidos referidos nos textos. Os próprios 

folhetos abriram e expandiram nossa busca, revelando os "companheiros" de 

causa. Cada novo folheto era, em si, uma fonte de pesquisa que revelava outros 

agentes da resistência. Me lembro de como nos surpreendemos, no começo, com a 

ousadia dos textos (não havia oposição aberta ao governo, exceto da Igreja 

católica) e com a criatividade das ilustrações. (Ballantyne, 17 abr. 2017) 

 

Tendo como ferramenta inicial de acesso às passeatas, os próprios folhetos que conseguiam 

nas ruas e notícias de jornais relacionadas a manifestações populares, as bibliotecárias do Rio 

office começaram a visitar muitas dessas organizações, entre as quais: 

 

O Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro foi bem presente. Mas a gente 

ia até eles, eles não eram camuflados não. Eram as Comissões Pastorais da Terra, 

Comissões Pastorais do Operário, que eram as Comissões Pastorais da Igreja. 

(Muricy, 28 abr. 2017) 
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De fato, as diversas Comissões Pastorais ligadas a Arquidioceses espalhadas por todo o 

Brasil, bem como o Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro (CPV), de São Paulo, marcam 

presença na coleção, sendo responsáveis pela edição de muitos dos materiais encontrados na BPG 

– tanto os relativos à primeira parte quanto aos suplementos. Compreendendo que a coleta dos 

materiais da BPG tem por base o recolhimento de folhetos em passeatas, a anotação de referências 

apresentadas em faixas e cartazes e, por meio de atividades como estas, a criação de canais com 

instituições relacionadas a movimentos populares, percebemos a dimensão contingente desse 

colecionamento e, portanto, o aspecto aleatório que caracteriza a coleção. Nessa chave, é 

interessante destacar que, se por um lado, a criação de canais para a coleta de materiais a partir 

dessas “descobertas” facilitou o trabalho, por outro, acabou alimentando uma busca recorrente por 

materiais nos mesmos locais, o que teve como resultado a sobrerrepresentação de determinadas 

entidades na coleção. Mais do que isso, o estabelecimento de circuitos de busca e coleta pode ter 

produzido uma reiteração de temas e perspectivas, gerando “saturações” na coleção, como se, após 

a “varredura” periódica em determinadas entidades, o escopo temático que a coleção se propôs a 

cobrir estivesse completo.  

É interessante perceber ainda que o lugar de “produtor da BPG” assumido pelo Rio office 

o impede de dar visibilidade ao papel de fornecedor ocupado por essas entidades em seus canais 

de divulgação – tais como em sua webpage ou mesmo nos panfletos informativos que disponibiliza 

a seus visitantes. Assim, as informações encontradas sobre esse fornecimento são generalizantes e 

se concentram nas formas de aquisição e números de entidades com as quais mantém parcerias: 

Many publications are purchased by the office, but slightly more than one-half are 

acquired by the Rio Office via exchange from approximately 600 exchange 

partners. 

Regular acquisitions trips to major cities are vital to maintaining the flow of 

incoming documents. The office's exchange and gift publisher file is an invaluable 

resource not only for the office staff, but also for librarians and others interested in 

the Brazilian publishing sector. (Library of Congress Overseas offices, Rio de 

Janeiro)141 

 

                                                           
141 About the Office. Disponível em: <https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/rio-about.html> Acesso em: 7 mar. 2018. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/rio-about.html
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O lugar de “fornecedor” de materiais para o Rio office não confere qualquer prerrogativa 

a tais entidades, uma vez que estas não são publicamente referenciadas. Com isso, tais entidades 

permanecem anônimas para instituições e pesquisadores que, de alguma forma, se utilizam da BPG 

ou de outros materiais disponibilizados pelo escritório, não ganhando com a coleção o status de 

espaços de produção ou guarda de fontes que contribuem para formar o acervo da Library of 

Congress. Nessa mesma linha, para o Rio office, compreendemos que tais entidades responsáveis 

pelo fornecimento de materiais para a BPG são como mananciais subterrâneos, alheios à sua 

própria riqueza. 

Essa situação de anonimato ou de indiferença com relação à origem do material 

disponibilizado para o Rio office além de se revelar a esta pesquisa, que toma a coleção como 

objeto da análise, não se verifica, por exemplo, no caso do Centro de Documentação e Pesquisa 

Vergueiro (CPV). Fornecedor de materiais para a BPG, o CPV é um importante centro de 

documentação, detentor de um acervo que reúne mais de cem mil documentos de formatos 

diversos, produzidos, em sua maioria, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, pelos movimentos 

sindical e popular, intelectuais, artistas, militantes, organizações partidárias, grupos relacionados 

à Igreja, entre outros.142 Por mais que não esteja referenciada como fornecedor da BPG nos meios 

de divulgação criados pelo Rio office, o exercício desta função pelo CPV pode ser notado na 

coleção por meio de certas marcas e semelhanças. Somado ao fato de o CPV possuir largo escopo 

de documentos e de ser uma das poucas fontes de abastecimento ressaltadas por Muricy, a grande 

quantidade de materiais da BPG com um carimbo demarcando, sob a mesma grafia, a situação de 

duplicata – sugerindo, assim, uma origem comum aos documentos que possuem esta marca – e a 

semelhança apresentada entre as categoriais que organizam internamente as publicações desta 

coleção e o conteúdo do acervo do CPV nos remetem à importância desse Centro para a produção 

da BPG.  

Para ilustrar essa semelhança no ordenamento interno, lembramos, mais uma vez, que a 

BPG atualmente está dividida entre as seguintes categorias: Agrarian Reform and Land Issues; 

Children and Youth; Education and Communication; Environment and Ecology; Ethnic Groups: 

Blacks; Ethnic Groups: Indians; Ethnic Groups: Others;  Homosexual and Bisexual; Human and 

Civil Rights; Labor and Laboring Classes; Political Parties and Issues; Religious Organizations, 

                                                           
142 Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro. Para mais informações, acessar: 

<http://www.cpvsp.org.br/acervo.php> Acesso em: 28 nov. 2017. 

http://www.cpvsp.org.br/acervo.php
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Ecumenical Groups and Movements; Urban Activism; Women and Feminists. Enquanto isso, 

atualmente, o acervo do CPV está configurado da seguinte maneira: 

 

Os registros referem-se a questões de caráter reivindicativo, propositivo, teórico e 

metodológicos, analíticos, organizativos, informativos e culturais. De acordo com 

a nossa classificação, nas temáticas de Movimento Operário (Urbano, Rural), 

Mundo do Trabalho, Movimento Popular, Lutas Urbanas (Habitação, Saúde, 

Transporte etc.), Educação (Educação Popular, Movimento Estudantil, Creche 

etc.), Cultura (Cultura Popular etc.), Comunicação (Comunicação Popular, Meios 

de Comunicação Social etc.), Direitos Humanos, Violência, Meio Ambiente, 

Mulher, Negros, Documentação, Igreja (Pastorais, CEBs etc.), Política (Política 

Partidária, Repressão, Organizações de Esquerda, Conjuntura etc.), Luta pela 

Terra, Economia, Índio e Menor. (Centro de Documentação e Pesquisa 

Vergueiro)143  

 

As categorias que organizam a BPG, bem como os documentos que estão acomodados sob 

cada uma delas são, desde o início, uma decisão que cabe à bibliotecária de aquisição responsável 

pela coleção. Ocupando esta função desde os primeiros anos da BPG até a sua aposentadoria, em 

2003, Carmen Muricy atribui a escolha das categorias à natureza dos movimentos: 

[...] eram exatamente os movimentos, os esquecidos, quero dizer, o tipo de grito, 

de manifestos, de movimentos que, de repente, começou a ficar em evidência, 

então, foi uma coisa assim natural (...). O que quero dizer é que eram exatamente 

onde estavam os gritos, a gente ouvia os gritos, onde estava implodindo aquela 

manifestação... era mulher, era negro, era índio, pouco e sempre presente, como 

está até hoje, foi isso que norteou os temas que classificam a coleção. (Muricy, 28 

abr. 2017) 

  

Considerando o fornecimento, as semelhanças entre os materiais e, sobretudo, entre as 

categorias utilizadas no CPV e na BPG, podemos compreender essa “naturalidade” como um 

desdobramento da narrativa empregada pelo próprio CPV em seu acervo. Na medida em que novos 

grupos ou questões passaram a ter destaque entre os movimentos sociais brasileiros e a produzir 

                                                           
143 Disponível em: <http://www.cpvsp.org.br/acervo.php> Acesso em: 28 nov. 2017. 

http://www.cpvsp.org.br/acervo.php
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boa quantidade de materiais, suas temáticas foram sendo incorporadas pelo CPV. Assim, 

categorias apresentadas na BPG foram ampliadas, recebendo títulos mais abrangentes, e outras 

foram criadas, conforme apresentamos no primeiro capítulo. 

Considerando que a BPG existe formalmente há mais de três décadas e que, durante esse 

tempo, muitos bibliotecários e Field Directors passaram pelo Rio office, bem como alguns 

Librarians of Congress passaram pela Library, devemos ter em mente que a coleção está longe de 

ser uma unidade. Conforme já pontuamos, muitas subjetividades atravessaram e ainda atravessam 

a sua narrativa. Subjetividades que a influenciaram de diferentes formas em diferentes momentos, 

desde a seleção de materiais, passando pela decisão dos descartes, até a acomodação dos materiais 

em determinadas categorias. Decisivos para a narrativa da BPG, esses elementos envolvem 

decisões institucionais e, principalmente, individuais, que apresentam, portanto, elevado grau de 

subjetividade. Os indivíduos diretamente envolvidos com a formatação da BPG imprimem sobre 

ela idiossincrasias e, apesar de serem instruídos por uma cultura institucional – que, conforme 

apresentado no capítulo anterior, também não é única, pois sofre transformações ao longo do 

tempo –, não acompanham toda a trajetória da BPG. Enquanto a coleção continua a ser produzida, 

muitos trabalhadores se aposentam, são transferidos ou mudam de emprego. Os indivíduos 

envolvidos com a coleção vão e vêm e, juntamente com essa movimentação, ela se transforma, 

mas, o seu “nome próprio”, ao permanecer o mesmo, lhe confere uma ilusão de unidade, 

continuidade e permanência.  

Cunhada por Pierre Bourdieu, a noção de “ilusão biográfica” descortina a naturalização do 

sentido de “continuidade pessoal” conferida às histórias de vida narradas em primeira pessoa. O 

indivíduo seleciona e estabelece conexões entre acontecimentos de sua vida que considera 

significativos, conferindo coerência a seu encadeamento e, por meio desse trabalho, produz a si 

mesmo (Bourdieu, 1989). Luciana Heymann utiliza o conceito de Bourdieu para refletir sobre 

arquivos pessoais, traçando um paralelo entre a ilusão de coerência e de totalidade que inventários 

de arquivos pessoais e de biografias podem gerar (Heymann, 1997: 44-45). Nessa mesma chave, 

sugerimos refletir sobre a ilusão de continuidade e permanência geradas por coleções como a BPG.  

Para Heymann, enquanto nas histórias de vida a "ilusão biográfica" seria fruto de um 

discurso formulado sob a motivação de refazer os caminhos percorridos por um indivíduo até o 

momento do relato, situação na qual as experiências de vida seriam submetidas a “uma lógica 

discursiva que enfatiza a sucessão e a vinculação entre os acontecimentos, produzindo uma 
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unidade coerente onde só existiriam fragmentos”, nos inventários de arquivos pessoais, ela seria 

decorrente da ilusão de um “acúmulo documental pautado sempre pelos mesmos critérios, 

concomitante e homogêneo com relação aos ‘fatos’ relevantes da vida do titular, além de orientado 

para constituir uma fonte para a pesquisa histórica” (Heymann, 1997: 45). Diante disso, de maneira 

análoga ao “postulado do sentido da existência narrada”, formulado por Bourdieu para as histórias 

de vida, Heymann propõe a existência de um “postulado da unidade e completude da existência 

arquivada”, compartilhado por doadores de arquivo e arquivistas (Heymann, 1997: 45). 

Nesse sentido, entendemos que existe um “postulado de continuidade e completude do 

objeto colecionado” que é produzido, mas também compartilhado pelos agentes envolvidos com 

o processo de coleta, seleção, organização e distribuição do conjunto dos materiais da BPG e seus 

receptores. Apresentando-a como um produto dotado de continuidade e coerência, esse postulado 

sustenta a noção geral de que existe uma unidade na coleção. Esconde assim a existência de 

diversas e constantes movimentações que atuaram e atuam de diferentes maneiras sobre seu 

processo de produção, ocasionando inserções e rupturas que geram transformações e imprimem à 

BPG diferentes significados no decorrer dos anos.  

Enquanto agente no processo de produção da BPG, Carmen Muricy apresentava uma 

maneira própria de selecionar e descartar materiais que foi sendo direcionada e reinventada ao 

longo dos anos por meio da influência de características inerentes à sua formação cultural, 

institucional e às suas próprias experiências e memórias. Assim, do ponto de vista de Muricy, 

apesar da continuidade da coleção e do escritório do Rio após a sua aposentadoria, há um 

estranhamento com relação ao trabalho feito após o seu afastamento. Fora do processo, e, 

consequentemente, longe da engrenagem que sustenta o “postulado de continuidade e completude” 

da BPG, Carmem consegue perceber com mais clareza que certas mudanças que atingiram o Rio 

office podem ter afetado a coleção:  

 

(...) o que caracterizou os movimentos populares que estão na BPG eram os 

folhetinhos que esses grupos populares fabricam: uma folha, três folhas, quatro 

folhas, um jornalzinho que sai um nesse mês e deixa de sair, e, de repente, eles têm 

um dinheirinho e publicam novamente... então foi essa publicação efêmera que 

caracterizou muito a coleção. Hoje eu não estou acompanhando a coleção, então, 

hoje, eu não posso lhe dizer nada sobre essa coleção. [...] 
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Outro dia, estava conversando com uma colega de lá do escritório e soube que 

mudou muito. Depois da minha saída, muita coisa mudou lá no escritório e as 

regras de Washington também” (Muricy, 28 abr. 2017).  

 

Trainee de Carmen no início dos anos 1990, trabalhando com o preparo da BPG desde o 

suplemento referente ao triênio 1990-1992 – ordenando, etiquetando e incluindo dados na base da 

Library of Congress –, Hanne Kristoffersen passou a fazer a pré-seleção do material da coleção a 

partir de 2002, quando Carmen já se preparava para se aposentar e Elda Mulholand se tornou a 

bibliotecária responsável por supervisionar esse trabalho. No escritório, a configuração dessa 

atividade permaneceu sob a supervisão de Elda até 2008, quando Hanne se tornou a bibliotecária 

responsável pela BPG, situação que perdura até hoje (Kristoffersen, 30 nov. 2017)144. Assim, 

apesar de a coleção ter os traços iniciais definidos ainda na época de Carmem Muricy, a passagem 

do tempo e o envolvimento de outros indivíduos com seu processo de produção lhe imputaram 

mudanças. Mesmo tendo as orientações de Carmen ainda fortemente presentes em sua memória, 

Hanne possui idiossincrasias que agiram na narrativa da coleção: 

 

The idea is the hot topic of each period, like Carmen Muricy – who was our 

supervisor here – used to say: “sometimes we have a wonderful pamphlet that the 

subject we lost five years ago so don’t use it! Because this is a hot topic five years 

ago. Who is going to look for this year need to know what is happening now, not 

five years ago.  

[…] 

Women, Indians, Afro are easy to distinguish, but the most difficult is Political and 

Labor and Laboring Classes because can be both. If there was on strike for salary, 

it could be in Laboring or in Political Parties and Issues, it depends on the publisher 

and the point of view.  

[…] 

At the moment I decided that. At the beginning was Carmen. I started as I trainee 

with Carmen Muricy in 1991. When Carmen retired, I still used what she told me 

then came Elda. Elda had a different point of view. I remember that I had separated 

the material by the subject and Elda, in the beginning, said “no, this is not 

                                                           
144 Hanne Kristoffersen enviou à autora, em 30 de novembro de 2017, e-mail em resposta a questões relativas a 

funcionários do Rio office que, ao longo do tempo, trabalharam com a BPG (Kristoffersen: 30 nov. 2017). 
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Education, this is Children”, and she changed everything. She was the supervisor, 

so I said ‘Amen’. (Kristoffersen, 11 abr. 2017)    

 

Dessa maneira, percebemos como escolhas e decisões rotineiras ao trabalho junto à coleção 

revelam critérios subjetivos. O bibliotecário responsável pela BPG incorpora em muitos momentos 

a função do colecionador e assume o papel de narrador. Impõe, por meio de seleções, descartes e 

arranjos, uma visão específica a partes da coleção que lhe são atribuídas. Apesar do título trazer 

certa noção de unidade, a BPG é, na realidade, um compêndio de múltiplas narrativas: 

 

The subject determines it. For example, during the World Cup, the subway made 

a special pamphlet about hours of working, prices and everything, so this we 

collected because it was related to an event. This happened with World Cup, 

Olympic Games… We put this kind of pamphlets in BPG because, otherwise, they 

would be lost. But, in case of the regular pamphlets from the subway, the daily 

ones, so they are not in BPG. Pamphlets from events or special procedures, we can 

put in ‘Urban’ in BPG. But there are some that we have to adapt and some that we 

don’t think that is necessary, cause sometimes there are years that have a lot of 

materials about the abortion, for example, several five good pamphlets about this 

subject. We don’t microfilm these five. We select one or two at most, depends on 

the institutions and the point of view. In general, I want to put one in favor and 

another against the matter, so this is good to lead the researchers to look for what 

they want to know. I don’t put five just because of the subject. 

[…] 

The subjects depends on the campaign of each year. Sometimes the subject that is 

present in many pamphlets doesn’t appear in the next year. Last year, we had 

several about Zika e Chikungunya, this year we have none. (Kristoffersen, 11 abr. 

2017)  

  

Com o fechamento da primeira parte da coleção e a cada nova sequência inaugurada por 

um novo suplemento, a BPG vem sendo modificada, novos significados têm sido atribuídos ao 

conjunto e também a cada uma das publicações que a integram. É nesse sentido que Mieke Bal 

compreende cada evento de inserção como um ato de privação e cada mudança no processo de 

colecionamento como uma “violência” que impõe mudanças de significado na coleção como um 
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todo. Isso porque, conforme a narrativa do colecionamento caminha, novos objetos passam a fazer 

parte da coleção e, com eles, novos significados são atribuídos a objetos que há muito faziam parte 

dela, ou seja, cada objeto já inserido é modificado a cada novo evento de inserção. Objetos 

enquanto coisas continuam os mesmos, mas objetos enquanto signos podem ficar radicalmente 

diferentes na medida em que são inseridos em um diferente sintagma, termo que designa uma 

sequência hierarquizada de elementos linguísticos que conferem unidade a uma sentença. O ato de 

inserção acompanha o ato de privação e, assim, impulsiona o enredo do colecionamento para 

frente, constituindo o desenvolvimento da narrativa (Bal, 1994:112). 

Diferentemente do que ocorre com as narrativas propriamente ditas, uma conclusão para a 

narrativa da BPG não nos parece possível, pois o processo de colecionamento se renova a cada 

suplemento anual organizado pelo Rio office, microfilmado e lançado pela Library of Congress. 

O fechamento da primeira parte da coleção e cada suplemento trienal e anual simbolizam 

conquistas para o Rio office e, em última instância, para a Library of Congress. Diante disso, cada 

um desses conjuntos pode ser lido como o fechamento de um ciclo que engendra o seguinte e 

produz nos consumidores da coleção uma expectativa de continuidade. A partir de uma 

ininterrupta produção da coleção, o Rio office optou por dar conta de colecionar materiais que 

permanecem em produção ativa, não apresentando a possibilidade de esgotamento para esse 

conjunto. A conclusão teria sido um final possível para a BPG num primeiro momento, quando 

ela era um conjunto referente a 20 anos de movimentos populares brasileiros (1966-1986). Porém, 

a extensão dessa periodicidade trouxe para dentro da coleção uma perspectiva seriada e, 

consequentemente, afastou a possibilidade de um encerramento “natural”, que não fosse marcado 

por uma interrupção abrupta. 

Não podemos precisar o momento em que essa decisão foi tomada por não termos 

encontrado dados específicos sobre isso, nem mesmo entre as bibliotecárias entrevistadas. 

Entretanto, Carmen Muricy sugere que o “fechamento” do conjunto inicial, ao produzir a 

impressão de exaustividade, aumentava o capital da coleção até então existente, tornando mais real 

a possibilidade de sua aceitação pela Library of Congress, em Washington: 

 

Para mim, na hora, a gente pode ter ficado na dúvida se a gente ia conseguir, aí 

pensamos em fechar, achamos que estávamos com uma boa coleção, que pegava 

um período bastante importante. Logo em seguida a Lygia conseguiu os 
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suplementos. Eu acho que não tinha essa intenção de se fechar ali em 1986, mas 

pelo fato de já ter uma quantidade boa, pegando um período muito importante. Aí, 

logo engrenou para continuar. (Muricy, 28 abr. 2017) 

 

 A partir do registro de que a conclusão do processo de microfilmagem da segunda parte 

da BPG ocorreu em 1991, encontrado nas primeiras páginas do “Supplement_1987-1989”, 

poderíamos concluir que houve tempo para receber uma resposta positiva das bibliotecas 

acadêmicas à primeira parte da BPG. Este pode ter sido um fator importante para embasar a decisão 

pela continuidade da coleção:  

 

 

Library of Congress, Photoduplication Service [Microfilme], 1991: reels 1-43. 

 

Entretanto, vale ressaltar que o intervalo de tempo entre o ano da produção do último 

documento de cada série da BPG e o de conclusão do processo de microfilmagem – sempre 

apresentado no início de cada rolo de microfilme –, é, em média, de dois anos. Isso porque, após 

a conclusão da coleta de cada série, o processo de seleção, organização e catalogação de todo o 

material no Rio office, o envio para a sede da Library, em Washington, e a microfilmagem de todo 

o conteúdo consomem tempo. Diante disso, sobre a decisão acerca do prosseguimento da BPG, a 

conclusão mais próxima que podemos chegar é que não teria havido tempo suficiente para uma 

avaliação sobre a recepção dos microfilmes antes de a ininterrupção do colecionamento ser 

resolvida. Sendo assim, inicialmente, o mais provável é que a continuidade da produção da BPG 

tenha sido absorvida e garantida pela rotina de trabalho da equipe do Rio office, 

independentemente do resultado da recepção de seus materiais. Ao longo da trajetória de todo o 
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colecionamento, o interesse demonstrado pela coleção por instituições de pesquisa pode, sim, ter 

funcionado como incentivo à sua perpetuidade, mas não como fator determinante para a produção 

dos primeiros suplementos.  

Indicativa da opção de continuidade, de sequenciamento, a produção de cada um dos 

suplementos é vista como parte do processo de aperfeiçoamento da BPG. Na perspectiva de Bal, 

encarar essa luta por aperfeiçoamento tal qual a realização de uma tarefa, intervenção de um aliado, 

eliminação de um oponente, negociação ou ataque, ainda que pareça um tanto exagerado, ilumina 

inesperadamente um lado do colecionamento que diz respeito à competição, à dominação (Bal, 

1994: 114-115). A luta por aperfeiçoamento, por meio da continuidade da coleção, é travada 

constantemente contra os antigos detentores dos objetos, no caso, os grupos populares relacionados 

aos documentos, que os “perdem” para o colecionador que os substituirá, atribuindo aos 

documentos outro significado social. Além disso, essa luta também é travada entre os agentes do 

Rio office, que, enquanto colecionadores, se esforçam para manter a produção e o significado 

social atribuído aos documentos da BPG, apesar das alterações que constantemente imprimem a 

ela. Nesse sentido, a narrativa do colecionamento da BPG esclarece e desnaturaliza o processo de 

construção do significado social que, sob ela, os materiais adquirem. 
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Capítulo IV 

 

4.  A Biblioteca Nacional como destino 

 

John Randolph, em estudo sobre o arquivo da família Bakunin, propõe que arquivos e 

coleções sejam percebidos como artefatos que se mantém coesos ao longo de trajetórias que podem 

ser longas e tortuosas. Ao acionar o conceito de “biografia de arquivo”, o autor chama a atenção 

para essas trajetórias, ou seja, suas “histórias de vida”, destacando que as diferentes mãos pelas 

quais passaram lhes deixaram marcas e lhes atribuíram diferentes sentidos. Assim, ressalta que 

para se chegar até as histórias dos arquivos e coleções é necessário compreender os processos de 

produção, as configurações sociais e institucionais pelas quais passaram no decorrer do tempo 

(Randolph, 2005: 210).  

Enquanto a noção de “biografia” norteia o trabalho de pesquisa de Randolph, ela serve aqui 

para iluminar a ação dos lugares e do tempo sobre as coleções. Enfatiza-se assim que os 

significados atribuídos a uma coleção não estão restritos ao seu processo de colecionamento, os 

usos e os espaços destinados à sua guarda também lhe conferem sentidos, ou seja, as instituições 

que abrigam as coleções também agem sobre elas e, nesse processo, as resignificam. 

Conforme já mencionado anteriormente, a Biblioteca de Documentação Internacional 

Contemporânea (BDIC), pertencente ao Museu de História Contemporânea de Paris, na França; o 

Instituto Ibero-americano, em Berlim, na Alemanha (Howard-Reguindin, 2005); a Universidade 

de Essex, em Colchester, na Inglaterra (WorldCat Database, 2017),145 e a Biblioteca Octávio Ianni, 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no Brasil (Sugimoto, 16 jul. 2012),146 são 

instituições fora dos Estados Unidos que compraram do Library of Congress Photoduplication 

Service cópias microfilmadas da parte principal e/ou de alguns suplementos da BPG. Desse mesmo 

modo, microfilmes da coleção também foram adquiridos por instituições de pesquisa norte-

americanas.147 No entanto, de maneira peculiar, a Biblioteca Nacional do Brasil recebeu 

                                                           
145 Base de dados disponível na Library of Congress (Washington, D.C.). Acesso em: 9 jan. 2017. 
146 Disponível em: 

 <http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2012/07/16/grande-compra-de-livros-pelo-ifch> Acesso em: 03 dez. 

2017. 
147 Para consultar quais as bibliotecas norte-americanas possuem ao menos os microfilmes da parte principal da BPG, 

retornar ao quadro “Bibliotecas nos EUA que possuem a BPG (1966-1986) em formato de microfilme”, apresentado 

na Introdução. 

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2012/07/16/grande-compra-de-livros-pelo-ifch
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diretamente do Rio office, por meio de doação, os microfilmes relativos à parte principal e aos 

suplementos,148 além de, até meados dos anos 2000, boa parte dos materiais originais da BPG. Isso 

porque, ao longo da história do Rio office, a Biblioteca Nacional tem contribuído com as buscas 

de suas equipes por publicações produzidas no Brasil, revelando-se, assim, uma parceira 

importante para o escritório: 

 

A Biblioteca Nacional fornece aquele registro do livro, o ISBN [International 

Standard Book Number149], que é uma listagem, um catálogo sobre as obras 

publicadas e registradas no Brasil, então tem uma boa troca com o escritório, 

porque ali tem muita coisa. Eles têm também o Depósito Legal150 lá, então a 

listagem das obras via Depósito Legal é outra boa fonte de busca para os 

bibliotecários do escritório. Hoje ainda, graças a Deus, se faz isso. Quer dizer, isso 

mostra que esse início do escritório perdura até hoje, nós nunca estamos satisfeitos, 

nunca achamos que estamos cobrindo tudo, então a gente conta com vários 

recursos e vai atrás, e xeroca e lista, enfim. (Muricy, 28 abr. 2017) 

 

Considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) uma das dez maiores bibliotecas nacionais do mundo, a Biblioteca Nacional é também 

a maior biblioteca da América Latina.151 Por meio das listagens de obras produzidas pelo ISBN e 

pelo Depósito Legal, a Biblioteca Nacional apresenta um vasto catálogo de fontes bibliográficas 

                                                           
148 As exceções são os suplementos relativos ao triênio de 1990 a 1992 (“Supplement-1990-1992”) e ao ano de 2007 

(“Supplement_2007), uma vez que a Biblioteca Nacional não registrou recebimento desses dois suplementos, não 

apresentando nenhum rolo de microfilme da BPG referente a esses períodos. Entretanto, segundo Hanne Kristoffersen, 

em e-mail de 18 de setembro de 2017, “a Biblioteca Nacional recebeu todos os microfilmes da coleção”, com “entrega 

protocolada” (Kristoffersen, 18 set. 2017). Porém, não conseguimos confirmar a existência desses registros nem na 

Biblioteca Nacional e nem por meio de solicitação ao Rio office. 
149 O ISBN é um sistema internacional padronizado que atribui uma identidade numérica a livros segundo o título, o 

autor, o país, a editora e edição. Oficializado em 1972 pela International Organization for Standartization (ISO 2108-

1972), o sistema simplifica a busca e as atualizações bibliográficas, facilitando a interconexão de arquivos, a 

recuperação e a transmissão de dados em sistemas automatizados, razão pela qual é adotado internacionalmente. No 

Brasil, a Fundação Biblioteca Nacional representa a Agência. Disponível em: 

 <http://www.isbn.bn.br/website/conteudo/pagina=6> Acesso em: 8 fev. 2018. 
150 O Depósito Legal na Biblioteca Nacional de obras publicadas dentro do país é regulamentado pelas leis N. 10.994, 

de 14/12/2004 e 12.192, de 14/01/2010. Englobando obras de natureza bibliográfica e musical, tem por objetivo 

“assegurar a coleta, a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira, visando à preservação e formação da 

Coleção Memória Nacional”. Disponível em: <https://www.bn.gov.br/sobre-bn/deposito-legal> Acesso em: 8 de fev. 

2018. 
151 Fundação Biblioteca Nacional. Histórico. Disponível em: <https://www.bn.gov.br/sobre-bn/historico> Acesso em: 

8 fev. 2018. 

http://www.isbn.bn.br/website/conteudo/pagina=6
https://www.bn.gov.br/sobre-bn/deposito-legal
https://www.bn.gov.br/sobre-bn/historico
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brasileiras. Além disso, edita anualmente publicações próprias, relacionadas a diversos projetos e 

exposições, bem como algumas publicações periódicas como, por exemplo, os Anais da Biblioteca 

Nacional, lançado no ano de 1876 por Ramiz Galvão,152 a Revista do Livro, a partir de 1956, a 

Poesia Sempre, de 1993, e os Cadernos da Biblioteca Nacional, desde 2007.  

Tendo em vista que o Rio office foi instalado com a missão principal de adquirir e catalogar 

“the finest intellectual works from Brazil for the benefit of Congress and the international scholarly 

community” (Library of Congress Overseas offices, Rio de Janeiro)153 – cobertura estendida para 

os materiais também provenientes do Uruguai, a partir de 1986, e do Suriname, Guiana, e Guiana 

Francesa, desde 1997 –, uma parceria com a Biblioteca Nacional do Brasil sempre foi estratégica. 

Por outro lado, a Biblioteca Nacional também tem interesse em manter boas relações com o Rio 

office, representante no Brasil de uma das bibliotecas mais importantes do mundo, considerada a 

maior em espaço de armazenagem e número de “legal materials, films, maps, sheet music and 

sound recordings” (Library of Congress, 8 fev. 2018),154 destinada a servir aos cidadãos e ao 

Congresso Nacional da maior economia do planeta.155 Diante disso, a relação entre as duas 

instituições vem sendo alimentada por uma via de mão dupla, através de diferentes projetos e 

colaborações: 

 

Eu lembro que existia um funcionário da Biblioteca Nacional que também ia até 

lá [no Rio office]. Isso é muito interessante! Ele ia lá para anotar coisas que nós 

tínhamos e que, eventualmente, interessaria à Biblioteca Nacional e também para 

checar quais publicações da Biblioteca Nacional que nós ainda não tínhamos 

recebido. (Muricy: 28 abr. 2017). 

 

For more than twenty years the office has also cooperated with the Brazilian 

National Library in the microfilming of selected newspapers from several 

                                                           
152 Diretor da Biblioteca Nacional de 1870 a 1882, Ramiz Galvão é considerado um dos mais marcantes na história da 

instituição por tê-la reorganizado, criado a seção de estampas (hoje, divisão de Iconografia), publicado os Anais – cuja 

produção nunca foi interrompida – e produzido importantes exposições, dando visibilidade ao acervo e às 

possibilidades de pesquisa por ele oferecidas (Caldeira, 2017).   
153 Library of Congress Overseas Offices, Rio de Janeiro. About the Office. Disponível em: 

 <https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/rio-about.html> Acesso em 7 mar. 2018. 
154 Library of Congress. General Information. Disponível em: <https://www.loc.gov/about/general-information/> 

Acesso em 8 fev. 2018. 
155 Dados do Fundo Monetário Nacional (FMI) referentes ao ano de 2016. Disponível em: 

<https://www.ecodebate.com.br/wp-content/uploads/2016/09/160908a.png> Acesso em 8 de fev. 2018. 

https://www.ecodebate.com.br/wp-content/uploads/2016/09/160908a.png
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Brazilian cities. And, in 1996, concert with the National Library of Brazil, the 

office participated in a project to microfilm the personal papers of the renowned 

favela-dweller-turned-author, Carolina de Jesus. These papers were made 

available to the public in October 1999. (Library of Congress Overseas offices, 

Rio de Janeiro)156 

 

Durante muitos anos, a Biblioteca Nacional e o Rio office produziram em conjunto cópias 

de microfilmes de importantes jornais brasileiros. O Rio office fornecia os rolos em estado bruto 

e a Biblioteca ficava responsável por microfilmar títulos de grandes jornais encontrados em seu 

acervo. Ao fim do processo referente a cada título/período, a BN guardava a cópia mestre de cada 

microfilme – também chamada de negativo –, disponibilizava uma cópia para consulta de 

pesquisadores e fornecia outra para o escritório, que a remetia para a Library of Congress, em 

Washington, onde cada uma delas também se encontra disponível para consulta.157 

Tendo em vista o relacionamento colaborativo cultivado entre as instituições ao longo dos 

anos, percebemos a doação da BPG à Biblioteca Nacional como um desdobramento deste, 

conforme ressaltado pela chefe da Hispanic Division da Library of Congress, Georgette Dorn: 

 

The National Library of Brazil has been very supportive of the Library’s Rio Office 

and they have a close relationship. As a result the National Library receives the 

microfilms free of charge. I don’t believe any other library does. (Dorn, 25 jan. 

2017) 

 

Tanto a doação da BPG por parte do Rio office quanto o acolhimento da coleção por parte 

da Biblioteca Nacional refletem a importância da parceria para essas instituições e acenam para o 

desejo de ambas por sua continuidade. De um lado, a Library of Congress arca voluntariamente 

com os custos do processo de microfilmagem e envio dos materiais da BPG à Biblioteca Nacional 

do Brasil, a despeito de qualquer manifestação de interesse por parte desta, diferenciando-a das 

demais instituições interessadas na coleção que apenas por meio de compra conseguem obter os 

                                                           
156 Library of Congress Overseas Offices, Rio de Janeiro. About the Office. Disponível em: 

 <https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/rio-about.html> Acesso em 7 mar. 2018. 
157 Relacionamos no segundo capítulo os títulos dos jornais microfilmados a partir desse projeto. Para mais 

informações sobre o assunto, acessar também: <http://www.loc.gov/acq/ovop/rio/rio-microfilm.html> Acesso em: 8 

fev. 2018. 
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microfilmes. De outro, a Biblioteca Nacional, apesar das limitações de espaço e recursos, do 

crescimento exponencial do acervo e do fato de a BPG ser um conjunto atípico em relação ao 

padrão das coleções valorizadas institucionalmente, decide pelo acolhimento dos microfilmes que 

integram a coleção, além de boa parte dos materiais originais que a compõem. 

Conforme tratamos nas páginas anteriores, o primeiro conjunto de microfilmes e originais 

da parte principal da BPG foi doado à BN em 1990 (exceto a maior parte dos pôsteres, que a 

Library of Congress incluiu em seu acervo), os demais foram sendo acolhidos na medida em que 

o Rio office os enviava à BN. Dando visibilidade à acomodação das duas primeiras doações da 

BPG no acervo da BN, a reportagem de José Messias Xavier no jornal Nação Brasil, de 24 de 

março de 1994, divulga a presença da coleção na Biblioteca Nacional. Nela podemos ver que, até 

aquela data, a Biblioteca havia recebido os materiais referentes à parte principal (1966-1986) e ao 

primeiro suplemento (1987-1989) da BPG e que os originais reunidos na BN somavam 3.259 

peças:158 

 

                                                           
158 Por não estarem catalogdados, não há registros que mensurem a atual quantidade de originais da BPG mantidos no 

acervo da BN. 
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(Xavier, 24 mar. 1994: 12) 

 

A reportagem informa que a coleção está disponível na Biblioteca Nacional, sublinhando 

a grande representatividade dos grupos populares brasileiros nela apresentados. Entretanto, 

conforme podemos perceber de antemão no título “Olhos de águia”, mais do que a Biblioteca 

Nacional ou os materiais da BPG, a reportagem destaca a ação da Library of Congress, enfatizando 
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a coleção como resultado do trabalho deste órgão, que, a serviço do Estado norte-americano, tem 

como uma de suas funções a busca por informações sobre a América Latina. Nesse sentido, é 

interessante ressaltar que, assim como o foco central da reportagem não é o material reunido na 

BPG, mas o fato desta ser uma coleção da Library of Congress disponível aos brasileiros na 

Biblioteca Nacional, o argumento principal para o acolhimento da doação e a acomodação da 

coleção na BN também encontra maior sustentação no peso institucional da colecionadora do que, 

propriamente, no reconhecimento da importância de seus materiais e  adequação de seu conjunto 

ao restante do acervo. 

 

4.1. Os caminhos da BPG na Biblioteca Nacional: identidade institucional e “ativações” 

Conforme elucidado por Lilia Moritz Schwarcz em “A Longa Viagem da Biblioteca dos 

Reis” (Schwarcz, 2002) – obra de referência sobre os alicerces do que hoje conhecemos no Brasil 

por Biblioteca Nacional –, a Biblioteca foi erigida a partir de preciosidades reais, tendo origem na 

Real Biblioteca dos reis portugueses, criada pelo rei D. João I (1357-1433) e ampliada por seus 

sucessores com obras raras, incunábulos, códices, manuscritos, mapas, gravuras, entre outros 

objetos além dos livros. Apesar de o grande terremoto de Lisboa de 1755 e o incêndio que ocorreu 

em seguida terem destruído o Paço da Ribeira e, com ele, quase toda a Real Biblioteca, esta logo 

passou a ser reelaborada pelo rei D. José I (1714-1777). Ele implementou o resgate de alguns 

documentos e se empenhou em dar início a uma nova coleção, a partir da compra de acervos 

privados, da requisição de livros de mosteiros, incorporação de bibliotecas de jesuítas e doações, 

que, no final do século XVIII, recompunham a nova biblioteca, então localizada no Palácio da 

Ajuda e que hoje representa boa parte das coleções de destaque do acervo da Biblioteca Nacional 

do Brasil. 

Após a partida da Família Real para o Brasil em finais de 1807, a Real Biblioteca também 

começou a ser enviada à colônia. A primeira das três remessas aqui chegou em 1810 e, em 1811, 

a Biblioteca foi instalada no andar superior do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, no Centro 

da cidade do Rio de Janeiro. Foi, primeiramente, destinada aos estudiosos que obtivessem 

consentimento régio e, a partir de 1814, totalmente aberta ao público – apesar de continuar 

majoritariamente destinada à elite da Corte, já que, a grosso modo, eram estes os leitores e 

estudiosos da época. No Brasil, a Biblioteca recebeu valiosas doações, entre elas a coleção do frei 

José Mariano da Conceição Veloso, de José da Costa e Silva e do Conde da Barca, além de passar 
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a receber os materiais provenientes do recolhimento obrigatório implantado para livros e 

periódicos editados no Brasil e em Portugal, bem como documentos oficiais de Estado. Para 

Schwarcz, a Biblioteca que iniciara a viagem além-mar com a família real portuguesa trouxe 

consigo uma espécie de “política do conhecimento”: 

  

Transportava-se não um amontoado de livros, mas o espírito pombalino, uma 

verdadeira política de Estado, a ideia de que uma biblioteca era um repositório 

universal de saber. A ilustração aportava definitivamente no Brasil e com ela o 

espírito mental dos Bragança, bem no início do agitado século XIX. Chegavam, 

juntos, a administração e a cultura oficial. (Schwarcz, 2010)159  

 

No ano seguinte à Revolução Liberal do Porto de 1820, o rei D. João VI volta a Portugal e 

seu filho D. Pedro fica na colônia. Um ano depois, este decreta a independência do Brasil. Ocorre 

então o que Schwarcz intitula “disputa bibliográfica”, por meio da qual Portugal tentou fazer com 

que a biblioteca voltasse a seu local original. Através da Convenção Adicional ao Tratado de Paz 

e Amizade, assinada por D. Pedro em 29 de agosto de 1825, o Brasil consegue que a biblioteca 

permaneça em seu território mediante o pagamento de dois milhões de libras esterlinas à Família 

Real portuguesa pelos bens deixados no país, entre eles a Real Biblioteca, que correspondia 12,5% 

do total a ser pago (Schwarcz, 2002: 35-36).   

Ainda hoje, esse enredo sobre as coleções herdadas da Real Biblioteca e adquiridas durante 

o império dá o tom à identidade institucional, conforme expressado por Marco Lucchesi enquanto 

curador da exposição “Biblioteca Nacional: uma defesa do infinito”, produzida em comemoração 

aos 200 anos da instituição:  

 

Trata-se de uma Biblioteca multifária. O acervo é fruto de seu estado peregrino e 

remete à união da Biblioteca Real com a do Infantado. Chegando ao Brasil há dois 

séculos, a coleção dessa afortunada cidade livresca se alojou primeiramente no 

convento dos carmelitas, onde cresceu de modo significativo, atingindo um alto 

                                                           
159 Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/realBiblioteca.html> Acesso em: 15 fev. 2018. 

http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/realBiblioteca.html
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grau de esplendor e grandeza, como vemos nas cartas de Luís Marrocos.160 

(Lucchesi, 2010: 10) 

 

Sublinhando que “não há escolha, destino ou vocação republicana mais imperiosa que o 

futuro”, cabendo à Biblioteca Nacional “mediar esse processo, integrando as páginas dispersas 

entre o passado e o futuro”, Lucchesi (2010: 12), profundo conhecedor do acervo e também da 

cultura institucional, aponta para diversos tipos de materiais bibliográficos, das mais variadas 

épocas e origens, mas atribui maior destaque a certas coleções caras à BN por remeterem à ligação 

histórica da instituição com as elites político-culturais portuguesas e brasileiras. Afinal, por meio 

desse valioso acervo são reforçados os laços institucionais e nacionais com a origem nobre 

europeia. Essas coleções representam materialmente uma identidade institucional construída a 

partir do aspecto raro de uma biblioteca nacional do Novo Mundo ter sido erigida com materiais 

bibliográficos provenientes do Velho Mundo e ampliada por meio de documentos e obras de seus 

herdeiros letrados, consagrados histórica ou artisticamente no Brasil:  

 

Em sua dimensão oceânica, a Biblioteca abriga coleções de tempos e quadrantes 

diversos, como, entre outras, as do Conde da Barca161, José Olympio162, Diogo 

                                                           
160 Luís Joaquim dos Santos Marrocos foi um funcionário da Corte portuguesa que acompanhou a segunda remessa 

dos livros da Biblioteca Real ao Brasil. Chegou ao Rio em 1811, de onde escreveu cartas ao pai, Francisco José dos 

Santos Marrocos, então bibliotecário da Biblioteca Real da Ajuda, em Lisboa. Essas informações bem como a 

transcrição das cartas de Luís Marrocos foram publicadas em 1939 nos Anais da Biblioteca Nacional N. 56, referente 

ao ano de 1934. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_056_1934.pdf> Acesso em: 15 fev. 

2018. 
161 A coleção do Conde da Barca refere-se à “livraria” de Antônio de Araújo Azevedo”, conhecido diplomata do 

Império português que veio para o Rio de Janeiro junto com a Família Real trazendo consigo livros, documentos 

administrativos, um laboratório de química, uma coleção de mineralogia e uma tipografia completa que originou a 

Imprensa Régia, a primeira imprensa oficial do país. O Conde da Barca organizou uma coleção com cerca de 3.000 

volumes, entre os quais 2.365 foram incorporados ao acervo da Real Biblioteca em 1822. Entre as raridades estão uma 

edição de 1550 das obras completas de Maquiavel, a coleção ilustrada Hortus Nitidissimis, editada entre 1750 e 1786 

na Alemanha, e a coleção Le Grand Théâtre de l’Únivers, formada por 125 volumes com gravuras de paisagens, cenas 

históricas, batalhas, reis, rainhas e personagens influentes nas monarquias europeias dos séculos XVII e XVIII, além 

de também mapas, folhetos e cartas topográficas de batalhas. (Muniz et al., 2010). Disponível em: 

<http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/araujense.html> Acesso em: 15 fev. 2018. 
162 Fundada em 1931, a Editora José Olympio publicou Macunaíma, de Mário de Andrade, obras completas de Gilberto 

Freyre, José de Alencar, José Lins do Rego, Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, entre outras. A coleção José Olympio 

foi recebida pela Biblioteca Nacional em 2007, alguns dos destaques do acervo são a primeira edição de Jubiabá, de 

Jorge Amado, publicada em 1935 – com nota fiscal assinada pelo próprio autor –, uma carta manuscrita de 1969 de 

Gilberto Freyre, fotografias de José Olympio com José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, Candido 

Portinari e Manuel Bandeira (Soares, 2006). Disponível em: 

<http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,biblioteca-nacional-recebe-arquivo-de-jose-olympio,20061116p3537> 

Acesso em: 15 fev. 2018. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_056_1934.pdf
http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/araujense.html
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,biblioteca-nacional-recebe-arquivo-de-jose-olympio,20061116p3537
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Machado163, Melo Morais164, Alexandre Ferreira165 e Teresa Cristina166, a cuja 

amplitude corresponde uma oceanografia bem demarcada desde as regiões 

abissais, promovendo o esquema topográfico das estantes, armários e arcazes, que 

formam a superfície do palácio da memória. (Lucchesi, 2010: 11) 

 

Entre a grande quantidade de coleções que a Biblioteca Nacional possui, recebidas 

principalmente por meio de doação, as acima citadas são as mesmas que estão entre os poucos 

                                                           
163 Nomeado no ano de 1720 um dos membros fundadores da Academia Real da História, criada por D. João V (1707-

1750), Diogo Barbosa Machado passou a se dedicar aos estudos e a aumentar sua livraria. Em paralelo a seus escritos 

históricos, colecionava livros, mapas e estampas, montando assim extensa biblioteca. Entre os documentos de sua 

coleção que estão na BN encontram-se a chamada “Coleção de retratos”, composta por oito grandes álbuns contendo 

quase duas mil estampas de reis, príncipes e figuras célebres de Portugal e da Europa, e a coleção “folhetos”, composta 

por 146 tomos, compreendendo mais de três mil documentos com datas entre 1505 e 1770. (Monteiro, 2010). 

Disponível em: 

<http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/diogoBarbosa.html> Acesso em: 15 fev. 2018. 
164 O bibliófilo alagoano Alexandre José de Melo Morais (1816-1882) diplomou-se em 1840 pela Faculdade de 

Medicina da Bahia, tendo exercido a profissão de médico por muitos anos em Salvador e no Rio de Janeiro. Além de 

obras de natureza científica dedicadas à terapia homeopática, escreveu muitos ensaios sobre história do Brasil e de 

Portugal, entre eles o “Ensaio corográfico do Império do Brasil”, de 1853, “Os portugueses perante o mundo”, de 

1856, "Crônica geral e minuciosa do império do Brasil desde a descoberta do novo mundo ou América até 1879", de 

1879, e "O tombo das terras dos jesuítas”, de 1880. Sua coleção original é composta por 264 documentos, muitos 

referentes ao movimento pernambucano de 1824 e o plano urbanístico da cidade do Rio de Janeiro de 1796. Disponível 

em:  

<http://catcrd.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=nav&pr=manuscritos_guia_pr&db=manuscritos_guia&use=data&rn=1

&disp=card&sort=off&ss=22422328&arg=1796-1824> Acesso em: 15 fev. 2018. 
165 Alexandre Rodrigues Ferreira nasceu na Bahia em 1756, sendo nomeado pela Rainha D. Maria I em 1778 para 

chefiar a comissão científica encarregada de viagens pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. 

A chamada “Expedição Filosófica” partiu de Lisboa em setembro de 1783 e chegou em Belém em 21 de outubro de 

1783. Seus nove anos de duração gerou importantes trabalhos e anotações sobre a região amazônica e registros de 

informações sobre a fauna, flora e seus habitantes. A Coleção Alexandre Rodrigues reúne 191 documentos textuais e 

aproximadamente 1.500 desenhos que retratam, majoritariamente, a botânica e a fauna do Brasil do século XVIII. 

Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/dossies/alexandre-rodrigues-ferreira/?sub=sobre-alexandre-rodrigues-

ferreira/> Acesso em: 15 fev. 2018.  
166 D. Thereza Cristina Maria foi a terceira imperatriz do Brasil. Após a proclamação da república, foi exilada na 

Europa junto ao marido, onde morreu em dezembro de 1889. Após sua morte, D. Pedro II doou ao Brasil a sua grande 

biblioteca sob a condição de que a mesma fosse intitulada “Colleção D. Thereza Christina Maria” nas instituições que 

recebessem suas peças. A BN integrou ao acervo aproximadamente “48.236 volumes encadernados, e inúmeras 

brochuras, sem levar em linha de conta folhetos avulsos, fascículos de variadíssimas revistas literárias e científicas, 

estampas em coleções e avulsas, músicas esparsas e em coleção, mais de mil mapas geográficos impressos e 

manuscritos e treze quadros emoldurados de mapas de países da Europa, em relevo”. Grande quantidade de fotografias 

avulsas e em álbuns, referentes ao Brasil e a outros países, frutos de registros de viagens oficiais, fatos, paisagens, 

acontecimentos históricos, doações e aquisições de fotógrafos importantes também compõem a coleção. Entre eles, 

estão profissionais estrangeiros e brasileiros que se instalaram no Rio de Janeiro com o título de Fotógrafo da Casa 

Imperial, tais como: Revert Henry Klumb; Insley Pachec; Stahl; José Ferreira Guimarães; Henschel; Marc Ferrez. A 

‘Colleção D. Thereza Christina Maria’ tornou-se o primeiro conjunto documental brasileiro a integrar o Registro 

Internacional da Memória do Mundo da UNESCO, em 2003. Disponível em: 

<http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/therezaChristina.html> Acesso em: 15 fev. 2018. 

http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/diogoBarbosa.html
http://catcrd.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=nav&pr=manuscritos_guia_pr&db=manuscritos_guia&use=data&rn=1&disp=card&sort=off&ss=22422328&arg=1796-1824
http://catcrd.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=nav&pr=manuscritos_guia_pr&db=manuscritos_guia&use=data&rn=1&disp=card&sort=off&ss=22422328&arg=1796-1824
http://bndigital.bn.gov.br/dossies/alexandre-rodrigues-ferreira/?sub=sobre-alexandre-rodrigues-ferreira/
http://bndigital.bn.gov.br/dossies/alexandre-rodrigues-ferreira/?sub=sobre-alexandre-rodrigues-ferreira/
http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/therezaChristina.html
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destaques apresentados na galeria de coleções da webpage oficial da instituição.167 Nesse ponto, é 

esclarecedor traçar um paralelo com a argumentação de José Maria Jardim sobre arquivos, na qual 

ressalta que a eleição de fundos, grupos ou séries documentais para destaques, recebendo 

descrições detalhadas, pode implicar na monumentalização de partes de acervos em detrimento de 

outras (Jardim, 1995: 8). Considerando o tamanho do acervo que a BN mantém sob sua guarda, o 

destaque atribuído a tais coleções é muito significativo, pois reafirma uma identidade intitucional 

a partir da memória em torno da excepcionalidade e raridade de uma parte do acervo, que traz 

notoriedade à Biblioteca Nacional entre as demais instituições culturais do Brasil e do mundo. 

Lembrando que a biblioteca nacional de qualquer país é também um “lugar de memória” – 

“onde a memória se cristaliza e se refugia” (Nora, 1993: 7) –, se faz necessário não perder de vista 

que os processos de construção e fortalecimento da memória e da identidade da BN também estão 

ligados a um coletivo maior, agrupado pela ideia de nação. Diante disso, é elucidativo sublinhar 

que essa identidade institucional, assim como a de qualquer pessoa ou grupo, também é produzida 

em referência aos “critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz 

por meio da negociação direta com outros” (Pollak: 1992, 204).  

As bibliotecas nacionais de hoje se constituíram a partir da função de preservação e difusão 

do patrimônio constituinte de seus acervos (Fonseca, 2007). O surgimento delas ocorre a partir da 

consolidação dos Estados-Nação europeus e com o movimento de construção de identidade 

nacional nestes Estados. Com dinâmicas próprias, essas instituições intervêm “de forma direta nos 

agenciamentos da sociedade e na valorização que a sociedade outorga à suas funções” (Murguia, 

2008: 231). Logo, nessa valorização, além de suas origens, está a sua sustentação ideológica. 

Herdeira do processo de construção de identidade nacional do Estado português, a BN, ao destacar 

as coleções produzidas na Europa iluminista e no Brasil português/imperial, ao mesmo tempo em 

que cumpre importante papel no imaginário social, atua no sentido de ressaltar o laço cultural do 

Brasil com a Europa, afirmando assim a sua própria identidade.   

O destaque para tais coleções se torna ainda mais evidente quando sabemos que o número 

de coleções presentes na Biblioteca Nacional é extenso e crescente.168 Além das coleções herdadas 

                                                           
167 Fundação Biblioteca Nacional. Coleções. Disponível em: <https://www.bn.gov.br/explore/colecoes> Acesso em: 

17 fev. 2018. 
168A seção de Manuscritos possui mais de 900 mil documentos, com 240 coleções registradas e catalogadas (disponível 

em: <https://www.bn.gov.br/node/888> Acesso em: 17 fev. 2018); o acervo cartográfico contém “mais de 22 mil 

mapas, entre manuscritos e impressos, e aproximadamente 2.500 atlas, além de diversas monografias e tratados sobre 

o tema” (disponível em: <https://www.bn.gov.br/explore/acervos/cartografia> Acesso em: 19 fev. 2018); a seção de 

https://www.bn.gov.br/explore/colecoes
https://www.bn.gov.br/node/888
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/cartografia
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da Biblioteca Real e de figuras ilustres, muitas outras foram e ainda são recebidas pela instituição. 

Hoje, para doar uma coleção à Biblioteca, qualquer pessoa física ou jurídica deve preencher um 

formulário de doação com imagens e descrição das peças, que, após avaliação e parecer positivo 

de uma comissão de especialistas da instituição, se torna parte do acervo.169 Os critérios de seleção 

são baseados em atributos que, na área da Ciência da Informação, caracterizam os acervos 

bibliográficos especiais, compreendidos como aqueles que reúnem peças consideradas preciosas 

por sua raridade, valor monetário ou sua associação a importantes figuras e instituições históricas, 

culturais, políticas, científicas ou artísticas (Association of Research Libraries, 2003).  

Coleções parcial ou totalmente formadas por peças de acervo dito “não especial” também 

podem ser recebidas pela BN por meio de doações quando a elas for atribuída alguma importância 

cultural ou histórica. Entretanto, na Biblioteca Nacional, os acervos “especiais” e os “não 

especiais” estão bem delimitados. Os especiais encontram-se divididos entre as seções de 

“Iconografia”, “Obras Raras”, “Manuscritos”, “Cartografia” e “Música e Arquivo Sonoro”, 

possuem horários de visitação mais restritos e são consultados por um público especializado, na 

maioria das vezes escritores e pesquisadores acadêmicos. Os “não-especiais” são os livros e 

publicações seriadas considerados “comuns”, ou seja, não raros ou com alto valor monetário. Eles 

se encontram nas seções de “Obras Gerais”170, “Publicações Seriadas”171 e “Referência”172, 

representam a maior parte do acervo institucional e são os mais procurados e consultados pelo 

público leitor.  

                                                           
Iconografia apresenta coleções tão extensas que juntas reúnem o maior patrimônio de imagens do país (disponível em: 

<https://www.bn.gov.br/explore/acervos/iconografia> Acesso em: 17 fev. 2018); a de Obras Raras guarda “mais de 

dois mil metros lineares de itens em estantes, gavetas e cofres” (disponível em: 

<https://www.bn.gov.br/explore/acervos/obras-raras> Acesso em: 19 fev. 2018); já a de Música e Arquivos Sonoros 

contém “mais de 250 mil peças”, reunindo “vasta coleção de livros, partituras, fotografias, programas de concerto, 

manuscritos e libretos de ópera, todos eles guardando alguma relação com a história da música no Brasil e no mundo” 

(disponível em: <https://www.bn.gov.br/explore/acervos/musica-arquivo-sonoro> Acesso em: 19 fev. 2018). 
169 Fundação Biblioteca Nacional. Doações. Disponível em: <https://www.bn.gov.br/sobre-bn/doacoes> Acesso em: 

16 fev. 2018. 
170 O Acervo de Obras Gerais “reúne livros, teses, folhetos, entre outros, do século XVIII aos dias atuais, com total 

estimado em cerca de dois milhões de peças. Ocupa aproximadamente 18 km lineares de prateleiras”, é a seção que 

atende a maior quantidade de pesquisadores da Biblioteca, em média de 2 mil pesquisadores por mês. Disponível em: 

<https://www.bn.gov.br/explore/acervos/obras-gerais> Acesso em: 20 fev. 2018. 
171 O acervo de Publicações Seriadas da Biblioteca Nacional reúne “jornais, revistas, anuários e todos os veículos com 

circulação regular – diária, semanal, quinzenal, mensal ou outras – confiados à instituição por força da Lei de Depósito 

Legal” e também por permutas e doações. Disponível em: <https://www.bn.gov.br/acervo/periodicos> Acesso em: 20 

fev. 2018.  
172 O acervo de Referência apresenta cerca de 4200 títulos de dicionários técnicos e gerais, enciclopédias, catálogos 

bibliográficos nacionais e estrangeiros, guias, manuais e atlas, que ficam disponíveis ao pesquisador na própria sala 

de leitura. Disponível em: <https://www.bn.gov.br/explore/acervos/referencia> Acesso em: 20 fev. 2018. 

https://www.bn.gov.br/explore/acervos/iconografia
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/obras-raras
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/musica-arquivo-sonoro
https://www.bn.gov.br/sobre-bn/doacoes
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/obras-gerais
https://www.bn.gov.br/acervo/periodicos
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/referencia
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Por vezes, uma coleção se desloca dentro da instituição. A coleção Brazil’s Popular Groups, 

hoje pertencente ao acervo da Coordenadoria de Publicações Seriadas, não esteve armazenada da 

mesma forma e nesta mesma seção desde 1990, quando a primeira parte de seus materiais chegou 

à Biblioteca Nacional. Uma série de reuniões, reivindicações, decisões internas, usos, abordagens 

e outros acontecimentos influenciaram e continuam a exercer influência sobre o lugar da BPG no 

acervo, atribuindo-lhe novos sentidos.  

Apontando para essa direção, Le Goff lembra que o historiador Marc Bloch, um dos 

fundadores da Escola dos Annales, já salientava sobre a importância de se considerar o papel que 

as instituições de guarda exercem sobre os documentos: 

 

Não obstante o que por vezes parecem pensar os principiantes, os documentos não 

aparecem, aqui ou ali, pelo efeito de um qualquer imperscrutável desígnio dos 

deuses. A sua presença ou a sua ausência nos fundos dos arquivos, numa 

biblioteca, num terreno, dependem de causas humanas que não escapam de forma 

alguma à análise, e os problemas postos pela sua transmissão, longe de serem 

apenas exercícios de técnicas, tocam, eles próprios, no mais íntimo da vida do 

passado, pois o que assim se encontra posto em jogo é nada menos do que a 

passagem da recordação através de gerações (Bloch, 1941-42: 29-30 apud Le Goff, 

1996: 544). 

 

Para compreender qual é o espaço destinado à BPG na BN, é necessário analisar as 

“impressões digitais” deixadas pelas interações e intervenções que tiveram a coleção como objeto 

ao longo de sua trajetória na instituição. Todas as movimentações que envolveram a BPG dentro 

da BN produziram efeitos sobre seu significado neste contexto e devem ser encarados como 

“ativações” da BPG na Biblioteca Nacional (Ketellar, 2001).  

Para Ketelaar, como vimos no capítulo anterior, o significado de um arquivo nunca é fixado 

de uma vez por todas, mas é algo que se renova ou se confirma com o decorrer dos eventos, textos 

e outros produtos culturais que dele se apropriam. Daí a importância de se documentar as ativações 

de maneira a manter no arquivo pistas capazes de auditar qualquer tomada de decisão, 

desnaturalizando a vida de um arquivo em uma instituição arquivística (Ketelaar: 2012, 29). 

Deslocando essa noção para o universo das coleções em bibliotecas, percebemos, por exemplo, 

que a acomodação inicial da BPG na divisão de Obras Raras e sua posterior transferência para 
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Publicações Seriadas podem ser caracterizadas como ativações que refletiram e produziram efeitos 

sobre o significado da coleção no acervo da Biblioteca Nacional. Assim, tratando os registros das 

ativações da BPG na BN como pistas, buscaremos compreender tais percursos e seus significados. 

A Política de Gestão Documental da Biblioteca Nacional é um fenômeno recente, que vem 

sendo implantada desde 2016 pela também recém-criada Divisão de Gestão Documental 

(DGD)173. Como antes disso não existia uma política formalizada na instituição que gerisse a 

documentação institucional de forma a preservar o acervo arquivístico acumulado, produzido ou 

recebido pela Biblioteca em decorrência do exercício de suas atividades, o gerenciamento desse 

tipo de documentação ficava a cargo do gestor de cada setor da instituição. Com a passagem do 

tempo, e a natural sucessão dos gestores, boa parte dessa documentação foi perdida e outra parte 

está guardada dentro dos próprios centros, coordenadorias, seções e divisões que a geraram. Em 

meio a essa lacuna na gestão documental da BN, existe, na divisão de Manuscritos, um arquivo 

intitulado “Arquivo Histórico da Biblioteca Nacional” que está parcialmente catalogado e 

disponível ao público para pesquisa. Este é formado por documentos institucionais dos mais 

variados tipos e relativos a diversos assuntos, que vão desde o século XIX aos primeiros anos do 

século XXI, reunidos ao longo do tempo de maneira bastante fragmentada e contingente.  

O ponto de partida da investigação sobre as ativações da BPG na BN foi a busca por 

informações no “Arquivo Histórico”, onde existe uma única pasta de documentos relativos à 

BPG174, que diz respeito à primeira doação à BN, em 1990. Diante da escassez de informações 

para um mapeamento das atividades relacionadas à coleção Brazil’s Popular Groups na BN, a 

disponibilidade de servidores em fornecer informações e acesso a alguns documentos foi essencial 

para que o estudo pudesse avançar. 

Tal como ocorreu com a parte principal da coleção em maio de 1990, as doações dos 

suplementos são ainda hoje recebidas pela Divisão de Intercâmbio da Biblioteca Nacional, uma 

vez que a instituição mantém com a Library of Congress relações direcionadas ao 

compartilhamento de materiais bibliográficos. Em seguida, tais doações eram encaminhadas para 

o Departamento de Referência Especializada, que hoje corresponde ao Centro de Coleções e 

                                                           
173 O Manual de Gestão Documental da Fundação Biblioteca Nacional, elaborado pela equipe da Divisão de Gestão 

Documental (DGD), Flávia Maria Cezar da Cunha (chefe) e Wellington da Silva, foi publicado em 2016. Disponível 

em: <https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/institucionais/demais-documentos-institucionais/manual-

gestao-documental-3316.pdf> Acesso em: 21 fev. 2018. 
174 A pasta de documentos do “Arquivo Histórico” que trata sobre a BPG na BN está no acervo de Manuscritos sob o 

número de localização 48,3,003 nº 006. 

https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/institucionais/demais-documentos-institucionais/manual-gestao-documental-3316.pdf
https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/institucionais/demais-documentos-institucionais/manual-gestao-documental-3316.pdf
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Serviços aos Leitores (Decreto 8.297, de 2014) – mas que, nesse meio tempo, foi também 

Departamento de Referência e Difusão (Decreto 99.603, de 1990) e Centro de Referência e Difusão 

(Decreto 7.748, de 2012). Apesar das mudanças no organograma da instituição, tanto o antigo 

Departamento de Referência e Difusão, que recebeu a primeira doação, quanto o atual Centro de 

Coleções e Serviços aos Leitores (CCSL) são os responsáveis por todas as seções de acervo, 

mantendo como uma de suas funções o “fornecimento de serviços inerentes à utilização do acervo” 

(Decreto 8.297, de 2014).175  

A partir da consulta à pasta encontrada no Arquivo Histórico, soubemos um pouco do 

trajeto percorrido pela coleção até ser direcionada às áreas de acervo. Porém, desse ponto em 

diante, a análise sobre o lugar reservado à coleção no acervo da Biblioteca Nacional, gerido pelo 

atual CCSL, centrou-se em algumas informações esparsas, recebidas da Coordenadoria de 

Serviços Bibliográficos e da Coordenadoria de Publicações Seriadas. O Comunicado Interno (CI) 

n.27, emitido em 02 de maio de 2011 pela Coordenadoria de Serviços Bibliográficos (CSB) da 

Biblioteca Nacional para o então Centro de Referência e Difusão (CRD), é uma dessas fontes 

(Coordenadoria de Serviços Bibliográficos – FBN: 02 mai. 2011)176. Nele está registrada a 

informação de que, até o ano de 2011, os microfilmes da BPG estiveram armazenados em 

prateleiras da seção de Obras Raras e os originais que a integram guardados em armários mantidos 

por esta no segundo andar do prédio anexo da Biblioteca Nacional.  Na sequência, por meio do 

Comunicado Interno n.41, de 16 de junho de 2011, enviado pela CSB à Coordenadoria de 

Publicações Seriadas, podemos conferir a transferência de todo o conjunto da BPG para esta: 

 

Conforme deliberado na reunião da Comissão Permanente de Política de Acervos 

e Gestão de Áreas de Armazenamento do dia 08 de junho p.p., encaminho as 21 

caixas contendo os microfilmes da coleção “Brazil’s Popular Groups” e sua 

respectiva documentação que foram destinadas a esta Coordenadoria pela DIORA 

(Divisão de Obras Raras) através do CI FBN/CRD/CAE/DIORA 09/2011 (cópia 

anexa). 

                                                           
175 Estatuto em vigor da Fundação Biblioteca Nacional. Decreto 8.297, de 15 de agosto de 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8297.htm> Acesso em 21 fev. 2018. 
176 Cópia do Comunicado Interno n.27 de 2011 da Coordenadoria de Serviços Bibliográficos foi enviada por e-mail à 

autora, em 19 de setembro de 2017, pela coordenadora Luciana Grings.     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8297.htm
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Encaminho também a caixa contendo os microfilmes do suplemento 2008 da 

mesma coleção, recebido por esta Coordenadoria em fevereiro deste ano. 

(Coordenadoria de Serviços Bibliográficos, FBN: 16 jun. 2011)177 

 

Encontramos nos dados apresentados nesses dois Comunicados Internos registros sobre 

ativações da coleção na Biblioteca Nacional e dos efeitos significativos que produziram sobre o 

lugar da BPG na instituição. Os dois documentos referem-se à transferência dos materiais da BPG 

de um “acervo especial”, o de Obras Raras, para um “não-especial”, o de Publicações Seriadas. 

Apesar de ser uma coleção que, a partir do recebimento dos suplementos, vinha se tornando 

fisicamente cada vez mais volumosa, a BPG começou a perder espaço na instituição e, com a 

migração para o acervo de Publicações Seriadas em 16 de junho de 2011, passou a ocupar 

aparentemente um lugar de “menor importância”.  

Mas, essa migração não foi uma decisão abrupta. Foi resultado de discussões que já estavam 

na pauta institucional anos antes, conforme podemos ver na ata da reunião da Comissão 

Permanente de Política de Acervos e Gestão de Áreas de Armazenamento, ocorrida no dia 4 de 

fevereiro de 2008 com a presença dos diretores e coordenadores das áreas de acervo e de 

processamento técnico da BN:  

 

Foi decidido pela Comissão de Política de Acervos que a Library of Congress do 

Rio de Janeiro não precisará mais enviar para a BN os panfletos que eles recolhem, 

microfilmam e enviam para a BN/DIORA (os originais e uma cópia em 

microfilme). O interesse da BN restringe-se aos microfilmes. A Coordenadora da 

CAE [Coordenadoria de Acervos Especiais] irá fazer uma correspondência para a 

LC/RJ [Library of Congress do Rio de Janeiro] comunicando esta decisão. Quantos 

aos panfletos que já se encontram no Prédio II [prédio anexo], será elaborado um 

termo de autorização para descarte ou o Setor de Intercâmbio deverá identificar 

uma instituição que se interesse por este tipo de material. (FBN-Comissão 

Permanente de Política de Acervos e Gestão de Áreas de Armazenamento: 4 fev. 

2008).178   

                                                           
177 Cópia do Comunicado Interno n.41 de 2011 da Coordenadoria de Serviços Bibliográficos foi enviada por e-mail à 

autora, em 19 de setembro de 2017, pela coordenadora Luciana Grings.      
178 Cópia da referida ata foi cedida por e-mail à autora, em 19 de setembro de 2017, pela atual Coordenadora de 

Serviços Bibliográficos, Luciana Grings.      
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Ainda que a limitação de espaço físico da Biblioteca Nacional seja uma questão há décadas 

encarada como grave entrave para o seu funcionamento, a decisão de interromper o recebimento e 

descartar os originais da BPG já recebidos pela BN reflete muito mais do que este problema. A 

decisão parece refletir o sentimento de inadequação dos dirigentes do acervo com relação à 

presença da coleção na Biblioteca Nacional, denunciando, em certa medida, seu não-lugar.  

Com relação à transferência da BPG da seção de Obras Raras para a de Publicações 

Seriadas, é provável que a justificativa tenha se baseado no fato de os materiais nela reunidos não 

se adequarem perfeitamente aos critérios que definem os acervos especiais e, especificamente, o 

de Obras Raras. De acordo com a Ordem de Serviço n.12 de 1984, emitida em 25 de setembro de 

1984 pela então diretora da Biblioteca Nacional, Maria Alice Barroso, os critérios comumente 

empregados para a qualificação de obra rara, no âmbito da Biblioteca Nacional, são os seguintes:  

 

a) Todas as impressões dos séculos XV, XVI e XVII 

b) Impressões do século XVIII até 1720 

c) Obras editadas no Brasil até 1841 

d) Edições de tiragens reduzidas 

e) Edições especiais, de luxo, para bibliófilos 

f) Edições clandestinas 

g) Obras esgotadas 

h) Exemplares de coleções especiais, em geral com belas encadernações e “ex-

libris” 

i) Exemplares com anotações manuscritas de importância, incluindo-se 

dedicatórias (Biblioteca Nacional, 25 set. 1984 apud Von Helde, ago. 2012)179  

 

A partir desses critérios, Rosângela Rocha Von Helde, chefe do Plano Nacional de 

Recuperação de Obras Raras (PLANOR) da Biblioteca Nacional, esclarece as características 

principais que devem apresentar as edições de tiragens reduzidas, clandestinas e obras esgotadas 

                                                           
179 Cópia da Ordem de Serviço N.12 de 25 set. 1984 da Biblioteca Nacional, exibida no PowerPoint da apresentação 

de Rosângela Rocha Von Helde, chefe do Plano Nacional de Recuperação de Obraras Raras (PLANOR) da Biblioteca 

Nacional, durante o XVI Curso Informativo Sobre Preservação de Acervos, de 27 a 31 de agosto de 2012.  

Disponível em: 

 <https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/producao/apresentacao/criterios-raridade-fundacao-

biblioteca-nacional/criteriosraridadefbn.pdf> Acesso em: 22 fev. 2018. 

https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/producao/apresentacao/criterios-raridade-fundacao-biblioteca-nacional/criteriosraridadefbn.pdf
https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/producao/apresentacao/criterios-raridade-fundacao-biblioteca-nacional/criteriosraridadefbn.pdf
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– critérios nos quais, a princípio, os materiais efêmeros da BPG poderiam se encaixar. Segundo a 

chefe do PLANOR, as edições de tiragens reduzidas seriam as limitadas, apresentadas em papel 

especial, numerados e geralmente assinados, podendo ter indicação do proprietário de cada 

exemplar. Como exemplo, apresenta a página de rosto da obra “Amor, Amores”, de Carlos 

Drummond de Andrade, de 1975, com a assinatura do autor (Von Helde, ago. 2012). Com relação 

às obras clandestinas, Von Helde explica que tratam-se de edições assim qualificadas por “motivos 

morais, religiosos, políticos ou por pirataria editorial”, trazendo como exemplo um exemplar da 

obra “Relação da Entrada que fez (…) D. Fr. Antonio do Desterro Malheyro Bispo do Rio de 

Janeiro em o primeiro dia deste prezente Anno de 1747(…)”, impressa no Rio de Janeiro, em 1747, 

pelo tipógrafo Antônio Isidoro da Fonseca, quando a tipografia na colônia ainda não havia sido 

permitida pela coroa portuguesa. Já as obras com edições esgotadas seriam aquelas que, segundo 

Von Helde, são consideradas “consagradas e não reimpressas” (Von Helde, ago. 2012). Diante 

desses critérios, percebemos que havia sustentação técnica para o argumento de inadequação dos 

materiais da BPG ao acervo de Obras Raras, que culminou na decisão de suspender os 

recebimentos e encaminhar os originais dessa coleção para o processo de descarte.180  

Como decorrência da resolução da reunião da Comissão Permanente de Política de Acervos 

e Gestão de Áreas de Armazenamento, de 4 de fevereiro de 2008, o recebimento dos originais da 

coleção foi então cessado. Entretanto, o descarte dos que já pertenciam ao acervo não chegou a 

ocorrer, ainda que, cerca de três anos depois, Obras Raras tenha prosseguido com o que havia sido 

estabelecido naquela reunião:  

 

Senhora Diretora, 

Em reunião da Comissão Permanente de Política de Acervos e Gestão de Áreas de 

Armazenamento de 14 de fevereiro de 2008, decidiu-se pelo descarte dos panfletos 

e demais materiais efêmeros da coleção “Brazil Popular Groups”, encaminhados a 

esta Biblioteca pela Library of Congress, tendo em vista que o material era 

encaminhado também através de microfilmes. Os panfletos encontravam-se, à 

época, sob a guarda da Divisão de Obras Raras, armazenados em armários de metal 

localizados no segundo andar do prédio Anexo. Na ocasião, a Comissão definiu 

                                                           
180 Buscamos informações junto a funcionários de diversos setores da Biblioteca Nacional a fim de compreender a 

justificativa para a acomodação da BPG na divisão de Obras Raras, mas não encontramos. 
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que seria redigido um termo de descarte para o material, ou o Setor de Intercâmbio 

seria encarregado de identificar alguma instituição que por ele se interessasse. 

Em conformidade com estas decisões, em janeiro deste ano, a DIORA transferiu a 

guarda dos armários para esta Coordenadoria (através do CI CRD/CAE/DIORA 

04/2011). Entretanto, em face do longo período transcorrido desde a decisão até 

este momento, venho consultar este Centro sobre a manutenção da decisão de 

descarte do material. 

Informo que a coleção de microfilmes também foi encaminhada a esta 

Coordenadoria através do CI CRD/CAE/DIORA 09/2011. Os rolos cujos originais 

já se encontravam na sala-cofre da Coordenadoria de Microrreprodução foram 

encaminhados para Intercâmbio. Os demais estão sendo encaminhados para 

armazenamento, bem como os rolos contendo atualizações da coleção. 

(Coordenadoria de Serviços Bibliográficos, FBN: 02 mai. 2011) 

 

Além de a Divisão de Obras Raras ter transferido, em janeiro de 2011, a guarda dos 

originais da BPG para a Coordenadoria de Serviços Bibliográficos se encarregar do descarte, 

enviou também a coleção de microfilmes, eximindo-se por completo da gestão e guarda da coleção. 

De janeiro a junho de 2011, a BPG passou literalmente a ocupar um não-lugar na BN, ficando 

“fora do ar”, uma vez que estava sob responsabilidade da Coordenadoria de Serviços 

Bibliográficos, subordinada ao Centro de Processamento e Preservação – Centro de Processamento 

Técnico à época –, a quem não compete o gerenciamento e a disponibilização do acervo ao público.  

Sobre este ponto é interessante ressaltar a diferença entre o elemento motivador das 

doações da BPG e a real recepção destas na BN. O colecionador claramente espera que o conteúdo 

da coleção seja do interesse da BN, de forma que, em retribuição, projeta o fortalecimento da 

parceria estabelecida entre as instituições. Ao contrário do esperado, a BN acolhe as doações 

porque, de outro modo, faria uma desfeita ao Rio office, situação que não lhe seria vantajosa. Para 

compreender como o tratamento recebido pela BPG na BN diverge da expectativa que impulsionou 

as suas doações, um paralelo com a teoria da interpretação do discurso de Quentin Skinner (1972) 

nos parece elucidativo.  

Segundo Skinner, para se analisar um discurso, é necessário considerar suas dimensões 

tanto perlocucionárias quanto ilocucionárias. Os elementos perlocucionários seriam os objetivos 

do autor, os efeitos que deseja produzir com a narrativa, já os ilocucionários seriam a ação do texto 
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propriamente, a manifestação deste na realidade. Desse modo, diferencia o motivo, o impulso da 

ação, de seu efeito ou manifestação. Compreendendo as doações da BPG à BN tal qual um discurso 

proferido por seu colecionador, percebemos como os elementos perlocucionários que envolveram 

essa ação, ao serem postos diante da realidade, não corresponderam ao programado. Afinal, os 

ilocucionários não giraram em torno da gratidão construída em decorrência da valorização da BPG, 

mas da “aceitação” desta pela BN devido à necessidade em não contrariar o seu colecionador, este 

sim considerado valioso.  

Tendo em vista os seis meses que a BPG ficou fora do acervo e o amplo intervalo de tempo 

decorrido entre a decisão sobre os descartes e alguma ação concreta por parte da divisão de Obras 

Raras, a Coordenadoria de Serviços Bibliográficos consultou novamente o Centro responsável pela 

gestão de acervos. Este estabeleceu então um novo destino para os microfilmes e originais da 

coleção. Assim, apesar do “rebaixamento” que a transferência de um “acervo especial” 

representava, a BPG ao menos saiu da “invisibilidade”: 

 

Senhora Coordenadora, 

Conforme deliberado na reunião da Comissão Permanente de Política de Acervos 

e Gestão de Áreas de Armazenamento do dia 08 de junho p.p., encaminho as 

chaves dos quatro armários que contém os documentos originais da coleção 

“Brazil’s Popular Groups”, cujos microfilmes já foram encaminhados a esta 

Coordenadoria através do CI FBN/CPT/CSB 41/2011. Os números de patrimônio 

dos armários, localizados no segundo andar do prédio Anexo, são 16901, 16890, 

16905 e 16889. Informo que em breve seguirão os formulários para transferência 

de patrimônio. (Coordenadoria de Serviços Bibliográficos – FBN: 17 jun. 2011)181 

 

Desde junho de 2011, os originais e microfilmes da BPG permanecem no acervo “não-

especial” de Publicações Seriadas. O acolhimento da BPG neste acervo foi resultado de outra 

ativação: o processo de valorização da chamada “imprensa alternativa” – periódicos de tiragens 

menores, geralmente em formato tabloide, que questionavam as formas dominantes do jornalismo 

e da ordem social nos anos 1970 e início dos 1980.182 A partir de 2006, Bruno Brasil – jornalista 

                                                           
181 Cópia do Comunicado Interno N. 42, de 17 de junho de 2011, enviado pela Coordenadoria de Serviços 

Bibliográficos para a Coordenadoria de Publicações Seriadas, foi encaminhada por e-mail à autora, em 19 de setembro 

de 2017, pela coordenadora de Serviços Bibliográficos Luciana Grings.      
182 Sobre o surgimento da Imprensa Alternativa, ver: Kucinski, 2003; Araújo, 2000. 
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e técnico em documentação lotado na Coordenadoria de Publicações Seriadas –, deu início ao 

projeto de mapeamento de todas as publicações relativas à imprensa alternativa editadas ao longo 

da ditadura civil-militar no Brasil que, paulatinamente, passou a dar maior visibilidade 

institucional à grande quantidade de títulos dessa natureza existentes no acervo. O projeto começa 

a ganhar publicidade e espaço em 2007, quando Brasil publica os primeiros resultados de sua 

pesquisa nos Anais da instituição (Brasil, 2007: 7-20), e, em 2011, quando organiza a mostra “Os 

Alternativos dos Alternativos – da Poesia Marginal ao Anarcopunk”, inaugurada na Biblioteca 

Nacional no dia 1 de junho de 2011, em comemoração ao dia da Imprensa. 183 

Logo em seguida, em meados de junho, a coordenadora de Publicações Seriadas, Carla 

Ramos, acolhe os originais e microfilmes da BPG que estavam na Coordenadoria de Serviços 

Bibliográficos desde janeiro, decisão que é corroborada institucionalmente por sua diretora, 

Mônica Rizzo, do Centro de Referência e Difusão (CRD), e efetuada por Luciana Grings, 

coordenadora de Serviços Bibliográficos (CSB). A proximidade entre a inauguração da mostra e 

a transferência da BPG para a Coordenadoria de Publicações Seriadas é um forte indício de que a 

visibilidade atingida pelos periódicos da “imprensa alternativa” na BN influenciou esse 

deslocamento. Afinal, muitos periódicos apresentados na BPG se enquadram na categoria 

“alternativos”, pois foram produzidos por, ou são diretamente relacionados a, grupos populares 

brasileiros184, sendo boa parte dos originais recebidos pela BN produções das décadas de 1970 e 

1980.   

Entretanto, apesar de terem sidos “resgatados” em 2011, os originais e microfilmes da BPG 

continuaram com pouca expressividade institucional. Exemplo disso é a negligência da 

catalogação destinada à esta coleção na base de dados online. Para descobrir a BPG na Biblioteca 

Nacional, o pesquisador deve ter informação prévia sobre sua existência ou contar com a sorte, 

pois o caminho apresenta obstáculos: 

 

                                                           
183 Notícia sobre a mostra “Os Alternativos dos Alternativos – da Poesia Marginal ao Anarcopunk” disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/cultura/2011/06/biblioteca-nacional-comemora-dia-da-imprensa-com-exposicao-de-

impressos-da-geracao-mimeografo> Acesso em: 24 fev. 2018. 
184 No terceiro capítulo, abordamos sobre a eminência dos grupos populares brasileiros por meio crescimento de 

movimentos sociais no Brasil durante as décadas de 1970 e 1980, fenômeno que levou Eder Sader (1988) a se referir 

a tais grupos como os “novos sujeitos” da sociedade.  

http://www.brasil.gov.br/cultura/2011/06/biblioteca-nacional-comemora-dia-da-imprensa-com-exposicao-de-impressos-da-geracao-mimeografo
http://www.brasil.gov.br/cultura/2011/06/biblioteca-nacional-comemora-dia-da-imprensa-com-exposicao-de-impressos-da-geracao-mimeografo
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(Fundação Biblioteca Nacional, 24 fev. 2018)185 

 

Como podemos ver na imagem acima, o título principal da coleção é apresentado com um 

erro na grafia – ao invés de Brazil’s Popular Groups, está como “Brazis’Popular Groups”. Essa 

situação dificulta a busca no acervo, uma vez que, ao se colocar o título exato ou mesmo a palavra 

Brazil em qualquer um dos campos de busca existentes (‘título”, “autor”, “assunto” e “todos os 

campos”), não é possível localizá-la. Além disso, tendo em vista que o último suplemento dos 

microfilmes doados à BN refere-se ao ano de 2015 e que, entre a primeira parte da BPG (1966-

1986) e o suplemento de 2015, a BN apenas não possui os suplementos do triênio 1990-1992 e do 

ano de 2007, a periodicidade relacionada à coleção na base de dados institucional está 

desatualizada por mais de uma década. Como podemos ver acima, nem mesmo depois da 

transferência da BPG para a Coordenadoria de Publicações Seriadas, quando os dados referentes 

à sua localização no acervo foram atualizados, a periodicidade da coleção foi corrigida. Logo, para 

ter acesso à esta coleção na BN, além de saberem de sua existência no acervo, os pesquisadores 

devem solicitar auxílio de um bibliotecário de plantão para consultar os microfilmes de períodos 

mais recentes.    

De alguma maneira, a decisão de descartar os originais da BPG, tomada em 2011, continua 

a produzir reflexos sobre o tratamento a eles conferido na Coordenadoria de Publicações Seriadas. 

Apesar do descarte desses originais não ter sido efetuado, ou seja, de continuarem sob a guarda da 

BN, o “não-lugar” que foi atribuído a esses materiais na passagem pela divisão de Obras Raras 

ainda parece influenciar, por exemplo, a falta de dados que registrem a sua presença no acervo. 

Afinal, até o momento, os originais da BPG, pertencentes exclusivamente à BN, permanecem 

                                                           
185 Disponível em: <http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html> Acesso em: 24 fev. 2018. 

http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html
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invisíveis na base de dados da instituição, sem uma catalogação que permita ao pesquisador 

externo localizá-los. 

Atualmente, esses originais não estão acomodados respeitando a mesma organicidade da 

versão microfilmada da coleção. Ao serem recebidos pela BN e até serem transferidos do acervo 

de Obras Raras para o de Publicações Seriadas, estavam amarrados em blocos, seguindo a ordem 

apresentada nos microfilmes, divididos sob as mesmas categorias e seguindo a numeração interna 

estipulada pelo Rio office para cada um.186 Hoje, na Coordenadoria de Publicações Seriadas, eles 

estão guardados em quatro armários do prédio anexo, onde José Augusto Gonçalves, servidor 

lotado nesta Coordenadoria, vem separando, inventariando e estabelecendo uma nova ordem para 

os materiais de forma a permitir que, posteriormente, sejam catalogados, disponibilizados para 

consulta e, enfim, possam se tornar visíveis no acervo da Biblioteca Nacional, “ou não”: 

 

Estou fazendo o inventário promovendo uma, digamos, 'segmentação' das 

publicações, separando por temática e tem sido muito gratificante 'fazer' essa 

coleção porque ela é realmente muito interessante. O que você imaginar tem 

aqui. Olha só o que estou fazendo: 

. Miscelâneas com periódicos de: 

  - Religião 

  - Movimentos sociais (Moradia, LGBT, Sem-teto, Feminismo...) 

  - Movimentos sindicais 

  - Movimentos Políticos 

. Outras publicações: 

  - Pôsteres 

  - Panfletos 

  - Literatura em cordel 

  - Cartilhas 

  - Catálogos 

  - Anais 

  - Dossiês 

  - Publicações Político-partidárias 

 

                                                           
186 Em 2013, pude consultar alguns desses materiais com o auxílio de Bruno Brasil, servidor da Coordenadoria de 

Publicações Seriadas. 
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Como ainda estou trabalhando nos periódicos, apenas estou separando essas 

publicações para depois trabalhar nelas. Ou não. (Gonçalves: 28 set. 2017)187 

 

José Augusto, que é jornalista e trabalha na Biblioteca há 28 anos, é um daqueles servidores 

que possuem uma espécie de “selo de confiança” na instituição. Assim, vem trabalhando sozinho 

e atribuindo aos originais da BPG outra organicidade, baseando-se em trabalhos que desenvolveu 

no acervo da BN, tendo em vista modelos adquiridos e configurados a partir de sua experiência 

profissional e cultural: “Estou aplicando o mesmo critério de organização que apliquei na coleção 

Marcello de Ipanema”188 (Gonçalves: 28 set. 2017).   

Com os originais da BPG, o trabalho de José Augusto respeita a seguinte sequência: separa 

os materiais (Foto 1), segmenta-os (Fotos 2 e 3) de acordo com as categorias expostas na citação 

anterior, para então inventariar as publicações seriadas e, por fim, sob a nova configuração, 

acondicioná-las na ordem atribuída (Foto 4): 

 

 
Foto 1: separação dos materiais originais da BPG. (Gonçalves: 28 set. 2017)189 

 

                                                           
187 José Augusto Gonçalves enviou à autora em 28 de setembro de 2017 um e-mail em resposta a questões relativas 

ao acondicionamento dos materiais originais da BPG no acervo de Publicações Seriadas da BN. 
188 O acervo pessoal do historiador Marcello de Ipanema, também se encontra no segundo andar do prédio anexo da 

BN, o material foi doado pela família em 2005. 
189 As fotos foram tiradas e enviadas por José Augusto Gonçalves à autora por e-mail em 28 de setembro de 2017. 
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Foto 2: materiais segmentados nas categorias estabelecidas – fase de pré-inventário. (Gonçalves: 28 set. 2017) 

 

 

 
Foto 3: materiais segmentados nas categorias estabelecidas – fase pré-inventário II. (Gonçalves: 28 set. 2017) 
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Foto 4: publicações seriadas da BPG já inventariadas e acondicionadas. (Gonçalves: 28 set. 2017) 

 

A versão microfilmada da coleção, apesar das dificuldades impostas aos pesquisadores pela 

base de dados, ocupa hoje duas portas de armário localizadas atrás do balcão de atendimento da 

sala de consulta de Publicações Seriadas da BN: 
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Foto 5: Microfilmes da BPG no acervo da Biblioteca Nacional. (Bettamio: 3 out. 2017)190 

  

Desde 2013, a versão microfilmada da coleção vem adquirindo maior visibilidade 

institucional. Da análise do conteúdo dos microfilmes que compõem a primeira parte da BPG 

(1966-1986), iniciada institucionalmente por meio de um projeto vinculado ao Núcleo de Pesquisa 

da Biblioteca Nacional191, até tornar-se objeto do projeto de doutorado que originou a presente 

tese, ultrapassando barreiras institucionais, a coleção tem sido ativada sucessivamente. Essas 

ativações têm contribuído para que a coleção microfilmada se torne visível na BN e, 

paulatinamente, ocupe um lugar no acervo.  

                                                           
190 A Foto 5 foi tirada pela autora no salão de Publicações Seriadas em 3 de outubro de 2017. 
191 Fizemos referência a este projeto na Introdução. 



188 

Quando a pesquisa teve início, ainda restrita à esfera institucional, os microfilmes da BPG 

estavam acomodados no mesmo local de hoje (Foto 5), porém de modo desordenado, não sendo 

possível compreender a sequência dos rolos de cada categoria dentro de cada remessa da coleção. 

Diante disso, a reorganização dos rolos nas estantes foi a primeira ativação que a pesquisa impetrou 

à coleção, uma vez que, para ter uma visão geral da BPG na BN, era necessário entender a sua 

organização original. Com o aval da Coordenadoria de Publicações Seriadas, retiramos todos os 

rolos do armário para que fossem realocados segundo as categorias criadas pelo Rio office. A 

acomodação da coleção na BN foi então alterada, passando a respeitar a sua organização original.  

Todos os microfilmes da mesma categoria passaram a ficar lado a lado nas prateleiras, 

seguindo a ordem de produção estipulada pelo colecionador – sinalizada na caixa de cada rolo. 

Dessa forma, dentro da primeira categoria reorganizada entraram, primeiramente, os rolos da 

primeira parte (1966-1986), depois do primeiro suplemento (1987-1989) e assim por diante até o 

último (2015). Nessa nova organização, a ordem de entrada de cada categoria no armário passou 

a obedecer a sequência alfabética, logo, atualmente, os rolos dos microfilmes de “Agrarian 

Reform” ocupam as primeiras fileiras da porta à esquerda e os de “Women” as últimas da porta à 

direita do armário (Foto 5). 

Com o rompimento da fronteira institucional e a transformação da pesquisa em um projeto 

acadêmico vinculado ao doutorado do Programa de Pós-graduação de História, Política e Bens 

Culturais do CPDOC (FGV), a divulgação sobre a existência da BPG no acervo da BN cresceu. A 

apresentação da pesquisa em eventos acadêmicos começou a ser incentivada pelos gestores da 

Biblioteca Nacional e espaços em eventos institucionais foram abertos para a sua divulgação, o 

que gradualmente foi tornando mais visível, dentro e fora da instituição, a existência da BPG no 

acervo.  

Evidencia-se assim que, até aqui, o desenvolvimento da presente pesquisa vem implicando 

em ativações positivas da BPG na BN. A pesquisa foi abrindo caminho para a ocupação de espaços 

em eventos institucionais, o direcionamento de recursos ao seu aprofundamento e, como 

decorrência, a divulgação da coleção interna e externamente. Essa nova situação da coleção na BN 

vem, timidamente, motivando a busca de pesquisadores por seus microfilmes no acervo. Mesmo 

com as dificuldades de acesso à coleção impostas pela base de dados online, o número de 
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pesquisadores cientes da existência da coleção no acervo tem crescido.192 Essa nova demanda pela 

coleção pode ser encarada como causa e também consequência para o lugar que a BPG vem aos 

poucos conquistando no acervo da BN.  

O lugar que hoje a BPG ocupa na BN carrega as ativações que sofreu desde a sua entrada 

no acervo, entre as quais estão todas as ações que envolveram a coleção e até mesmo a falta delas. 

Afinal, toda ação produz algum sentido que provoca de alguma maneira o surgimento de outras 

ações e novos significados. A partir desta perspectiva, a presente pesquisa pode ser encarada, por 

um lado, como um desdobramento da trajetória da BPG na BN, e, por outro, como responsável por 

impulsionar novas ações, como, por exemplo, o aumento da procura de pesquisadores interessados 

por seus materiais na BN, que também impulsionarão novos sentidos à coleção.  

 

 
Foto 6: Armário dos microfilmes da BPG no salão de Publicações Seriadas da BN. (Bettamio: 3 out. 2017)193 

 

O cartaz de sinalização acima foi recentemente colado no armário dos microfilmes da BPG 

para auxiliar os atendentes do salão de consulta de Publicações Seriadas a localiza-los quando 

solicitados. Nele, está escrito: 

                                                           
192 Apesar de não haver estatísticas sobre a quantidade precisa de pesquisadores que consultam anualmente os 

microfilmes da BPG no salão de Publicações Seriadas da Biblioteca Nacional, funcionários do setor relataram que 

houve aumento na procura nos últimos dois anos. Segundo eles, esta, apesar de pequena, foi maior do que a dos anos 

anteriores, período no qual não houve pesquisador externo que solicitasse os microfilmes da BPG na BN. Além disso, 

em eventos no quais venho apresentando a pesquisa nos últimos anos, tenho constatado o interesse na coleção 

manifestado por pesquisadores surpreendidos com a sua existência na BN. 
193 A Foto 6 foi tirada pela autora no salão de Publicações Seriadas em 3 de outubro de 2017. 
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Brazil’s Popular Groups: 

Os microfilmes deste último módulo são do Brazil’s Popular Groups, criados pelo 

Library of Congress Overseas Office. 

Na base de dados da Biblioteca Nacional não existem informações sobre estes 

rolos. A pesquisa em relação ao conteúdo destes microfilmes deverá ser feita em: 

https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/index.html (Fundação Biblioteca Nacional, 

Coordenadoria de Publicações Seriadas) 

 

Este cartaz é um bom exemplo de como uma única ativação pode ser, ao mesmo tempo, 

fruto de uma anterior e semente de uma futura. Decorrente de ações que envolveram a BPG na 

BN, contribuindo para a maior procura por seus microfilmes nesta biblioteca194, o cartaz também 

age sobre o lugar da coleção na instituição, uma vez que a torna mais visível no acervo. Por meio 

desses pedaços de papel, a BPG pode ser rapidamente assimilada pelos funcionários e visistantes 

da sala de consulta como uma coleção de dimensões consideráveis. A sinalização marca o espaço 

dos microfilmes da BPG em meio ao grande acervo microfilmado de Publicações Seriadas que 

ocupa os armários vizinhos. Assim, atribui a ela um lugar ao lado de coleções de jornais de grande 

circulação, que, apesar de já digitalizados e disponíveis na Hemeroteca Digital, ainda são 

significativamente consultados. 

Além disso, o cartaz serve também para instruir os atendentes a auxiliar os pesquisadores 

que procuram pela BPG, mas não podem contar com a base de dados da BN para compreender 

quais rolos de microfilmes devem ser consultados, uma vez que nesta “não existem informações 

sobre estes rolos”. Esses dizeres indicam assim uma solução para contornar os obstáculos 

apresentados ao pesquisador, de forma que, enquanto as informações sobre os rolos não constarem 

na base de dados da BN, os índices disponíveis na webpage que o Rio office mantém sobre a BPG 

podem ser consultados nos computadores do salão. 

O lugar que hoje a coleção ocupa no acervo da BN não é o mesmo de ontem e talvez não 

seja o mesmo de amanhã. Sabemos que o não-lugar reservado à BPG até 2011 no acervo de Obras 

                                                           
194 Não existem registros precisos disponíveis na BN sobre quantos leitores os consultaram nos últimos anos, 

entretanto, de acordo com funcionários do salão de Publicações Seriadas, os microfilmes da BPG passaram a ser 

procurados pelo público externo nos últimos dois anos, por isso, no ano passado, o cartaz foi afixado para que os 

atendentes pudessem encontra-los mais facilmente, já que a localização que consta na base de dados não corresponde 

à de fato, e instruir os leitores a procurar informações sobre seus conteúdos na webpage do Rio office.  

https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/index.html
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Raras não é mais a sua realidade no acervo de Publicações Seriadas. Ao analisarmos os 

significados atribuídos à BPG ao longo de sua trajetória na BN, fica evidente que neste espaço ela 

adquiriu sentidos novos e singulares. Por ser uma coleção presente em diversas bibliotecas de 

pesquisa, a BPG serve para ilustrar que a passividade atribuída às instituições de guarda não 

corresponde à realidade, já que exercem papel ativo sobre as coleções que possuem. Nesse sentido, 

a BPG pode até ser materialmente igual, mas não é significativamente a mesma em cada um dos 

destinos em que as cópias de seus microfilmes estão presentes. Cada espaço age de diferentes 

maneiras sobre a coleção, que percorre trajetórias e assume lugares distintos nessas instituições.  

Traçando aqui uma analogia com a história dos conceitos de Reinhart Koselleck (1992), 

podemos compreender o processo de ressignificação pelo qual passa a BPG em cada um de seus 

destinos – entre eles a BN – tal qual uma cadeia interpretativa. Koselleck afirma que em todo 

conceito há o elemento da sincronia e, ao mesmo tempo, o da diacronia. Nos conceitos, a 

diacronia decorre da semântica, indicando significados distintos na trajetória de uma mesma 

palavra, pela qual diversos conceitos sincrônicos são expressos ao longo do tempo. Koselleck 

chama assim a atenção para o fato de os conceitos, ao serem produzidos, terem uma interpretação 

sincrônica, mas, ao longo do tempo, conforme vão sendo utilizados, produzem-se outros 

significados, distintos dos originais (Koselleck: 1992, 140-143).  

Semelhante à teoria da interpretação do discurso apresentada por Skinner (1972), a história 

dos conceitos também considera as intenções iniciais da criação de um conceito e as suas 

múltiplas interpetrações ao longo do tempo. Estas interpretações mudam a todo momento devido 

à influência do indivíduo e de seu contexto, que, por estarem sempre em movimento, se 

modificam singularmente no tempo. Tanto para Koselleck quanto para Skinner, cada qual com 

seu objeto de análise – conceitos e discursos, respectivamente –, a interpetração depende de 

fatores voluntários, impulsionados por uma ideia ou uma intenção, e involuntários, produzidos 

através do choque com a realidade de cada indivíduo, levando-se em consideração a singularidade 

deste, influenciado por suas peculiaridades pessoais e contextuais de cada período. Nesse sentido, 

ao percebemos que as transformações de significados da BPG seguem mecanismos similares aos 

dos discursos e conceitos na história, torna-se ainda mais clara a noção de que a interpretação da 

BPG é formada por elementos sincrônicos – atribuídos por seu colecionador e por sua 

materialidade – e também por elementos diacrônicos, na medida em que os diferentes espaços e 
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pessoas agem sobre suas cópias ao longo do tempo, ativando-as a partir de contextos e 

peculiaridades históricas e culturais, atribuindo-lhe novos sentidos.  
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Considerações finais 

 

Por meio da identificação das condições sócio-históricas que levaram a Library of 

Congress a implantar o Rio office, a presente análise lançou luz sobre correlações existentes entre 

a constituição de coleções com dimensão pública e contextos institucionais e mesmo nacionais. 

Ao tomarmos a BPG como nosso objeto de investigação, portanto, acreditamos ter evidenciado 

influências desses contextos sobre o processo de produção, preservação, guarda e exibição de uma 

coleção. 

Como parte do processo de formação de um campo intelectual nos Estados Unidos sobre 

as mais diversas línguas e culturas, contemplando a realidade política e social de diversos países 

em todo o mundo, o National Defense Education Act (NDEA) e suas ramificações – tais como o 

parágrafo 104 N da PL 480 e o “Higher Education Act” – instrumentalizaram instituições de ensino 

e pesquisa nos Estados Unidos, conferindo à Library of Congress papel central nesse processo. A 

partir disso, o financiamento dos Overseas offices foi capitaneado e, no início da década de 1960, 

estes escritórios começaram a ser instaurados em diversas regiões do mundo. O trabalho 

desenvolvido nos Overseas offices criou e ampliou muitos canais de compartilhamento de 

materiais bibliográficos da Library of Congress com instituições de várias partes do globo, 

tornando tais materiais cada vez mais acessíveis à própria Library e, através de sua intermediação, 

a muitas bibliotecas e institutos de pesquisa norte-americanos.  

Com a automatização de muitas dessas vias de compartilhamento, a Library of Congress 

decidiu manter apenas seis dos vinte e um offices e sub-offices que chegou a gerir no exterior. 

Para embasar esta decisão, foram consideradas quais seriam as regiões onde a continuidade do 

trabalho de campo de uma equipe própria da Library seria realmente “necessária” para angariar os 

materiais desejados, apesar do alto custo de manutenção desses escritórios. Isso porque o amplo e 

constante acesso a publicações em determinadas localidades é mais difícil e complexo – devido a 

questões geopolíticas específicas – e, ao mesmo tempo, indispensável para o embasamento de 

análises sobre regiões que, desde o pós-guerra, passaram a ser estratégicas no panorama das 

relações internacionais. 

Enquanto um dos escritórios remanescentes, o Rio office executa o trabalho de coleta e 

catalogação de materiais bibliográficos do Brasil, do Uruguai, da Guiana, Guiana Francesa e 

Suriname. A conjuntura política e institucional que lhe permitiu ser um dos Overseas offices ainda 
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em atividade trouxe para a sua rotina de trabalho a função de superar a possibilidade de 

automatização das atividades nele desenvolvidas, o que representaria a sua extinção. Questão de 

sobrevivência, essa “ameaça de extinção” passou a nortear os trabalhos desenvolvidos, voltados 

para consolidar a importância de seu papel para a ampliação da cobertura internacional do acervo 

da Library of Congress e das bibliotecas norte-americanas que financiam o CAP. 

Dentro dessa chave, a BPG foi constituída e sua narrativa elaborada. Muitas das influências 

que direcionaram o discurso de seu colecionamento foram aqui identificadas através de uma 

análise minuciosa dos dados disponíveis na própria coleção, de informações encontradas por 

intermédio de agentes que participaram ou ainda se encontram envolvidos com a sua produção e 

também de documentos administrativos da própria Library of Congress. Pudemos conferir assim 

que o papel central do colecionador durante o processo de colecionamento se dá tanto pela seleção 

dos materiais como pela narrativa por ele elaborada, por meio da qual materiais diversos com 

origens distintas passam a ser identificados enquanto partes de um conjunto único. Além disso, 

vimos que, da mesma forma que o discurso narrativo elaborado pelo colecionador engendra 

significados à coleção, a coleção passa a atribuir significados ao colecionador. Assim, se o Rio 

office criou, a partir de uma narrativa própria, uma noção de conjunto para os materiais da BPG, 

esta trouxe projeção ao escritório, atribuindo-lhe maior alcance institucional, entre outros 

significados.  

Colecionada há cerca de trinta anos, a BPG sofreu modificações internas relacionadas aos 

contextos sócio-políticos e institucionais de cada momento. Ao longo desse tempo, o Rio office 

passou por diferentes gestores e agentes diversos estiveram responsáveis pela produção da BPG. 

Diante dessas mudanças, a coleção foi apresentando novidades. Pouco a pouco, os novos 

suplementos produzidos introduziam alterações com relação à forma e ao conteúdo. Frutos dessa 

dinâmica entre contextos e agentes, tais variações imprimiram novas características à coleção. 

Preservou-se, porém, uma identidade, ancorada no sentido de unidade atribuído por meio de um 

mesmo título geral – que sugere haver uma temática comum a todos os materiais colecionados sob 

a BPG –, de um único suporte – o microfilme – e de um colecionador – o Rio office.  

Nas últimas décadas, a BPG, uma coleção essencialmente microfilmada, vem resistindo ao 

progressivo alcance social e político do meio digital e da internet, que tem provocado mudanças 

profundas nas instituições de acervo arquivístico e bibliográfico. Em função da revolução que a 

conectividade digital tem produzido nas relações sociais e políticas nos últimos vinte anos, o 
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caminho natural entre as instituições que concorrem pela preservação, guarda e difusão pública do 

patrimônio cultural tem sido a crescente digitalização e disponibilização de seus acervos na 

internet. 

Suporte material que apresenta de forma contínua e linear determinada sequência de 

materiais, o microfilme é um meio analógico de representação do real. No passado, foi um avanço 

para a preservação documental e a difusão de informações devido à possibilidade de reprodução 

de grande quantidade de cópias em suporte compacto. Nesse sentido, é interessante a elucidação 

de Luciana Heymann sobre não existir necessariamente uma oposição entre os meios analógico e 

digital, mas uma interpenetração. Baseando-se em Roger Pédauque, Heymann destaca que a 

digitalização de uma imagem não tem o poder de eliminar a natureza analógica de um documento, 

mas, ao invés disso, tem o de modificar a percepção sobre as duas modalidades, impedindo que 

ambas voltem a ser pensadas em estado puro (Heymann, 2012: 50). Na BPG, a relação entre a 

sequência dos microfilmes e o conjunto de originais é pautada por essa mesma lógica, na qual não 

é possível enxergar um de maneira independente do outro. Diante desta interpenetração 

evidenciada a partir da BPG, hoje, percebemos que os microfilmes, de maneira geral, podem ser 

encarados como esboço ou rascunho de um molde de reprodução “digital” dentro dos limites 

impostos pelo meio analógico. Afinal, tal qual esclarece Roger Chartier: 

 

“Forms effect meanings,” D. F. McKenzie remind us, and his lesson, which should 

be taken to heart, warn us to be on guard against the illusion that wrongly reduces 

texts on their semantic content. When it passes from the codex to the monitor 

screen the “same” text is no longer truly the same because the new formal 

mechanisms that deliver it to the reader modify the conditions of its reception and 

its comprehension. (Chartier, 1995: 49) 

 

O microfilme, mais do que o formato original e em menor proporção do que o digital, 

possibilita o acesso a um maior número de leitores, pois permite que muitas cópias sejam 

produzidas e disponibilizadas em diferentes locais, mas, por outro lado, impõe mais limites aos 

materiais reproduzidos. Afinal, o processo de microfilmagem minimiza possíveis intervenções 

externas, evitando alterações na sua formatação e na sequência estipulada, garantindo assim, em 

certa medida, a preservação da narrativa do colecionador. A partir dessa ótica, podemos dizer que 
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o microfilme confere maior projeção ao colecionador do que o conjunto dos documentos originais 

e digitais. 

Apesar do microfilme ser o formato atribuído à BPG e, desse modo, uma das características 

que ancoram a sua identidade, garantindo a preservação da narrativa de seu colecionador, com o 

crescente movimento de digitalização de acervos, não surpreenderia se a coleção se transformasse 

para seguir nesta direção. A modificação que está no horizonte será, no entanto, ainda mais 

profunda: a BPG já tem data para acabar e, não por acaso, esta coincide com o início da 

digitalização dos materiais que formariam os seus próximos suplementos. Essa é a informação 

fornecida por Hanne Kristoffersen em e-mail do dia 9 de março de 2018, momento em que a 

presente tese estava em processo de finalização:195 

 

O acordo com Princeton foi assinado, então a coleção BPG 2016 foi a última 

coleção. 

Segue o texto que será colocado no site do BPG: 

“The collection set for 2016 is the last year of microfilmed BPG items.  The 

Library has entered into an agreement with Princeton University Library whereby 

the Rio de Janeiro Office will continue to collect pamphlet materials on the same 

topics but will ship them to Princeton for full-text digitizing and ingestion into 

their Latin American Ephemera Collection instead of microfilming them.  The 

items that could be considered “serials” will be fully cataloged and retained by the 

Library of Congress as are other serials; posters will also continue to be retained 

by the Library of Congress’s Prints and Photographs Division.  Access to the 

Princeton University Latin American Ephemera Collection 

(https://libguides.princeton.edu/laec) is free of charge.  It is expected that the 

merger of these two projects will enhance and facilitate better usage of the BPG 

materials for scholars and researchers for years to come”. (Kristoffersen, 09 mar. 

2018) 

 

A Library of Congress fechou um acordo com a Princeton University Library para a 

digitalização dos materiais efêmeros sobre movimentos populares do Brasil coletados pelo Rio 

                                                           
195 Hanne Kristoffersen enviou à autora, em 09 de março de 2018, e-mail informando sobre o acordo firmado pelo Rio 

office com a Princeton University para digitalização dos materiais relativos à BPG (Kristoffersen: 09 mar. 2018). 

https://libguides.princeton.edu/laec
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office do ano de 2017 em diante. Os materiais continuarão a ser recolhidos, mas não farão mais 

parte da BPG, cujo último suplemento produzido será o relativo ao ano de 2016. Na Princeton 

University Library, eles passarão a compor a Latin American Ephemera Collection, coleção cujo 

escopo de publicações é relacionado tanto a entidades ligadas a movimentos populares da América 

Latina quanto a agências governamentais, de políticas públicas, partidos políticos regionais, entre 

outros. A partir desse acordo – divulgado na webpage do Rio office em 28 de março de 2018196 –, 

o conjunto reunido a cada ano será enviado a Princeton, onde será catalogado, digitalizado e 

disponibilizado na webpage da Latin American Ephemera Collection, juntamente com outros 

materiais efêmeros latino-americanos coletados por diferentes meios.  

Na coleção que parecia não ter fim, surge então um ponto final. Fecha-se um ciclo. A BPG 

volta ao seu ponto de partida: a Latin American Ephemera Collection da Princeton University 

Library. A mesma coleção que, na figura de Peter T. Johnson – bibliógrafo responsável por esta 

entre os anos de 1977 e 2003 –, marcou o início do colecionamento da BPG, ao incorporar grande 

parte de seu conteúdo, justifica o seu encerramento. A partir da efetividade do acordo, a produção 

da BPG passa a ser obra do passado e abre-se espaço para que nova(s) narrativa(s) sejam atribuídas 

aos materiais outrora destinados a integrar seus suplementos.   

Além de as novas tecnologias digitais suprirem a demanda crescente de usuários já com 

elas familiarizados e cada vez mais acostumados com as facilidades de acesso remoto 

proporcionadas pela internet (Heymann, 2012), outro empecilho à continuidade do 

colecionamento da BPG pode ser o fato de os folhetos e publicações seriadas, suas matérias-primas 

por natureza, não terem hoje a mesma representatividade entre os movimentos populares que a 

evidenciada entre a década de 1980 e o entorno dos anos 2000. A diminuição da produção desses 

materiais também é um dos efeitos da revolução digital, uma vez que a impressão em papel vem 

perdendo cada vez mais espaço para o meio virtual, inclusive no tocante às entidades relacionadas 

aos movimentos sociais brasileiros. Blogs, sites e redes sociais têm se tornado um importante meio 

de comunicação em todas as esferas da população, pois oferecem exponencial visibilidade 

mediante pequeno investimento.  

Tendo em vista as mudanças que a revolução digital vem imprimindo na cultura e na 

sociedade, percebemos que os materiais reproduzidos nos microfilmes da BPG não têm a 

capacidade de projetar, com o mesmo vigor do passado, o trabalho do Rio office na Library of 

                                                           
196 Disponível em: <https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/> Acesso em: 30 mar. 2018. 

https://www.loc.gov/acq/ovop/rio/bpg/
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Congress e nas bibliotecas conveniadas ao CAP. Sendo assim, hoje, abrir mão da continuidade da 

BPG não tem o mesmo significado e representatividade para o seu colecionador do que há cerca 

de duas décadas.  

Na era digital, a distribuição da informação pressupõe uma biblioteca sem muros, onde a 

questão que se impõe é a possível revolução nas formas de disseminação e apropriação (Chartier, 

1995: 49). A partir da promoção dessa ideia, mais fortemente disseminada com a proximidade dos 

anos 2000, os “muros” presentes na BPG – representados por uma sequência fechada e linear de 

materiais atribuída por seu colecionador e disponibilizada por meio de microfilmes que só podem 

ser acessados nas bibliotecas que os possuem – ao invés de refletirem positivamente o papel 

decisivo do colecionador para a coleção, passam a caracterizá-lo como um ente ultrapassado, pois, 

em lugar de promover o livre acesso aos materiais coletados, acaba por cerceá-lo.  

Após resistir por muitos anos, o Rio office se rende então a esse cenário incontornável, 

permitindo que a revolução digital chegue à BPG. Tal qual sublinhado por Robert C. Berring, o 

mote para essa guinada é a autopreservação: 

 

Librarians will wither away as the functions they filled for so long become 

unnecessary in an age when digital information is plentiful, self-sorted, distributed 

directly to the user. But if librarians can recognize the change and work with 

vendors to become the mediators of the digital revolution for the average user, 

there is hope. (Berring, 1995: 114). 

 

Cooperar para a digitalização engendrada pela Princeton University Library, ainda que 

possa representar uma perda de espaço, passa a ser uma alternativa interessante para o Rio office. 

Angariar materiais para contribuir com a acessibilidade digital a partir de um acordo 

interinstitucional significa para este escritório assegurar a continuidade do trabalho de coleta ali 

desenvolvido, garantindo assim a sua permanência no organograma da Library of Congress por 

mais tempo.  

Apesar de a revolução digital ter apresentado ao Rio office um fim para o colecionamento 

da BPG, nos moldes até então estabelecidos, o “know-how” adquirido com a produção desta 

coleção se revelou importante para a adaptação desse escritório à nova realidade. Os canais de 

coleta consolidados ao longo dos anos de produção da BPG sem dúvida lhe permitiram o 

reconhecimento necessário para realizar a tarefa de intermediar o acesso da Princeton Library aos 
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materiais relacionados a grupos populares brasileiros. A BPG, seja em seu início, meio ou fim, 

refletiu, projetou e estimulou o seu colecionador. Ela deixa de existir, mas ele manterá a sua 

atividade de coleta. A coleção impulsionou o colecionador, atestou a sua expertise. Coleção e 

colecionador, neste caso – e, certamente, em muitos outros –, têm trajetórias capazes de iluminar 

aspectos amplos da realidade histórica e social na qual estão inseridos.  
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Anexo: I - Glossário de siglas e abreviações 

ACO - Ação Católica Operária 

ACR - Animação dos Cristãos no Meio Rural 

Ag - Agrarian Reform [categoria da BPG] 

ALA - American Library Association  

ARL - Association of Research Libraries  

BDIC - Biblioteca de Documentação Internacional Contemporânea 

BEG - Banco do Estado da Guanabara  

Bl - Blacks [categoria da BPG] 

BN - Biblioteca Nacional 

BPG - Brazil’s Popular Groups: a Collection of Materials Issued by socio-political, Religious, 

Labor and a Minority Grass-roots Organizations 

BRASA - Brazilian Studies Association 

CAE - Coordenadoria de Acervos Especiais  

CAP - Cooperative Acquisition Program  

CAP-SEA - Coopertaive Acquisitions Program for Southeast Asia  

CBB - Comissão dos Bairros de Belém 

CCJ - Centro de Capacitação da Juventude  

CCSL - Centro de Coleções e Serviços aos Leitores  

CDDH - Centro de Defesa dos Direitos Humanos 

CEDAMPO - Centro de Documentação e Apoio aos Movimentos Populares 

CEI - Conselho Ecumênico de Igrejas  

CENTO - Central Treaty Organization 

CF-76 - Campanha da Fraternidade de 1976 

CF-77 -  Campanha da Fraternidade de 1977 

CI - Comunicado Interno  

CLAS - Center for Latin American Studies da Georgetown University 

CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  

CNUDN - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Natural  
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CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura  

CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

CPT - Comissão Pastoral da Terra 

CPV - Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro 

CPV - Centro Pastoral Vergueiro  

CRB-Nacional - Conferência de Religiosos do Brasil  

CRD - Centro de Referência e Difusão  

CRL - Center for Research Libraries  

CSB - Coordenadoria de Serviços Bibliográficos  

D.C. - Distrito de Columbia 

DDRA - Doctoral Dissertation Reaserch Abroad 

Divisão de Obras Raras - DIORA  

DSAL - Digital South Asia Library  

Eco-92 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio de 

Janeiro, 1992 

Ed - Education and Communication Issues [categoria da BPG]  

EUA - Estados Unidos da América 

FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio de Janeiro 

FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 

FBN - Fundação Biblioteca Nacional 

FCC - Foreign Curriculum Consultants  

FETAPE - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco 

FGV – Fundação Getúlio Vargas  

FNT - Frente Nacional dos Trabalhadores  

FRA - Faculty Research Abroad  

GPA - Group Projects Abroad  

HEA - The Higher Education Act  

Hr - Human & Minority Rights [categoria da BPG] 

IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil  

IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) 
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In - Indians [categoria da BPG] 

ISBN - International Standard Book Number 

La - Labor and Laboring Classes [categoria da BPG] 

LC/RJ - Library of Congress do Rio de Janeiro 

LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 

MACUNBRA - Movimento Artístico Cultural do Negro Brasileiro  

MARC - Machine Readable Cataloging  

MEB - Movimento de Educação de Base 

MECAP - Middle East Cooperative Acquisitions Program 

MEC-USAID - Ministério da Educação e Cultura & United States Agency for International 

Development 

NDEA - National Defense Education Act 

NEH - National Endowment for the Humanities  

NPAC - National Program for Acquisitions and Cataloging  

NUC - National Union Catalog  

ONG - Organização Não-Governamental  

ONU - Organização das Nações Unidas 

OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte  

OvOp - Overseas Operations Division 

PL 480 - Public Law 480  

PLANOR - Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras  

Pol - Political Parties & Issues [categoria da BPG] 

RAU - República Árabe Unida  

Rel - Religion & Theology [categoria da BPG] 

Rio+20 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Natural (CNUDN), Rio de 

Janeiro, em julho de 2012 

SALALM - Seminar on the Acquisition of Latin American Library  

SARAI - South Asian Resource Access on the Internet  

SEATO - Southeast Asia Treaty Organization  

SODEPAX - Comissão sobre Sociedade, Desenvolvimento e Paz  
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UFMBB - União Feminina Missionária Batista do Brasil  

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas 

Ur - Urban Issues [categoria da BPG] 

URSS - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

U.S. - The United States of America 

USA - The United States of America 

USAID - United States Agency for International Development  

Wo - Women [categoria da BPG] 
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Anexo: II – Álbum de fotografias de Carmen Muricy 

 

 
Foto 7: Fotografias do álbum de Carmen Muricy relativo ao seu período de trabalho no Rio Office: recortes de jornais 

sobre viagens de campo para coleta de publicações efetuadas por Carmen no sul do Brasil durante o ano de 1975 

(Bettamio: 28 abr. 2017).197 

 

 

                                                           
197 A Foto 7 foi tirada pela autora mediante permissão de Carmen Muricy no momento em que esta lhe concedia 

entrevista, em 28 de abril de 2017. 
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Foto 8: Fotografia do álbum de Carmen Muricy relativo ao seu período de trabalho no Rio Office: equipe do escritório 

durante a gestão de Lygia Ballantyne (1981-1988) – Lygia encontra-se vestida de preto, sentada à mesa, e Carmen, de 

pé, atrás dela (Bettamio: 28 abr. 2017).198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 A Foto 8 foi tirada pela autora mediante permissão de Carmen Muricy no momento em que esta lhe concedia 

entrevista, em 28 de abril de 2017. 


