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RESUMO 

 

Este trabalho constrói, a partir da análise das marcas de proveniência bibliográficas, 
uma narrativa histórica sobre a trajetória do exemplar da Histoire de l’origine et des 
premiers progrès de l’Imprimerie, publicado por Prosper Marchand, em 1740, e que 
faz parte da Coleção Memória da Biblioteconomia, pertencente à Biblioteca Central 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). A escolha do 
exemplar se justifica por se caracterizar como o mais antigo da Coleção Memória da 
Biblioteconomia e por ser o único a apresentar, entre outras marcas de proveniência, 
o carimbo úmido da Real Biblioteca. A Coleção Memória da Biblioteconomia reúne 
as obras utilizadas desde o primeiro curso da área no Brasil, iniciado em 1915, na 
Biblioteca Nacional. O principal objetivo é evidenciar a importância do estudo e da 
identificação das marcas de proveniência bibliográficas na rotina dos Bibliotecários. 
Através dos objetivos específicos, expõe o contexto histórico do período da 
publicação, enfocando a sua produção e o perfil de seu autor; a análise e a 
descrição das características materiais do livro e do exemplar; a identificação das 
marcas de proveniência relacionadas à trajetória do exemplar e à história das 
instituições a que pertenceu. A metodologia adotada se apoia em dois estudos: a 
edição e o exemplar. A pesquisa é de natureza aplicada por tratar da bibliografia 
material, vista como uma prática do campo biblioteconômico. A análise de um objeto 
específico, o exemplar, foi feita com uma abordagem qualitativa. Os procedimentos 
metodológicos se basearam no método histórico e na realização de pesquisa 
bibliográfica e documental, além da fundamentação teórica dos conceitos 
pertinentes ao tema. Utilizou-se técnicas de observação direta intensiva e 
sistemática na análise material do exemplar. Diante dos poucos registros ou 
documentos sobre a trajetória do exemplar, o método do paradigma indiciário, 
proposto por Carlo Ginzburg, também serviu de apoio para a interpretação dos 
indícios e das marcas de proveniência do exemplar. Nas considerações finais, 
refletimos como o estudo histórico e material das marcas de proveniência contribui 
para a valorização das coleções especiais e do patrimônio bibliográfico. 
 
Palavras-chave: Marcas de proveniência. Bibliografia material. Coleção Memória da 
Biblioteconomia. UNIRIO. Real Biblioteca.  

  



ABSTRACT 

 

This paper builds, through the analysis of bibliographical provenance evidences, the 
historical narrative behind the journey of the book Histoire de l’origine et des premiers 
progrès de l’ imprimerie, published by Prosper Marchand in 1740, that belongs to the Central 
Library of the Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). The choice for 
this copy is justified by being characterized as the oldest book of the Memória da 
Biblioteconomia Collection and as it has, among several provenance evidences, a ink stamp 
relative to the Real Biblioteca. The Memória da Biblioteconomia Collection gather works that 
are being used since the first class implemented in Brazil at the Biblioteca Nacional, in 1915. 
The main objective of this piece is highlight the importance of studying and identifying the 
provenance evidences as part of the librarians routine. Through the specific objectives, 
exposes the historical context behind the time it was published, focusing on it’s production 
and the author’s profile; as well as the analysis and description of it’s material characteristics; 
the identification of this evidences related to the trajectory of the book and the history of the 
institutions which it belonged. The adopted methodology is supported in two studies: the 
publication and the copy. This research applies to the material bibliography, seen as a 
practice field in the library science. The analysis of this specific object, the copy, was done 
with a qualitative approach. The methodological procedures were based in a historical 
method and in the realization of bibliographical and documental research, as well as the 
theoretical foundation present on this subject. Intensive and direct observation techniques 
were used in addition to a systematic material analysis. Given the few records or documents 
about the trajectory of this copy, the evidential paradigm, suggested by Carlo Ginzburg, also 
supported the interpretation of such provenance evidences in the copy. The final conclusion 
contemplates the reflection about how historical and material studies of the provenance 
evidences contributes for the valorization of special collections and bibliographical heritage. 
 
Key-words: Provenance evidences. Material bibliography. Memória da Biblioteconomia 
Collection. UNIRIO. Real Biblioteca. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A proposta deste trabalho é construir, a partir da análise das marcas de 

proveniência bibliográficas, uma narrativa histórica sobre a trajetória do exemplar do 

livro Histoire de l’origine et des premiers progrès de l’Imprimerie, da Coleção 

Memória da Biblioteconomia (CMB), pertencente à Biblioteca Central da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (BC UNIRIO). 

A participação como estagiária da BC UNIRIO, em 2018, no Projeto para 

Inventário Descritivo das Marcas de Proveniência Bibliográficas da CMB, 

coordenado pelo Prof.º Dr. Fabiano Cataldo de Azevedo, possibilitou um maior 

conhecimento sobre a materialidade dos livros da coleção. A análise minuciosa dos 

exemplares, folheando página por página, descobrindo e descrevendo as marcas de 

proveniência e de uso encontradas em cada item, permitiu ter uma visão de conjunto 

das características de várias obras. Essa experiência foi muito significativa para a 

definição do tema e na realização deste trabalho. 

Ao estabelecermos uma reflexão sobre um único exemplar da CMB, 

procuramos demonstrar que, relacionado ao conceito de patrimônio bibliográfico, “o 

entendimento da obra dentro de um contexto histórico torna-se importante para se 

compreender a formação e o desenvolvimento das coleções” (SOUZA; AZEVEDO; 

LOUREIRO, 2017, [p. 4]). Conhecer a trajetória do item mais antigo da CMB, além 

de contribuir para a memória científica da universidade, reforça o seu valor 

patrimonial. Portanto, as questões norteadoras deste trabalho são: quais são as 

características materiais do livro?; como as marcas de proveniência permitem traçar 

o percurso do exemplar?; qual a contribuição da bibliografia material na difusão e 

valorização do patrimônio bibliográfico científico? 

Por isso, o nosso objetivo geral é evidenciar a importância do estudo e da 

identificação das marcas de proveniência bibliográficas como atividade necessária 

na rotina dos Bibliotecários. Para alcançá-lo, propomos os seguintes objetivos 

específicos: 

  

a) Pesquisar o contexto histórico do livro Histoire de l’origine et des premiers 

progrès de l’Imprimerie, de Prosper Marchand, publicado em Haia (Holanda), em 

1740; 
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b) Analisar e descrever as características materiais do livro e do exemplar da 

Coleção Memória da Biblioteconomia, da BC UNIRIO; 

c) Identificar as marcas de proveniência e relacionar a trajetória do exemplar 

com a história da UNIRIO e das outras instituições a que pertenceu. 

  

Os livros nos contam histórias, mas não só as pretendidas por seus autores e 

impressas nas suas páginas. Um livro é marcado por um emaranhado de relações 

entre editores, impressores, livreiros, proprietários, leitores e bibliotecas. Os 

vestígios desses relacionamentos narram os acontecimentos de uma época, sendo 

uma parte da história social e cultural de um ou mais grupos e que, na maioria das 

vezes, sobrevive a eles. 

A visão do livro como objeto de memória busca realizar uma “interpretação 

documental [...] ligada à função social do documento, [e revelar] o que não está 

explícito nele” (ARAÚJO, 2015, p. 24). A capacidade do objeto livro de ser 

transformado por quem o possui e, também, de se tornar um legado devido à sua 

resistência ao tempo, permite-nos comparar as marcas deixadas em um exemplar 

aos puídos das roupas que simbolizam a memória dos corpos que vestiram, 

conforme descreve Stallybrass (2008). Uma história social paralela e, comumente, 

ignorada como fonte de informação e pesquisa. 

A análise material1 serve de ferramenta para identificar, diferenciar e 

descrever os sinais de uma existência em determinado tempo e espaço. A 

identificação das marcas de proveniência bibliográficas, assim como das marcas de 

uso e de manufatura do livro, são fundamentais para o entendimento do trajeto 

percorrido e de sua história. 

Este estudo sobre o exemplar de Histoire de l’origine et des premiers progrès 

de l’Imprimerie, que faz parte da CMB e, portanto, do acervo formador da BC 

UNIRIO, procura preencher alguns vazios sobre os “[...] grandes volumes de formas 

e conteúdos ainda inexplorados. Ainda está silenciosa a grande narrativa oculta da 

Coleção, aguardando faces que procurem se expor diante dela” (SALDANHA; 

MATA; SALOMÃO; CABRAL, 2018, p. 66). 

A CMB representa as bases teóricas do desenvolvimento biblioteconômico e 

da formação de profissionais da área no Brasil. Reúne as obras utilizadas desde o 

                                                
1
 O assunto será detalhado nos Referenciais Teóricos. 



13 
 

primeiro Curso de Biblioteconomia, iniciado em 1915 pela Biblioteca Nacional, e que 

originou a atual graduação oferecida na UNIRIO. Apesar do inestimável valor 

memorial e patrimonial dessa coleção, existem poucos estudos abordando sua 

história ou o perfil dos livros que a compõe. Sendo assim, a pesquisa se justifica 

por trazer um maior conhecimento sobre a coleção, por meio da análise material e 

pesquisa histórica de sua obra mais antiga.   

A escolha do exemplar de Histoire de l’origine et des premiers progrès de 

l’Imprimerie, dentre os cerca de 700 catalogados na CMB, se fundamenta não só 

pelo aspecto da antiguidade. A sua proveniência, marcada pelo carimbo úmido da 

Real Biblioteca, nos faz pensar sobre a trajetória que percorreu: impresso na 

Holanda, colecionado em Portugal, a chegada ao Brasil com o acervo fundador da 

Biblioteca Nacional brasileira, até sua (silenciosa) permanência nas estantes da BC 

UNIRIO. Além disso, essa obra trata de um tema fundamental para o campo 

biblioteconômico e para a história do livro: o surgimento da imprensa de tipos móveis 

na Europa e os incunábulos. O autor Prosper Marchand (1678-1756), atuou em 

várias áreas relacionadas ao mundo do livro, principalmente, a bibliografia, e 

também se mostra um personagem interessante.  

Para dar apoio ao estudo da edição da Histoire de l’Imprimerie e fornecer um 

parâmetro mínimo de comparação, consultamos a versão digitalizada e disponível 

na plataforma Gallica, da Bibliothèque Nationale de France. Da mesma forma, o 

exemplar depositado na Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional brasileira, 

também foi consultado.  

A organização deste trabalho se apoiou em dois eixos – edição e exemplar - 

que se refletem na metodologia adotada e na organização das seções. O primeiro 

eixo refere-se à edição do livro, contemplando a história de sua produção e os 

elementos materiais que nasceram com ele, sendo imprescindível para o estudo e a 

compreensão das características do exemplar2. O segundo eixo tem como foco o 

exemplar e suas marcas de proveniência, fazendo uma narrativa historiográfica 

sobre a sua trajetória nas instituições, em ordem cronológica. 

Apoiada na bibliografia material, que é vista como uma prática do campo 

biblioteconômico e que contribui na gestão de coleções especiais, entendemos que 

esta pesquisa é de natureza aplicada. A análise de um objeto específico, o livro 

                                                
2
 O estudo da edição como subsídio ao estudo do exemplar é explicado nos Referenciais Teóricos.   
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Histoire de l’origine et des premiers progrès de l’Imprimerie, nos leva a uma 

abordagem qualitativa. 

Os procedimentos são baseados no método histórico com a realização de 

pesquisa bibliográfica e documental, além da fundamentação teórica dos conceitos 

pertinentes ao tema. A utilização de técnicas de observação direta intensiva e 

sistemática na análise material do exemplar visa subsidiar o estudo histórico da 

obra, seguindo os padrões para a descrição bibliográfica de livros do século XVIII 

propostos por Idalia García Aguilar, em Secretos del estante: elementos para la 

descripción bibliográfica del libro antiguo (2011), que aponta os seguintes 

elementos: página de rosto; imprenta; marcas tipográficas; tamanho e formatos; 

assinaturas, paginação e foliação; tipo de letra e reclamos; elementos decorativos; 

relação do conteúdo da obra (preliminares e texto). Além das marcas de 

proveniência e de uso, tais como carimbos, anotações manuscritas, encadernação e 

o estado de conservação. 

Por se tratar de um objeto de estudo com poucos registros ou documentos 

sobre a sua real trajetória, o método do paradigma indiciário, trabalhado por Carlo 

Ginzburg (1989), também serve de apoio para uma interpretação interdisciplinar e 

subjetiva dos indícios percebidos na pesquisa bibliográfica e na observação das 

especificidades do exemplar, tendo como fio-condutor as suas marcas de 

proveniência. Portanto, a construção da narrativa histórica será feita a partir da 

micro-história e do emprego de diferentes metodologias que permitirão explorar o 

caráter indireto do conhecimento e inferir conjeturas sobre o objeto em foco 

(RODRIGUES, [2012?]).  

A partir desta Introdução, considerada como primeira seção, esse trabalho 

possui outras quatro seções. A segunda seção contempla os referenciais teóricos 

que fundamentaram o nosso estudo e os principais conceitos e assuntos abordados: 

coleções especiais, bibliografia material, marcas de proveniência e, ainda, o método 

do paradigma indiciário. Para coleção especial, utilizamos a definição proposta pela 

Universidade de Glasgow, amparados nos autores Souza; Azevedo; Loureiro (2017) 

e Araújo (2015). E, sobre a Coleção Memória da Biblioteconomia, especificamente, 

os trabalhos realizados por Weitzel (2009), Costa e Grau ([20-?]), Freire, Costa e 

Achilles (2017) e Saldanha; Mata; Salomão; Cabral (2018). A bibliografia material e 

as marcas de proveniência têm como base, principalmente, as obras de García 

Aguilar (2011) e Pearson (1998); contudo, destacamos que o trabalho de Silva 
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(2018) nos deu uma importante contribuição referencial nas diversas abordagens 

sobre o tema. O método do paradigma indiciário é tratado na perspectiva de 

Ginzburg (1989) e serve de apoio na construção da narrativa histórica através das 

marcas de proveniência encontradas no exemplar.    

A terceira seção é dedicada à edição de Histoire de l’Imprimerie, tendo como 

principal fonte de informação o trabalho de Berkvens-Stevelinck (1987), e está 

dividida em três subseções. A primeira traz um perfil de seu autor, Prosper 

Marchand. A segunda apresenta uma breve história sobre a obra e sua importância 

para a História do Livro. Na terceira subseção, como condição necessária para o 

estudo e diferenciação das marcas do exemplar, mostramos as características 

físicas originais do livro. Ressaltamos que, de acordo com nossos objetivos, esta 

análise se ateve em níveis suficientes para subsidiar o estudo do exemplar. Nesse 

caso, a análise material e a descrição dos elementos considera a organização do 

conteúdo e as marcas de manufatura (ou tipográficas) que, pressupomos, estão 

presentes em todos os exemplares impressos da obra.    

O estudo sobre o exemplar da BC UNIRIO é apresentado na quarta seção, 

onde as marcas de proveniência e de uso encontradas são descritas e relacionadas 

às instituições pelas quais o livro passou. A divisão em quatro subseções 

acompanha a trajetória do exemplar nas quatro bibliotecas que carimbaram a sua 

posse e segue a ordem cronológica. Diferentemente da seção anterior, aqui, a 

bibliografia material se limita às características que dão unicidade ao exemplar, 

tendo como foco os carimbos úmidos que testemunham sua trajetória.    

Na quinta e última seção, expomos algumas reflexões e as considerações 

finais sobre esse trabalho.       
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS  

 

Entre os vários conceitos abordados nesta pesquisa destacamos aqueles que 

se mostram fundamentais para o entendimento do tema e que possibilitam a 

conexão entre o estudo histórico de um exemplar de uma coleção especial, como a 

Coleção Memória da Biblioteconomia, e a sua materialidade. A partir da 

bibliografia material, onde se inserem as marcas de proveniência bibliográficas, 

podemos conhecer as origens e/ou justificar a formação de coleções especiais. A 

necessidade de uma análise de detalhes, que nem sempre são explícitos, envolve 

práticas não-formais e intuitivas, conforme são entendidas no método do paradigma 

indiciário, e que também serviu como nosso referencial.   

    

2.1 Coleções especiais 

 

As bibliotecas universitárias, além da função social de contribuir para o 

ensino, a pesquisa e a extensão, exercem o papel de guardiãs e produtoras de 

grande parte do patrimônio bibliográfico científico. Para garantir a salvaguarda dos 

documentos que compõem esse patrimônio, as bibliotecas universitárias têm 

recorrido à criação de coleções especiais.  

Segundo a Universidade de Glasgow ([2012?], on-line), coleções especiais 

podem ter sido adquiridas ou herdadas de indivíduos ou instituições. Também 

podem ser criadas artificialmente, de acordo com as necessidades de seus grupos 

de usuários. E define que estas são 

 
[...] coleções de livros e arquivos considerados suficientemente 
importantes (ou ‘especiais’) para serem preservados para as 
gerações futuras. São frequentemente muito antigos, raros ou 
únicos, ou frágeis. Geralmente, têm pesquisa significativa e/ou valor 
cultural (tradução nossa)3. 

 

Entre os vários critérios para a formação de coleções especiais bibliográficas 

presentes na literatura da área, Souza (2017) seleciona como principais: as obras de 

origem estrangeira; obras difíceis de serem encontradas ou únicas, nas quais se 

incluem os exemplares com marcas de propriedade, anotações manuscritas e 

                                                
3
 “[...] collections of books and archives considered important (or "special") enough to be preserved  

for future generations. They are often very old, rare or unique, or fragile. Usually they have  
significant research and/or cultural value”. 
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dedicatórias ou outras características que lhe atribuem unicidade; obras de alto valor 

financeiro; obras com conteúdo científico de interesse institucional; obras produzidas 

na própria instituição ou por membros da sua comunidade; e obras com significado 

histórico, valor memorial e patrimonial.   

Em relação ao valor de memória e patrimonial das coleções, é necessário 

considerar o contexto histórico no qual foram formadas, investindo no conhecimento 

e na preservação de acervos que reflitam a história das instituições (SOUZA; 

AZEVEDO; LOUREIRO, 2017). Para Araújo (2015), coleções raras e especiais 

devem ser vistas na perspectiva documentária, com um contexto social mais amplo, 

e possuem um enorme potencial cultural e científico, assumindo uma dupla função: 

fontes e objetos. Portanto, é necessário conhecer os objetos que compõem uma 

coleção, onde cada exemplar tem uma história própria.  

Assim, entendemos que a Coleção Memória da Biblioteconomia possui as 

características necessárias de uma coleção especial. Trata-se de um conjunto 

reunido artificialmente4, depois da análise e seleção criteriosa de seus itens, a partir 

de seu valor histórico, simbólico, patrimonial e/ou institucional. No caso da CMB, 

esses valores se complementam e podem ser vistos simultaneamente.  

O valor histórico é atribuído à coleção por esta ser uma representação da 

produção intelectual que formou várias gerações de bibliotecários e que retrata a 

evolução teórica e prática da Biblioteconomia brasileira. Um conjunto de obras 

utilizadas desde o primeiro Curso da Biblioteca Nacional que, até chegar à UNIRIO, 

acompanhou as várias mudanças de endereço e se adequou às diferentes 

estruturas curriculares do curso (COSTA; GRAU, [20-?]). Quanto ao valor simbólico 

da CMB, Araujo (2019, p. 23) afirma que este “pode ser reconhecido justamente a 

partir do valor histórico”, como também pela presença de marcas que testemunham 

o uso e a leitura dos livros por alunos e professores. Algumas dessas marcas, por si 

só, tornam o exemplar singular e especial. Um livro com uma dedicatória manuscrita, 

por exemplo, reafirma as relações sociais em torno desse objeto (FREIRE, 2013).      

Da mesma forma, o valor institucional da coleção está relacionado à sua 

história e à memória das instituições que originaram o Curso de Biblioteconomia da 

UNIRIO. Um legado do primeiro curso de formação de bibliotecários no Brasil, que 

sai da Biblioteca Nacional para se tornar parte do acervo da biblioteca da Federação 

                                                
4
 Na subseção 4.4, detalhamos como a CMB foi criada. 
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das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG), até a sua atual morada na 

Biblioteca Central da UNIRIO (CHRONOS, 2015).     

A noção de patrimônio bibliográfico se integra aos valores expostos nos 

parágrafos anteriores. Para Palma Peña, patrimônio “refere-se àqueles bens 

herdados, históricos, culturais e naturais elaborados em alguma nação” (2013, p. 33 

apud Araujo, 2019, p. 30). Nessa perspectiva, a CMB é caracterizada tanto como 

uma herança histórica quanto cultural.  

Além disso, ao pensarmos no viés acadêmico-científico da coleção e como 

ela representa a memória coletiva do campo biblioteconômico de um determinado 

período, podemos entendê-la  

 

como um fato epistêmico: a CMB traduz um tempo, um espaço, um 
solo epistemológico, um conjunto de ideias ora dispersas, ora 
sincronizadas, além de subcoleções de noções e de conceitos 
dispersos, submersos, sobrepostos, fragmentados. Pensar nosso 
modo de constituição institucional, curricular, metodológica, teórica 
[...] (SALDANHA; MATA; SALOMÃO; CABRAL; 2018, p. 50). 

 

 Quando as coleções especiais bibliográficas também se configuram como 

coleções patrimoniais, Pinheiro (2015, p. 41) comenta sobre a necessidade da 

criação de diretrizes de guarda e acesso inseridas em políticas de formação e 

desenvolvimento que mantenham a sua função utilitária e permitam a renovação de 

olhares sobre ela, onde “cada livro partilha a construção de uma coleção 

argumentativa e controversa, de pensamentos múltiplos, capaz de transcender as 

fronteiras do tempo, provocando, continuamente, sua própria reconstrução como 

coleção de caráter especial”. 

 

2.2  Bibliografia material 

 

O livro impresso visto como um artefato, no qual a sua materialidade é capaz 

de nos fornecer informações que vão muito além do seu conteúdo textual, se 

ampara na área da História do Livro e ao que se conhece como bibliografia material. 

Nessa perspectiva, o “livro como objeto é também fonte e documento com 

possibilidades múltiplas” (AZEVEDO; LOUREIRO, 2019, p. [7]). 

Para Varry (2011), a bibliografia material se descreve como a ‘arqueologia’ do 

livro impresso e, desde os primórdios, serve de ferramenta para a História do Livro. 
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Na definição de Gaskell (1999 apud SILVA, 2018), é o estudo dos livros como 

objetos materiais. A visão de García Aguilar (2011), adotada neste estudo, inclui a 

materialidade do livro impresso em um contexto cultural e social, fornecendo as 

bases para a valorização patrimonial e institucional do livro e das coleções 

bibliográficas.  

O estudo minucioso dos livros por meio da análise material5 permite 

compreender o seu grau de raridade, atestar sua autenticidade ou identificar sua 

origem. Araújo (2015, p. 28) ressalta que através “dos indícios e das marcas 

impressas e manuscritas das coleções é possível mapear o seu percurso, 

considerando sua gênese, desenvolvimento, uso e até mesmo o modo como foi 

organizada”.  

No estudo de Silva (2018) sobre a materialidade da primeira edição do livro 

Orbis sensualium pictus, podemos encontrar um levantamento de alguns autores 

que tratam da Bibliografia Material e as suas contribuições para a História do Livro. 

Ao citar García Aguilar (2011) - já mencionada como referência para nossa 

pesquisa -, destaca a importância da bibliografia material para a preservação e 

valorização do patrimônio bibliográfico de instituições de guarda, além de possibilitar 

o conhecimento de técnicas e estéticas do passado. Para essa autora, a bibliografia 

material se insere no campo biblioteconômico de duas maneiras: fornecendo dados 

bibliográficos e alicerçando as pesquisas sobre o passado do livro. Sendo assim, 

compreendemos que a análise material de um livro como artefato (objeto e 

documento) se destina tanto à prática da catalogação, como aos estudos históricos 

sobre uma edição ou exemplar.  

Araújo e Reis (2016), também citadas por Silva (2018), trazem um panorama 

da bibliografia material que, surgida no início do século XX como a Nova Bibliografia, 

deu foco à materialidade do livro. De acordo com as autoras, a proposta de Walter 

Greg separa o objeto livro de qualquer relação com seu conteúdo. Já para 

McKerrow, a análise do livro impresso e das técnicas utilizadas serve para 

comparação com o manuscrito original e posterior avaliação da qualidade da obra. 

Com Gaskell, a Nova Bibliografia expandiu o período delimitado anteriormente por 

                                                
5
 O termo ‘análise bibliológica’ também tem sido utilizado para a descrição de obras bibliográficas sob 
o ponto de vista material, considerando: suporte, encadernação, composição do texto impresso, 
ornamentação, apresentação física e marcas intrínsecas e extrínsecas In: PINHEIRO, Ana Virginia. 
Metodologia para inventário de acervo antigo. Disponível em: 

http://bn/planor/documentos/ARTIGOS/inventarioacervoantigoanavirginia.pdf. Acesso em: 29 

abr. 2019. 
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Greg e McKerrow - século XVI ao XVIII -, incluindo impressos além de 1800; e com 

MacKensie, o contexto histórico-social passou a ser relevante para os estudos sobre 

a materialidade do livro.       

A partir disso, Silva (2018, p. 26) destaca que a “Bibliografia Material envolve 

a análise e a descrição do objeto livro, entretanto nos é necessário saber quais os 

parâmetros de análise e descrição e como isso pode ser aplicado [...]”. O estudo do 

livro como documento histórico, visto como prática biblioteconômica, contribui tanto 

nos dados de catalogação, quanto na gestão do patrimônio bibliográfico, permitindo 

diferentes abordagens, de acordo com os objetivos pretendidos. 

Silva (2018) utilizou a bibliografia material para analisar, principalmente, as 

marcas tipográficas e as gravuras na versão digitalizada pela Biblioteca Nacional da 

França, disponível na plataforma Gallica, da primeira edição de Orbis sensualium 

pictus, de Jan Amos Comenius, publicada em 1658, em Nuremberg. Com outro 

objetivo, Freire (2013) investigou as dedicatórias manuscritas nos exemplares da 

Biblioteca de Manuel Bandeira para entender a rede de sociabilidade do escritor. Já 

Valladares (1998), pesquisou os aspectos materiais das edições de Martin Frias 

para identificar variações em uma mesma edição6. 

A representação descritiva de um exemplar que inclua as suas marcas e 

características singulares, além de tornar mais eficiente a recuperação por 

determinados aspectos da bibliografia material, faz com que esse registro torne-se 

um testemunho da existência de uma obra, de onde esteve e com quem se 

relacionou (LEUNG, 2016). A identificação das marcas e a individualização de 

exemplares em catálogos facilitam a busca e a localização de itens com atributos em 

comum, tanto para o reagrupamento de coleções dispersas, por exemplo, quanto 

para determinar os diferentes locais que possuem uma mesma edição. De acordo 

com Pinheiro (2015), no âmbito da legislação em vigor, esses registros permitem a 

inserção no conjunto de bens protegidos pelo Estado, e podem servir como prova de 

propriedade nos casos de roubos e furtos de coleções especiais ou de parte delas. 

Contudo, é necessário o estudo histórico do livro, da edição e/ou do exemplar, para 

fundamentar esse processo. 

                                                
6
 Para Febrve & Martin (2017), podem ocorrer variações em uma mesma edição de um livro antigo 

por causa de erros na tiragem, que podem ter sido percebidos e corrigidos durante a impressão. 
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A trajetória de um livro antigo o caracteriza e permite a sua distinção de 

outros exemplares. Na bibliografia material, a proposta de descrição bibliográfica se 

baseia em 

 

[...] quatro grupos: o primeiro se refere às marcas de posse e uso do 
objeto, o segundo, os valores textuais relevantes que não foram 
representados no corpo da descrição, o terceiro representa a 
materialidade do objeto cultural, entendido a partir de nossa visão 
moderna, e, finalmente, o quarto indica todos os dados que são 
considerados relevantes para a cópia que é descrita e também para 
as referências bibliográficas do mesmo7 (GARCÍA AGUILAR, 2011, 
p. 291, tradução nossa). 

 

A bibliografia material é, por isso, intersecionada em seus próprios aspectos e 

tem caráter transdisciplinar, estando relacionada ao contexto histórico-social, cultural 

ou literário de um período. Permite-nos trafegar entre as marcas de manufatura (ou 

tipográficas), de uso e de proveniência, onde cada uma delas nos traz um tipo de 

informação. As marcas de manufatura se manifestam originalmente, e idealmente, 

em uma mesma edição, como a editoração tipográfica e textual, tipos de ilustração, 

impressores e processos de impressão, papel, formato, caracteres, e estão 

relacionadas à fabricação deste objeto. As marcas de uso compreendem as 

anotações manuscritas, marginálias, dobras, marcadores de páginas e outras 

intervenções pessoais de alguém que se relacionou e utilizou aquele exemplar. As 

marcas de proveniência são os vestígios encontrados em um exemplar que indicam 

a sua trajetória e propriedade, como etiquetas, encadernações, carimbos, ex-libris, 

ex-dono, dedicatórias. De forma independente ou complementar, todas essas 

marcas nos narram a história social do livro (AZEVEDO; LOUREIRO, 2019). 

Novamente, destacamos a complexa interseção de vários aspectos, porque 

para analisar um exemplar específico é preciso, também, estudar e compreender a 

obra. Para este trabalho, a bibliografia material é aplicada com foco nas marcas de 

proveniência, especificamente os carimbos úmidos, encontrados no exemplar 

Histoire de l’Imprimerie, da BC UNIRIO, visando evidenciar a sua trajetória. 

Entretanto, para melhor compreensão do contexto histórico e social em que está 

                                                
7
 “[...] cuatro grupos: el primero se refiere a las formas de posesión y uso del objeto, el segundo, a los 
valores textuales relevantes que no fueron representados en el propio cuerpo de la descripción, el 
tercero representa la materialidad del objeto cultural, comprendido desde nuestra visión moderna, y 
finalmente el cuarto indica todos aquellos datos que se consideren relevantes del ejemplar que se 
describe y también para las relaciones bibliográficas del mismo”. 
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inserido e sobre as possíveis conexões entre personagens e instituições, também 

realizou-se um estudo sobre a obra e seu autor.   

    

2.3  Marcas de proveniência bibliográficas 

 

Como um dos elementos que podem ser analisados e estudados no âmbito 

da bibliografia material, as marcas de proveniência bibliográficas se referem à 

propriedade ou guarda de livros por indivíduos ou instituições, no tempo passado ou 

no presente. A origem e a trajetória de um exemplar, ou seja, a proveniência de um 

livro pode ser conhecida através de vários tipos de marcas e inscrições, 

principalmente, dedicatórias, assinaturas, ex-libris manuscritos e impressos, super-

libris, ex-dono, carimbos, etiquetas e encadernações (PEARSON, 1998).  

Ainda que a materialidade dos livros seja um aspecto considerado desde as 

origens dos estudos bibliográficos, permanece algumas discordâncias sobre 

conceitos, terminologia e funcionalidade. Uma grande parte das pesquisas sobre as 

marcas de proveniência se concentra na identificação da propriedade e, em um 

sentido histórico, nas práticas de leitura e na circulação e transmissão de textos. 

Entretanto, existem também estudos sobre o aspecto formal dessas marcas, 

considerando a sua evolução no tempo, como os dedicados aos ex-libris e 

encadernações de época (CILIP, 2007).  

Para Pearson (1998), no passado recente, surgiu um novo impulso sobre o 

tema com a necessidade de um maior entendimento dos elementos que 

caracterizam a proveniência bibliográfica, principalmente, na gestão de coleções 

oriundas de bibliotecas privadas. No entanto, bibliotecários enfrentam alguns 

desafios na identificação das marcas de proveniência em exemplares de livros 

antigos mutilados, danificados ou com inscrições ilegíveis. Nesse último caso, se 

impõe uma formação básica em paleologia e heráldica ou a consulta aos 

profissionais dessas áreas. Outra questão colocada pelo autor, diz respeito aos 

padrões de descrição em catálogos e a importância do registro dessas marcas. 

Atualmente, conforme Leung (2016), com os catálogos on-line, a tradução de 

aspectos tão complexos e singulares para metadados acrescenta mais dificuldade a 

esse problema.  

Curwen e Jonsson (2006, p. 32, tradução nossa) afirmam que “[...] qualquer 

tipo de informação que possa testemunhar o itinerário de um livro é uma informação 
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de proveniência”8. Essas informações de variados tipos estão presentes em quase 

todos os livros antigos e, raramente, são registradas no catálogo. No entanto, o 

registro dessas informações, de forma estruturada, pode contribuir para a pesquisa 

histórica em um sentido amplo. Identificar, analisar, estudar, classificar e agrupar as 

diferentes marcas são as etapas necessárias antes de registrar. Por isso, a 

importância da análise material do exemplar. 

Para García Aguilar (2011), informações históricas e que acrescentam valor 

aos livros antigos podem estar presentes nas marcas de proveniência vindas de um 

ou de vários locais. Essa perspectiva sobre as origens de um exemplar se aproxima 

da teoria arquivística, onde o exemplar deve ser visto como um documento histórico 

e considerado como um  

 

item de um fundo ou como parte de um conjunto de livros reunidos 
naturalmente: pertenceram a uma pessoa ou a uma instituição 
histórica, antes de serem incorporados à coleção ou ao conjunto de 
exemplares reunidos acidentalmente em uma biblioteca pública, 
agora. Nessa reunião física, às vezes, o bibliotecário acaba perdendo 
o seu sentido histórico (ABAD, 2004a apud GARCÍA AGUILAR, 
2011, p. 293, grifo da autora, tradução nossa)9. 

      

O caráter histórico de um livro antigo permite a atribuição de um valor 

patrimonial a este objeto, o que vai distingui-lo de outros similares em uma coleção 

de uma instituição específica ou de outras. Sendo assim, as marcas de 

proveniência, como fontes de informação histórica, são fundamentais na 

identificação da trajetória do exemplar. Além disso, através dessas marcas 

consegue-se reagrupar coleções dispersas, não necessariamente de modo físico, 

contribuindo para o entendimento dos fatos sociais relacionados ao livro e à leitura 

(GARCÍA AGUILAR, 2011).     

Poulain (2014) narra sobre as dificuldades na reconstrução das bibliotecas e 

do patrimônio cultural, depois da Primeira Grande Guerra na Europa. Uma enorme 

força-tarefa foi montada para recuperar coleções pilhadas, quando não destruídas, 

cujo impacto despertou a necessidade de novas práticas dos profissionais 

                                                
8
 “[...] any piece of information that may bear witness to the itinerary of a book is provenance 

information”. 
9
 “una pieza de un fondo o de un conjunto de ejemplares unidos naturalmente: pertenecieron a una 

persona o a una institución histórica, previamente a su incorporación a la colección o conjunto de 
ejemplares unidos accidentalmente en una biblioteca pública actual. En esta unión física en 
ocasiones el bibliotecario ha perdido el sentido de lo histórico”. 
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bibliotecários. Diante desse tipo de desastre, entendemos que a busca e a 

recuperação de exemplares perdidos só se torna possível através da descrição em 

catálogos e da identificação de suas marcas de proveniência. 

As anotações manuscritas são as marcas mais comuns encontradas em 

exemplares de livros antigos. Pearson (1998) destaca que as assinaturas dos donos 

- isoladas ou junto de frases emblemáticas, endereços, datas ou qualificações 

profissionais -, as dedicatórias e os códigos de classificação bibliográfica são as que 

aparecem com mais frequência. 

Os ex-libris, em sua ampla variedade de tipos, também são muito 

encontrados. Em alguns casos, a identificação depende do conhecimento da 

heráldica e de estudos biográficos, por não trazerem explicitamente o nome do 

proprietário (PEARSON, 1998). Provavelmente, por sua feição artística e beleza, 

os ex-libris são as marcas de proveniência com maior interesse de 

pesquisadores, com a publicação de catálogos e bibliografias sobre o tema, 

desde meados do século XIX.  

Os carimbos começam a ser usados no século XVI. A princípio, eram feitos 

de metal, madeira ou borracha e, molhados em tinta, estampavam a marca de 

propriedade nas páginas dos livros. Geralmente, traziam uma composição de letras 

simples que formavam o nome do proprietário, ou em casos raros, reproduzindo a 

sua assinatura caligráfica. Aos poucos, foram introduzidos outros elementos como 

monogramas e brasões, tomando uma grande variedade de formas e tamanhos. 

Pearson (1998) relata que o uso de carimbos por instituições como bibliotecas e 

museus surge no século XVIII, apresentando uma forma simples e não pictórica. A 

partir do século XIX, a utilização do carimbo se prolifera nas bibliotecas, não só para 

indicar a sua posse, mas também para outras práticas biblioteconômicas, como na 

identificação de uma coleção específica, no registro de datas de aquisição ou, como 

vemos até hoje, nas datas de empréstimo e devolução da obras.    

García Aguilar (2011) esclarece que os carimbos úmidos, ou seja, 

estampados com tinta, são os mais vistos nos exemplares antigos. Entretanto, 

também se verifica a aplicação do carimbo seco10, que deixa uma marca em alto 

relevo, feita por pressão e sem uso de tinta. Apesar de lamentar as ocorrências em 

que os carimbos são estampados sobre gravuras ou sobre o texto, a autora 

                                                
10

 Em Portugal e Espanha, é denominado selo branco. 



25 
 

argumenta que são essas marcas que nos evidenciam a trajetória dos livros. Com 

isso, demonstra-se a importância da identificação, descrição e registro dessas 

evidências para a gestão de coleções especiais.    

As marcas de fogo feitas nos cortes dos livros, as encadernações 

personalizadas, as etiquetas de livrarias e encadernadores também se enquadram 

como marcas de proveniência. Para esta pesquisa, nos limitamos àquelas mais 

comumente encontradas e que estão presentes no exemplar analisado. 

   

2.4  Paradigma indiciário 

 

O conjunto das marcas, indícios ou sinais detectados durante a análise 

material, apoiado em um contexto histórico social, nos permite traçar a trajetória 

provável de um exemplar. Como na construção de um quebra-cabeças, as peças 

vão se encaixando como uma investigação ‘detetivesca’, centrada nos detalhes 

surgidos com o tempo e com o uso. Quando não ocorrem evidências claras e 

documentadas sobre o percurso do livro, a construção de significado é feita com a 

intuição e a sensibilidade, utilizando-se os princípios do paradigma indiciário: 

valorizar as especificidades de cada objeto; reconhecer o caráter indireto do 

conhecimento; inferir as causas a partir dos efeitos; exercitar a conjetura e a 

imaginação criativa durante a análise e a pesquisa (RODRIGUES, [2012?]).  

O paradigma indiciário, com origens na segunda metade do século XIX, é 

um dos métodos investigativos aplicados na Medicina, na Psicanálise, na 

Filologia e no Direito. Recuperado por Carlo Ginzburg (1989), nos anos 1970 e 

1980, trouxe uma nova perspectiva para a história social e cultural, 

principalmente, na abordagem das ciências humanas e sociais. Um modelo 

epistemológico comum, articulado em várias disciplinas, com o empréstimo de 

métodos ou termos-chave, e que considera os saberes concretos e marginais 

ligados às práticas cotidianas, não-formais, com a devida distinção entre natureza 

- inanimada ou viva - e cultura - muito mais dinâmica e mutável.  

O olhar para o objeto em várias direções, capturando detalhes e interpretando 

os indícios possibilita a descrição de um acontecimento não vivido, como as 

ocorrências do passado narradas por paleólogos ou arqueólogos. Para Ginzburg,  
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a existência de uma profunda conexão que explica os fenômenos 
superficiais é reforçada no próprio momento em que se afirma que 
um conhecimento direto de tal conexão não é possível. Se a 
realidade é opaca, existem zonas privilegiadas - sinais, indícios - que 
permitem decifrá-la (1989, p. 177).   

 

O estudo de um livro antigo11 como objeto histórico e de valor patrimonial 

contempla tanto a identificação de sua estrutura material e suas características 

singulares, quanto os elementos que atestam a sua historicidade. Por isso, o 

bibliotecário tem responsabilidade profissional e cultural na sua adequada 

representação (GARCÍA AGUILAR, 2011). Além do apoio teórico da História do 

Livro, a observação das marcas nos exemplares permite detectar aspectos comuns 

no acervo e estabelecer novos critérios na formação de coleções especiais. 

Conhecer a origem e os detalhes que se escondem nas páginas de um exemplar é o 

primeiro passo para o reconhecimento e valorização do patrimônio bibliográfico.     

      

                                                
11

 É aquele que foi impresso desde a invenção da imprensa até ao início do século XIX (1501-1800) 

(FARIA; PERICÃO, 2008, p. 459). 
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3  BREVE HISTÓRIA DO LIVRO HISTOIRE DE L’ORIGINE ET DES PREMIERS 

PROGRÈS DE L’IMPRIMERIE 

  

Para melhor compreender as origens do exemplar e as prováveis relações 

entre os diversos personagens e locais envolvidos, faz-se necessário conhecer o 

contexto histórico da época e como a obra foi produzida e publicada. Portanto, esta 

seção está dividida em três partes: o perfil de seu autor, Prosper Marchand; o 

desenvolvimento histórico da edição de Histoire de l’origine et des premiers progrès 

de l’Imprimerie; e as características físicas do livro relacionados à sua fabricação, ou 

seja, às suas marcas de manufatura.     

O século XVIII é marcado por uma mudança sociocultural que influencia o mundo 

ocidental até hoje. O Iluminismo, gestado desde os últimos anos do século XVII, emerge 

de Paris para a Europa, tendo um importante papel para uma nova concepção de 

circulação de ideias e troca de saberes. A República das Letras, formada por homens 

eruditos e enciclopedistas, difunde seus ideais de liberdade e tolerância, exaltando o uso 

da razão e do exame crítico, sem limites, contrapondo-se às exigências e perseguições, 

licenças e privilégios do Antigo Regime (CHARTIER, 2009, grifo nosso). 

As sociedades e clubes literários se multiplicam. Nos salões de Paris, fora da 

Corte, escritores, aristocratas e viajantes discutem textos filosóficos, entre outros 

passatempos. Mas, para alcançar a massa e ganhar a opinião pública, o Iluminismo 

precisava de uma imprensa livre, sendo “a palavra impressa, cuja circulação cria as 

condições para uma comunicação ilimitada e desapaixonada” a sua mais eficiente 

forma de difusão (CONDORCET, 1988 apud CHARTIER, 2009, p. 65).  

   

A imprensa não libertou a educação das pessoas de todos os 
grilhões políticos e religiosos? Seria em vão que qualquer 
despotismo invadisse todas as escolas; seria em vão que emitisse 
éditos cruéis prescrevendo e ditando os erros que deveriam infectar 
as mentes dos homens, e as verdades das quais deveriam ser 
salvaguardados; seria em vão que as disciplinas dedicadas ao 
iluminismo moral dos vulgares ou à instrução dos jovens em Filosofia 
e Ciências fossem obrigadas sob pressão a apresentar nada mais 
que opiniões favoráveis à manutenção dessa dupla tirania: a 
imprensa ainda seria capaz de difundir uma luz clara e independente. 
A instrução que todo homem é livre para receber dos livros, em 
silêncio e solidão, jamais poderá ser totalmente corrompida. Basta 
existir um canto de terra livre do qual a imprensa possa espalhar as 
suas folhas (CONDORCET, 1988, p. 190 apud CHARTIER, 2009, p. 
110-111) 
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Chartier (2009) cita que a celebração de Condorcet sobre o caráter 

revolucionário e poderoso da Imprensa assemelha-se ao intento de Prosper 

Marchand, em 1740, ao publicar sua Histoire de l’Imprimerie. 

Muitos autores e editores, como o autor da obra que estudamos, deixam a 

França absolutista e se estabelecem em outros países da Europa. O número de 

livros religiosos, antes superior, começa a diminuir, enquanto as obras de artes e 

ciências aumentam. O mercado livreiro expande seu espaço e a concorrência na 

produção de livros impõe maior cuidado dos editores na sua manufatura. Darnton 

(1996, p. 188) argumenta que esse interesse era, principalmente, econômico, pois 

“um livro malfeito não seria comprado”.  

 

3.1 Prosper Marchand, um profissional do livro 

 

O francês Prosper Marchand (1678-1756), autor de Histoire de l’origine et des 

premiers progrès de l’Imprimerie, foi jornalista, editor12 e livreiro13, bibliófilo14 e 

bibliógrafo15, além de um perfeito exemplo de refugiado huguenote16 erudito e 

iluminista da República das Letras, de uma Europa em ebulição. Berkvens-

Stevelinck (1987), na biografia Prosper Marchand, la vie et l’oeuvre (1678-1756), 

indica que trata-se de um personagem polêmico, com qualidades e defeitos difíceis 

de discernir. Entretanto, sua atuação profissional e a característica metódica de 

registrar sistematicamente suas atividades, possibilitou um legado de documentos17 

importantes, como cartas, manuscritos, catálogos e livros, com valioso significado 

para entender o contexto social e cultural da época. Sua obra mais conhecida, e 

também polêmica, foi publicada postumamente pelo fiel amigo J. N. S. Allamand, em 

1758-1759, o Dictionnaire historique, ou Mémoires critiques et littéraires concernant 

la vie et les ouvrages de divers personnages distingués, particulièrement dans la 

république des lettres.   

                                                
12

 Até o século XIX o editor está relacionado a uma tipografia ou livreiro, sendo responsável pela 
produção, divulgação e difusão de um uma publicação ou documento (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 
271). 

13
 Proprietário de uma livraria. Fabricante e mercador de livros (ibid. p. 458). 

14
 Pessoa amante das edições originais e raras e curiosas de livros (ibid. p. 95). 

15
 Pessoa que trabalha com métodos de descrição física dos livros; aquele que escreve sobre livros, 
especialmente, sobre autoria, data, tipografia, edição (ibid. p. 96). 

16
 Huguenote era o nome dado aos seguidores da doutrina protestante, de caráter calvinista, pelos 
franceses entre os séculos XVI e XVII. (MICHAELIS, 2015).  

17
 A coleção de cartas, manuscritos e livros de Prosper Marchand foi doada para a Biblioteca da 

Universidade de Leiden (Holanda) após a sua morte, em 1756 (BERKVENS-STEVELINCK,1987).  
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Filho de um músico da corte de Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, 

Marchand passou parte da infância em Versalhes. Certamente, pelo acesso 

privilegiado ao nobre ambiente, pôde se dedicar aos estudos das línguas antigas e, 

aos 15 anos, recebeu do reitor da Universidade de Paris um certificado de 

proficiência em latim e grego. No mesmo ano, 1693, retorna a Paris para ser 

aprendiz na livraria do editor Robert Pépie. E, até 1968, trabalhou ainda nas livrarias 

de Jean Guignard, Edme Couterot e Nicolas Pépie (Berkvens-Stevelinck,1987).  

Em 1702, depois de obter as autorizações necessárias ao comprovar a fé 

católica, conforme era exigido pelo poder real para abertura de livrarias e tipografias, 

Marchand estabelece em Paris, na Rue de Saint-Jacques19, a sua própria livraria-

editora, a Phénix. Entretanto, além de publicar obras com o selo da editora, edita 

outras sob o seu próprio nome.  

Nesse período, inicia a discussão com o amigo e colaborador Gabriel Martin 

sobre os problemas da descrição bibliográfica e da classificação sistemática de 

documentos. Os dois franceses produziram diversos catálogos bibliográficos, 

principalmente de caráter comercial para as livrarias e de bibliotecas particulares. 

Para Neveu (2010), a criação de um sistema de classificação próprio (Nouveau 

système bibliographique - Epitome systematis bibliographici) contribuiu para o 

desenvolvimento da bibliografia, da catalogação e da classificação como ciência, e 

também inspirou o Esquema dos Livreiros de Paris (ou Sistema Francês). Barbosa 

(1969) destaca que o Sistema Francês influenciou outros autores, como Jacques-

Charles Brunet (Manuel du Libraire et de Amateur des Livres, 1810), assim como os 

ingleses Thomas Hartwell Horne (Outlines for the classification of a Library, 1825) e 

Edward Edwards (Memoirs of libraries, 1859).  

Para Berkvens-Stevelinck (1987), as cartas de Marchand com conselhos e 

sugestões na organização dos catálogos de Martin demonstram a sua forte 

influência e sua atuação como orientador. Neveu (2010) caracteriza Marchand como 

o mentor intelectual e criador teórico do esquema, e Martin, como o executor prático 

do processo. Não há consenso na autoria do sistema, sendo mais comum a 

atribuição a Gabriel Martin. Talvez, essa controvérsia tenha sido a causa do 

estremecimento da amizade entre os dois, anos depois.            

                                                
19

 Um decreto de 1620 exigiu que todos os impressores e livreiros de Paris ficassem confinados no 

distrito da Universidade de Sorbonne, em torno da Rue Saint-Jacques (BATIFFOL, 1932). 
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Uma das particularidades do sistema de classificação elaborado por 

Marchand em seus catálogos é a criação de uma classe introdutória dedicada à 

bibliografia e, consequentemente, introdutória ao conhecimento. Com isso, deu 

importante contribuição no processo de definição da bibliografia científica, 

caracterizando-se pela escolha de uma terminologia apropriada (‘bibliographia’ 

substituindo ‘res bibliothecaria’, ‘res libraria’); inclusão da bibliografia na hierarquia 

das ciências e definição do seu campo de estudo; e principalmente, o 

desenvolvimento de uma metodologia científica para a disciplina, baseada em uma 

concepção imparcial e objetiva (NEVEU, 2010). 

Na primeira década do século XVIII, ainda que pouco difundidas, as ideias 

iluministas já fervilhavam fora da ‘sociedade real’. O absolutismo do Antigo Regime 

era o oposto da ideologia emergente. Chartier (2009, p. 53) alega que “o Iluminismo 

requer uma ruptura com os padrões de pensamento obrigatórios herdados do 

passado e o dever de todos de pensar por si mesmos”. Prosper Marchand, assim 

como outros intelectuais da época, com seu espírito crítico e libertário, 

principalmente, na postura contra o clérigo e na defesa extremada - às vezes, 

sarcástica -, da razão, da verdade e do conhecimento, conquistou vários desafetos e 

opositores. Eisenstein (1988) atribui a Marchand a composição, ilustração e 

circulação de importantes textos iluministas em língua francesa, alguns difundidos 

de modo clandestino. Berkvens-Stevelinck (1987) cita textos anônimos e polêmicos 

publicados, entre 1699 e 1710, no Nouvelles de la République des Lettres (NRL), 

como sendo de sua provável autoria.  

Em 1709, depois de se converter ao protestantismo, a repressão sobre as 

suas atividades e a intolerância aos não católicos obriga Prosper Marchand a sair de 

Paris e, com os amigos Etienne e Bernard Picart20, busca o exílio em Haia 

(Holanda). Um ano depois, Marchand e Bernard Picart abrem uma pequena oficina 

de impressão de folhetos, livros e estampas. Coutinho (2007) narra que nesse 

período, surge a ligação de Bernard Picart à coroa portuguesa, com o pedido do 

diplomata D. Luís da Cunha para que ilustrasse o manuscrito Memórias da Paz de 

Utreque. Além disso, o diplomata recomenda o artista para a realização de gravuras 

                                                
20

 Bernard Picart (1673-1733) aprendeu a arte da gravura com o pai, Etienne Picart. Tornou-se um 
ilustre gravador, com uma extensa obra gráfica, destacando-se no retrato, desenho ornamental e 
assuntos mitológicos e religiosos. Como ilustrador, desenhou e gravou para vários livros, sendo os 
dez volumes das Cérémonies et coutumes religieuses de touts les peuples du monde (1723-1743) a 
sua obra mais conhecida. (MUSEU DE LAMEGO, 2015). 
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para o rei D. João V. No entanto, foi Diogo de Mendonça Corte Real21, enviado a 

Haia para a contratação de desenhistas e gravadores para ilustrarem as obras da 

Academia Real de História, em Portugal, que tornou-se cliente e amigo de Prosper 

Marchand. 

Corte Real foi embaixador em Haia e secretário de Estado de D. João V. 

Simões Junior (2017) descreve o diplomata como um homem culto, poliglota, muito 

cortês e afável em maneiras, e com uma importante atuação nos Países Baixos, 

principalmente, na complicada negociação do Tratado de Utrecht. Destacamos essa 

relação entre Marchand e o representante de Portugal, pois como será abordado 

mais adiante, tratamos de um exemplar que pertenceu à Real Biblioteca portuguesa 

e procuramos os possíveis indícios e relações que podem ter influenciado essa 

aquisição. 

Entre os catálogos produzidos por Prosper Marchand para bibliotecas 

particulares, Berkvens-Stevelinck (1987) comenta sobre o Catalogus librorum 

Bibliothecae illustrissimi viri domini Didaci de Mendoça [sic] Corte-Real, regis 

Lusitanae ablegati versus patentissimos ordines Belgii, de 1728, organizado de 

acordo com o gosto e os assuntos presentes na coleção do proprietário, em duas 

classes: philosophie e l’histoire. Em uma carta elogiosa, enviada para Marchand, 

Corte Real aproveita a oportunidade e fala sobre a possibilidade de sua ida para 

Portugal para organizar a biblioteca do rei: 

 

Tenho a honra de lhe agradecer por todas as dificuldades que teve 
com meu Catálogo. É certamente um serviço admirável; e falarei 
sobre você com o Rei, que ainda não tem sua Biblioteca em ordem, 
com a maior parte em caixas: mas eu não insistirei, sem saber se 
você gostaria de vir, e sobre quanto e como você gostaria de 
receber, pelo trabalho todo ou por mês; assim, poderíamos saber se 
o Rei concordará em colocar sua biblioteca em ordem. (CORTE 
REAL, 1728 apud  BERKVENS-STEVELINCK, 1987, p. 89, grifos da 
autora, tradução nossa).22 

 

                                                
21

 Seu filho, homônimo, foi nomeado Secretário de Estado do Ultramar, por D. José (1750-1756). 
22

 “J’ay l’honneur de vous remercier de toute la peine que vous vous êtes donée avec mon Catalogue. 
Il est sertenement de maniaire qu’on l’admire; et j’ay parlé de vous au Roy, qui n’a pas encore sa 
Bibliothèque en ordre, et la plus grande partie est encore dans le quesses: mais je n’ay point insisté, 
ne sachant pas si vous voulés venir, et aussi combien vous voudriez avoir, on en tout, ou par mois; 
et alors nous veron si le Roy veu faire metre sa Bibliothèque en ordre”.  
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A proposta é recusada por Marchand que alega problemas de saúde, além do 

clima muito quente de Portugal e o difícil transporte de sua ‘pequena’ e inseparável 

biblioteca: 

 

Quanto à sua amável proposta, que Vossa Excelência tem a 
bondade de me fazer para ir à Portugal, e pôr em ordem a Biblioteca 
do Rei que ainda se encontra desorganizada; depois de lhe 
agradecer humildemente, digo-lhe com naturalidade e sinceridade 
que não posso me dedicar a isso; minha idade, minha condição 
física, minha saúde, que geralmente é bastante fraca, meus 
sentimentos e outras circunstâncias, não me permitem. Mais de uma 
vez constatei que as regiões muito quentes não me convêm, e que a 
Província da Ilha da França; ainda que bastante temperada e o meu 
país natal, não me eram nem favoráveis nem vantajosos. Além disso, 
naturalmente amigo de uma vida pacata e tranquila, na palavra de 
um Homem de Letras e de Gabinete, Viagens, e todos os incômodos 
que as acompanham, são extremamente pesadas para mim, sendo 
que apenas para o Transporte da minha pequena Biblioteca, primeiro 
e único Agrado da minha Vida, e pela qual eu tive que suportar mil 
agruras, tanto para o seu transporte na Inglaterra, quanto para o seu 
retorno para cá. O que seria para conduzi-la a Portugal? 
(MARCHAND, 1728 apud  BERKVENS-STEVELINCK, 1987, p. 90, 
tradução nossa).23 

 

A correspondência trocada entre os dois amigos trata também, em outros 

momentos, de assuntos que vão desde a encomenda de livros, pagamentos de 

dívidas, até o pedido de colaboração para a localização em Portugal de livros que 

pudessem ser incluídos na compilação feita em Histoire de l'Imprimerie 

(BERKVENS-STEVELINCK, 1987). 

Prosper Marchand foi um compulsivo profissional e amador – no sentido 

afetivo - do livro. Trabalhou, simultaneamente ou não, em várias atividades editoriais 

e literárias. Em 1754, aos 76 anos, sofreu um ataque que paralisou, parcialmente, 

seu lado direito, o que dificultou o término de todos seus projetos. Apesar de breves 

                                                
23

 “Quant à l'obligeante Proposition, que votre Excellence a la bonté de me faire de passer en 
Portugal, pour y mettre en ordre la Bibliothèque du Roy encore actuelllement toute dérangée; après 
l'en avoir très humblement remerciée, je lui dirai naturellement et très sincèrement, que je ne saurois 
m'y prêter; mon Age, ma Complexion, ma Santé d'ordinaire assez faible, mes sentimens et d'autres 
circonstances, ne me le permettant pas. J'ai plus d'une fois éprouvé, que les Régions trop chaudes 
ne me conviennent pas, et que la Province de l'Ile de France; quois qu'assez tempérée, et mon Païs 
natal, ne m'étoit ni favorable, ni avantageuse. D'ailleurs, naturellement Ami d'une Vie paisible et 
tranquile, en un mot d'Homme de Lettres et de Cabinet, les Voïages, et toutes les incommodités qui 
les accompagnent, me sont extrêmement à charge, ne fut-ce que pour la Transporte de ma petite 
Bibliothèque, le seul et unique Agrément de ma Vie, et pour laquelle j’ai eu mille Traverses à 
essuïer, tant pour son transport en Angleterre, que pour son retour ici. Que seroit-ce donc pour la 
conduire en Portugal?”. 
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passagens e tentativas de se estabelecer em Amsterdam (1711) e Londres (1726), 

voltou para Haia, onde morreu em junho de 1756, sem nunca ter voltado à França.    

O catálogo de autoridades digital da Biblioteca Nacional da França 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, 2019) cita que, em 1713, Marchand 

abandonou a profissão de livreiro. São atribuídas a ele as atividades de revisor; 

redator do Journal littéraire, de 1713 à 1737; crítico literário; e autor. Antes de 

morrer, associou-se ao editor Daniel Monnier. Também lhe é vinculado, o 

pseudônimo Félix de Saint-Germain (1678-1756). A Biblioteca Nacional dos Países 

Baixos (NATIONAL LIBRARY OF THE NETHERLANDS, [20-?]) traz a informação 

que Marchand utilizou o pseudônimo de Girasart, caracterizando-o como bibliógrafo. 

A busca no Catálogo de Autoridades da Biblioteca Nacional brasileira (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 2019) não apresenta resultados para o nome do autor.  

Michaud (1843-18-?, t. 26, p. 472-473), na Biographie universelle ancienne et 

moderne, dedica uma página para a síntese da vida e obra de Prosper Marchand. 

Destacam-se o reconhecimento de sua erudição; a criação do sistema de 

catalogação por assunto, e não pelo formato, com a inclusão dos títulos na língua de 

origem, os autores, os editores e os impressores; e a lista dos trabalhos mais 

importantes, com menção aos erros de informação em Histoire de l'Imprimerie e no 

Dictionnaire historique [...].   

 

3.2 Uma obra significativa para a História do Livro 

 

Para celebrar os três séculos de invenção da imprensa de tipos móveis na 

Europa, considerando o período entre 1738 e 1741, Prosper Marchand baseou-se 

em obras anteriores sobre o assunto, como as de Mallinckrodt24, Chevillier25, 

Naudé26 e Maittaire27; realizando um extenso trabalho de campo e intensa pesquisa 

para escrever a história dessa bela arte (EISENSTEIN, 1988, grifo nosso).  

                                                
24

 MALLINCKRODT, Bernhard von (1591-1664). De ortu et progressu artis typographicae. Colonia, 

1639.  
25

 CHEVILLIER, André (1636-1700). L'origine de l'imprimerie de Paris. Dissertation historique, et 
critique. Paris, 1694.  

26
 NAUDÉ, Gabriel (1600-1653). Addition à l'histoire de Louis XI. Paris, 1630. 
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 A publicação em 1740, depois de muitas dificuldades na impressão, da 

Histoire de l'Imprimerie traz uma lista de 189 incunábulos28 (187 na lista inicial e 

duas nas adições). Para Berkvens-Stevelinck (1987, p. 61, tradução nossa) “[...] a 

dissertação histórica é, para a época, obra-prima do gênero bibliográfico”29. Brunet 

(1862) atesta que, durante um longo tempo, foi considerada a melhor obra sobre o 

assunto. A Biblioteca Nacional do Brasil, que também possui um exemplar, no 

registro catalográfico on-line conclui no campo de Notas sobre a 

Raridade/Importância do livro, que “[é] obra básica para o estudo da História do Livro 

ocidental” (BIBLIOTECA NACIONAL, 2015). 

O processo de trabalho de Marchand demandou tempo e dedicação. No 

Prefácio, o próprio autor indica que sua pesquisa teve início em 1715. A primeira 

versão manuscrita data entre 1732 e 1733, e a segunda versão revista foi redigida 

entre 1737 e 1738. Muito meticuloso, procurava ver em mãos e analisar cada obra 

citada. Na sua coleção particular, que foi doada para a Universidade de Leiden, 

encontravam-se algumas das raridades descritas no livro (BERKVENS-

STEVELINCK, 1987).  

A escolha do local de impressão foi demorada e sem motivos aparentes, a 

não ser pelo suposto desejo de Marchand da excelência de qualidade. Em 1738, 

com o manuscrito pronto e a recomendação de amigos, o autor decide pela oficina 

do jovem editor Pierre Paupie, em Haia. Entretanto, a relação entre os dois não 

correu bem e a ideia de apresentar o livro nas Feiras Literárias de Frankfurt e 

Leipzig, em 1739, não foi possível. Paupie propôs eliminar a segunda parte da obra 

idealizada por Marchand por acreditar ser desnecessária (Second partie, contenant 

diverses pieces importantes pour la confirmation de la premiere). O autor, irredutível, 

recorre à Veuve Levier para a impressão dessa segunda parte. Mesmo assim, todo 

o processo, incluindo a distribuição e venda da obra, foi complicado e gerou 

insatisfação de todos os lados. Por isso, na Advertência (Avertissement), com data 

de 31 de março de 1740, inserida nos últimos momentos da impressão, Marchand 

não deixa de registrar suas críticas:  

 

                                                
28

 Documento impresso com caracteres móveis nos primórdios da tipografia, entre cerca de 1455 até 
1500 (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 395). 

29
 “[...] dissertation historique est, bibliographiquement parlant, pour l 'époque, un chef d'oeuvre du 

genre”. 
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finalmente, todo o cuidado que eu tenha tomado, para ser lançado, 
como deveria, nas Feiras de Frankfurt e Leipzig de 1739, a Lentidão 
e a Dispersão dos Trabalhadores fez com que se arrastasse até o 
final do mês de Março do presente ano 1740: O atraso inoportuno, 
me obriga a reclamar publicamente aqui, para não entrar em 
contradição comigo mesmo; um Processo imperfeito que confirma as 
Reclamações constantes dos Homens Letrados perante os Abusos 
dos Impressores (MARCHAND, 1740 apud BERKVENS-
STEVELINCK, 1987, p. 42, tradução nossa).30      

 

Em 1740, depois de impressa, a Histoire de l'Imprimerie suscita elogios de 

seus habituais correspondentes, admiradores e amigos. Porém, de modo geral, 

Marchand recebe muitas críticas pelas omissões e falhas nos dados descritos das 

obras e, ainda, sobre seus comentários. De acordo com Michaud (1843-18-?), é um 

trabalho de erudição, sem ordem e método, e com um grande número de erros.  

Para Eisenstein (2011), um dos maiores tributos ao aparecimento da 

imprensa não está escrito, mas gravado no frontispício L’imprimerie descendant des 

cieux est accordée par Minerve et Mercure à l’Allemagne, qui la présente à la 

Hollande, l’Angleterre, l’Italie, & la France, les quatre premières nations chés 

lesquelles ce bel art fut adopté (A Imprensa descendo dos céus é concedida por 

Minerva e Mercúrio à Alemanha, que a apresenta à Holanda, Inglaterra, Itália e 

França, as primeiras quatro nações em que esta bela arte foi adotada - tradução 

nossa), desenhado e esculpido por Jakob Van der Schley, depois de esboçado por 

Marchand. 

Apesar de Marchand ter trabalhado na correção e atualização de sua obra 

para uma segunda edição31, esta não chegou a ser publicada. Em 1773, Barthélemy 

Mercier, abade de Saint-Léger, publica em Paris, o Supplément à l’Histoire de 

l’imprimerie de Prosper Marchand, com as correções que julgava necessárias e que 

começaram a ser registradas no seu próprio exemplar da edição original, de 1740. 

Uma segunda edição desse Suplemento foi publicada em 1775. Segundo Berkvens-

Stevelinck (1987), Mercier continuou a preparar uma terceira edição que também 

não foi publicada. No Quadro 1, apresentamos as versões que encontramos em 

                                                
30

 “enfin, quelque soin que j'eusse pris , pour qu'il parût, comme il le devoit, aux Foires de Francfort et 
de Leipzig de 1739, la Lenteur et la Dissipation des Ouvriers l'a fait trainer jusqu'à la Fin du Mois de 
Mars de la présente Année 1740: Retardement fâcheux, dont je suis obligé de me plaindre 
publiquement ici, afin de ne me point trouver en Contradiction avec moi même; et mauvais Procédé 
tout à fait propre à confirmer les Plaintes continuelles des Gens de Lettres concernant les Abus de 
l'Imprimerie”. 

31
 Os manuscritos de Prosper Marchand estão depositados na Biblioteca da Universidade de Leiden 
(BERKVENS-STEVELINCK,1987). 
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nossa pesquisa, manuscritas e impressas de Histoire de l’Imprimerie e do 

Suplemento de Barthélemy Mercier.  

 

Quadro 1 - As versões registradas de Histoire de l'Imprimerie e do Supplément  
 

Data  Tipologia Autor Local Impressão 

1732-1733 Manuscrito Prosper Marchand Haia - 

1737-1738 Manuscrito revisado Prosper Marchand Haia - 

1740 Histoire de l'origine et 
des premiers progrés 
de l'Imprimerie 

Prosper Marchand Haia Veuve Levier e 
Pierre Paupie 

1740 Exemplar da 1ª edição 
anotado e comentado 

Barthélemy Mercier 
de Saint-Léger 

- - 

1741-1756 Manuscrito revisto e 
atualizado para 2ª edição 

Prosper Marchand Haia - 

1773 Supplément à l'Histoire 
de l'imprimerie, de 
Prosper Marchand: ou 
Additions et 
corrections pour cet 
ouvrage 

Barthélemy Mercier 
de Saint-Léger 

Paris L’Imprimerie 
Ph. D. Pierres 

1775 Supplément à l'Histoire 
de l'imprimerie, de 
Prosper Marchand: ou 
Additions et corrections 
pour cet ouvrage. Édition 
revue & augmentée: avec 
un Mémoire sur l'epoque 
certaine du 
commencement de 
l'année à Mayence, 
durant le XVe siécle 

Barthélemy Mercier 
de Saint-Léger 

Paris L'imprimerie de 
Philip. Denys 
Pierres 

1775-1792 Manuscrito para 3ª 
edição do Supplément 

Barthélemy Mercier 
de Saint-Léger 

Paris - 

2016 Histoire de l'origine et des 
premiers progrès de 
l'imprimerie  
(Ed. fac-similar) 

Prosper Marchand [Paris] Hachette Livre 
e BNF 

Fonte: BERKVENS-STEVELINCK, 1987; WORLDCAT/OCLC, 2019, adaptado pela autora. 
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3.3 Características físicas do livro 

 

A análise da estrutura material da edição é necessária para entender melhor 

o exemplar. Como é indicado por García Aguilar (2011), conhecer para descrever. 

Nesta seção, apresentamos os elementos propostos por essa autora para a 

descrição material de livros antigos e que se referem à edição de Histoire de l'origine 

et des premiers progrès de l'imprimerie, ou seja, marcas de manufatura e 

tipográficas que, desconsiderando eventuais falhas ou pequenas diferenças que 

ocorrem na impressão artesanal, devem estar presentes nos exemplares de uma 

mesma edição. As marcas de uso e de proveniência do exemplar da BC UNIRIO são 

detalhadas na seção seguinte. 

Histoire de l’Imprimerie foi publicado na primeira metade do século XVIII, 

período que tem como característica um processo de impressão artesanal. García 

Aguilar (2011) comenta que um livro antigo pode apresentar diferenças estruturais 

que dependem de como foram solucionados os problemas surgidos no decorrer do 

processo de impressão, variando da falta de matéria-prima (papel, tinta, outros 

suprimentos) e de mão de obra, e considerando o contexto social, cultural e político 

da época. Como mencionado no item anterior, no caso específico dessa obra, a 

produção foi lenta e teve que ser dividida entre duas casas impressoras de Haia: a 

primeira parte foi impressa por Pierre Paupie, e a segunda, por Veuve Levier 

(BERKVENS-STEVELINCK, 1987). No entanto, com exceção da qualidade de 

algumas vinhetas e recursos tipográficos, a composição das páginas e a tipologia 

mantêm o mesmo padrão nas duas partes, não sendo perceptíveis grandes 

contrastes entre elas. Para identificar se existem variações na edição, seria preciso 

um estudo aprofundado e comparativo entre os exemplares disponíveis, o que não é 

o propósito desta pesquisa.  

Ainda assim, para dar suporte à pesquisa e análise material do exemplar da 

BC UNIRIO, buscamos informações sobre a estrutura do livro e a sua descrição 

bibliográfica em outras fontes, e tomamos como base a versão digitalizada e 

disponível na plataforma Gallica, da Biblioteca Nacional da França. Além disso, 

encontramos no Prefácio da obra de Prosper Marchand algumas indicações sobre a 

apresentação do conteúdo, referências, citações e observações e notas de rodapé 

com a utilização de caracteres diferenciados, assim como sobre a forma que estão 

dispostos na página.  
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Na transcrição dos elementos bibliográficos, adotamos o método da 

fotobibliografia ou descrição didascálica, delineado pelo bibliógrafo norte-americano 

Henry Stevens (1819-1886). De acordo com Pinheiro (2017, p. 7), trata-se da “cópia, 

letra por letra, conforme maiúsculas e minúsculas do texto impresso [...]; marcação 

das mudanças de linha, no texto da folha de rosto, por // (duas barras inclinadas) 

[...]”, sendo que as características como tipo de ilustração, cor e a linguagem do 

texto, ou outras indicações que não constam no original devem estar entre 

colchetes, [ ], na sequência em que aparecem.    

 

[MARCHAND, Prosper]  
Histoire de l'origine et des premiers progrès de l'imprimerie.  
A La Haye: La Veuve Levier et Pierre Paupie, 1740. 
in-4º; XII, 118, 152 p. : front., il.  

 

r Falsa página de rosto com título abreviado: HISTOIRE // DE // 
L’IMPRIMERIE; Caracteres tipográficos 

v (versão 
digital da 
Gallica); 
r (exemplar 
da BC 
UNIRIO) 

Frontispício; gravura em metal: J. V. Schley delin. et sculp. 1749; 
L’imprimerie, descendant des Cieux est accordée par Minerve et Mercure à 
l’Allemagne, qui la présente à la Hollande, l’Angleterre, l’Italie, & la France, 
les quatre prémieres nations chés lesquelles ce bel Art fut adopté 

r Página de rosto; Caracteres tipográficos em duas cores (preto/vermelho); 
gravura em metal - RERUM TUTISSIMA CUSTOS; J. v. S. facit 1739  

p. V-XI Preface  

p. XI-XII Avertissement 

p. [1]-118 Première partie - Gravura em metal no cabeção ([p.1]): J. V. Schley delin. 
et sculp. 1739; La Fonderie dirigée par MINERVE, de même q l’Imprimerie 

p. [1]  
não num. 

Página de título - 2ª parte 

p. [3]-131 Seconde partie  

p. 132-138 Additions et corrections 

p. [139]-146 Table alphabethique et chronologique des villes dans lesquelles s’est 
etablie l’imprimerie pendant les cinquante dernieres années du quinzieme 
siecle 

p. [147]-149 Table des sections de cette dissertation historique et critique - 1ª parte 

p. 150-152 Table Seconde partie [...] 
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A falsa página de rosto (Figura 1), também chamada de página de falso título, 

apresenta o título de forma abreviada em caracteres redondos, letras maiúsculas 

impressas em preto:  

   

Figura 1 - Falsa página de rosto 

 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

 

O frontispício32 traz uma representação alegórica sobre o conteúdo da obra: o 

surgimento da imprensa de tipos móveis na Europa e os primeiros impressores 

como os alemães Johann Fust, Peter Schöffer e Johannes Gutenberg; o holandês, 

Laurens Jansz Koster; o inglês, William Caxton; o italiano, Aldo Manuzio; o francês, 

Robert Estienne (Figura 2). Esses personagens estão presentes na bela gravura em 

                                                
32

 Página gravada, frequente nos livros dos séculos XVI a XVIII. Aparece colocada antes da página 

de rosto ou em frente dela, a livro aberto (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 353). 
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metal intitulada L’imprimerie, descendant des cieux est accordée par Minerve et 

Mercure à l’Allemagne, qui la présente à la Hollande, l’Angleterre, l’Italie, & la 

France, les quatre premières nations chés lesquelles ce bel art fut adopté, cujo 

desenho foi esboçado por Prosper Marchand, como pode ser visto na Figura 3, e 

aprimorado e esculpido em cobre pelo artista holandês Jakob Van der Schley, 

discípulo de Bernard Picart, o companheiro de exílio de Marchand  (BERKVENS-

STEVELINCK, 1987).  

A riqueza dos detalhes dessa imagem alegórica da Imprensa descendo dos 

céus e os deuses da mitologia romana como criadores e protetores dessa grande 

invenção - Minerva, representando a sabedoria, e Mercúrio, a comunicação e as 

relações comerciais -, pode ter sido inspirada no poema de Henri Estienne, em Artis 

typographicae querimonia (1569) e nos versos de Jerome Bononius, que aparecem 

no final da Ortographia Latina Joannis Tortelli (1480), que o próprio Marchand cita 

em sua obra. Para Estienne, a Imprensa é um presente dos céus: “[...] comme un 

riche présent du ciel”. Bononius escreve sobre a paternidade de Mercúrio e a 

maternidade de Minerva: “[...] Mercurie Genitore satus, Genitrice Minerva [...]” 

(MARCHAND, 1740, p. [1]-2). 

A Imprensa é representada por uma figura feminina coberta por um manto e 

uma coroa de caracteres e tem nas mãos uma régua de composição e a boneca33 

para entintar. A prensa, que está ao seu lado, é apresentada às cinco nações 

europeias. Os impressores aparecem em medalhões, com o destaque para a 

Alemanha e Gutenberg que é o primeiro e mais elevado, sobrepondo-se a Fust, que 

não aparece integralmente, e Schöffer, com o medalhão em branco e caído. 

Provavelmente, uma mensagem subliminar que reflete o conflito entre os três 

alemães e a crença do autor sobre o pioneirismo de Gutenberg. Barbier (2011) 

comenta que a imagem também simboliza a importância da Imprensa na difusão e 

universalização dos ideais do Iluminismo europeu. Para Eisenstein (1998, p. [verso 

do frontispício]), que reproduz o frontispício em seu livro A revolução da cultura 

impressa: os primórdios da Europa Moderna, “[e]ssa composição, como o livro que 

ela ilustra, dá uma ideia de como editores e impressores glorificavam seus 

antecessores, ao mesmo tempo que se promoviam a si próprios”.   

                                                
33

 “Instrumento formado por um cabo no final do qual se fixa uma almofada de formato circular de 

couro e recheada de paina ou outro tipo de fibra (FERNANDES, A., 2001, p. [13]). Em português 
lusitano, é utilizado o termo bala (HEITLINGER, P., 2012). Em francês, balles; em inglês ink balls ou 
dabber. 
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Figura 2 - Frontispício 

 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo Gallica - gallica.bnf.fr / BnF

34
. 

  

                                                
34

 Por melhor qualidade, esta imagem foi retirada da edição on-line da Gallica.    
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Figura 3 - Esboço do frontispício desenhado por Prosper Marchand 

 

Fonte: Berkvens-Stevelinck, 1987. 

 

A página de rosto é a fonte de informação dos elementos fundamentais para 

a descrição bibliográfica da obra, tais como título, autor, local e data de impressão 

(FARIA; PERICÃO, 2008). No caso específico da Histoire de l’Imprimerie, a autoria 

não é indicada. Eisenstein (1998, p. 119) comenta que “até o século XVIII, o autor 

tinha uma situação de semi-autor [...] os impressores faziam as vezes de 

patrocinadores de seus autores, ou agiam como seus próprios autores [...]”. 

Entretanto, a atribuição a Prosper Marchand é encontrada em várias bibliografias 

(BARBIER, 1874; BRUNET, 1862; MICHAUD, 1843-18-?), e também citada por 

pesquisadores contemporâneos da História do Livro (BERKVENS-STEVELINCK, 

1987; CHARTIER, 2009; EISENSTEIN, 1998; MCKITTERICK, 2018). Além disso, os 

manuscritos e documentos de Marchand depositados na Universidade de Leiden 

comprovam a sua autoria.  
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A descrição didascálica ou fotobibliografia35 da página de rosto, conforme 

García Aguilar (2011) indica para os estudos sobre bibliografia material, é 

apresentada abaixo: 

 

HISTOIRE [vermelho] // DE // L’ORIGINE // ET DES [vermelho] // PREMIERS 

PROGRÈS // DE // L’IMPRIMERIE. [vermelho] // [vinheta - gravura: RERUM 

TUTISSIMA CUSTOS; J. N. S. facit 1739] // A LA HAYE, [vermelho] //  Chés // 

{ // LA VEUVE LE VIER, // ET PIERRE PAUPIER, // M. DCC. XL. [vermelho]  

  

Figura 4 - Página de rosto 

 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

                                                
35

 Para García Aguilar (2011), o método é denominado descrição fac-similar. 
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A edição é composta de duas partes em único volume, no formato in-quarto 

(in-4º)36, e apresenta a numeração de páginas no topo, na margem externa, com 

exceção daquelas que abrem os capítulos e as seções. Nas páginas preliminares 

são utilizados algarismos romanos (p. V-XII) e nas seguintes, algarismos arábicos. A 

paginação não é sequencial nas duas partes (p. 1-118; p. 1-152), ou seja, é 

reiniciada na Segunda Parte. O registro de assinaturas37 está localizado na parte 

central inferior da página e fora da caixa de texto, e serve para indicar a ordem em 

que as folhas foram impressas e dobradas, sendo apresentadas a partir da página V 

(Prefácio) da seguinte forma:  

 

Assinaturas: *3, *4, A-P([1]-3, em branco), A-T([1]-3, em branco). 

 

Figura 5 - Elementos da página 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo Gallica - gallica.bnf.fr / BnF

38
. 

                                                
36

 O formato está relacionado ao número de vezes que a folha original foi dobrada. No livro antigo, 
não é correto atribuir uma medida em centímetros, utiliza-se os termos in-folio (dobrada em dois), 
in-quarto (dobrado em quatro) e in-oitavo (dobrado em oito). No caso do exemplar, o formato in-
quarto resultou em oito páginas de impressão (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 408). 

37
 A assinatura tipográfica serve de indicação para a montagem dos cadernos. São formadas por 
letras e/ou números sequenciais, e colocadas na parte inferior (fora da mancha), nas folhas de cada 
caderno para identificá-los (ibid. p. 77). 

38
 Por melhor qualidade, esta imagem foi retirada da edição on-line da Gallica.    

Reclamos 

Título de 
seção em 
corandel 

Assinatura 

Título corrente 

Referências e  
Notas de rodapé 

Texto 
principal 

Comentários  
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A composição do texto em caracteres redondos, itálicos ou em versalete tem 

diferentes tamanhos, variando conforme o tipo de informação: título de seção, texto 

principal, comentários, referências e notas de rodapé. A disposição em uma ou duas 

colunas acompanha essa variação (Figura 5). Na primeira parte, o texto principal 

está em uma coluna, os comentários e as referências em duas colunas, e as notas 

de rodapé em uma coluna. Ressaltamos que, em várias páginas, o texto principal se 

limita a uma linha, com os comentários e observações ocupando quase toda a 

mancha da página. Na segunda parte, não há muita variação na colunagem, com o 

texto diagramado em uma coluna na maior parte das páginas. A obra apresenta 

também título corrente39 e reclamos40. 

Além do frontispício, Schley assina mais duas gravuras (Figuras 6 e 7): na 

página de rosto (RERUM TUTISSIMA CUSTOS; J. v. S. facit 1739), e o cabeção41 

de início da primeira parte (J. V. Schley delin. et sculp. 1739; La Fonderie dirigée par 

MINERVE, de même q l’Imprimerie). As três gravuras com a representação de 

Minerva como uma espécie de protetora dos tipógrafos profissionais. Eisenstein 

(2011) comenta que essa ideia tenta criar uma conexão com os tempos de 

Gutenberg, uma alusão ao surgimento da imprensa sob a égide da deusa.   

 

Figura 6 – Rerum Tutissima Custos (página de rosto) 

 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

                                                
39

 Título abreviado repetido na cabeça ou no pé de cada folha (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 705).  
40

 Chamada da primeira palavra da página ou caderno seguinte no pé da página precedente, para 
facilitar a ordenação das páginas ou dos cadernos (ibid. p. 618). 

41
 Ornamento colocado no alto - cabeça - da primeira página dos capítulos de um livro (ibid. p. 118). 
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Figura 7 – Cabeção: La Fonderie dirigée par MINERVE, de même q l’Imprimerie  

(p. [1] da Primeira parte) 

 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

 
 

Figura 8 - Exemplos de elementos decorativos 

 

 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

 

Cabeção 

Capitulares Vinheta de pé de página 

Filete decorado 
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Há ainda cabeções florais e capitulares ornamentadas no início dos capítulos, 

vinhetas de pé de página no final dos capítulos e filetes decorados (Figura 8). Para 

ilustrar o texto onde são mencionadas, também aparecem as marcas tipográficas de 

Fust & Schoffer (p. 45) e Schoffer (p. 49), o epitáfio de Jean Scheffer [...] & Anne (p. 

51) e o brasão da família Scheffer (p. 52).    

O conteúdo textual é iniciado pelo Prefácio (p. V-XI) e uma Advertência (p. XI-

XII). Em seguida, a primeira parte (p. 1-118) traz uma ‘Dissertação histórica e crítica 

sobre a Origem e os primeiros Progressos da Impressão’ (Dissertation historique et 

critique touchant l'Origine et les premiers Progres de l'Imprimerie), composta de 

Introdução, dezoito Seções e Conclusão, que abordam desde os primeiros testes de 

Gutenberg até cerca de 1500. A segunda parte (p. 1-152) ‘com vários extratos 

importantes para a confirmação da primeira’ (Seconde partie, Contenant diverses 

pieces importantes pour la confirmation de la Premiere), tem a numeração das 

páginas reiniciada, e apresenta Advertência e dez Peças com trechos extraídos de 

obras de outros autores, que justificam as declarações feitas na primeira parte. Em 

seguida, páginas de Adições e Correções (Additions et corrections - p. 132), uma 

tabela em ordem alfabética e cronológica de localidades e o respectivo ano de início 

do uso da prensa de tipos móveis (p. 139) - que também funciona como um índice 

remissivo, indicando a página em que é citada (Table alphabethique et 

chronologique des villes dans lesquelles s’est etablie l’imprimerie pendant les 

cinquante dernieres années du quinzieme siecle), além dos Índices da primeira (p. 

147) e da segunda parte (p. 150). No Anexo B, transcrevemos o conteúdo da obra 

conforme listado em seu índice.  
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4 A TRAJETÓRIA DO EXEMPLAR DA BC UNIRIO 

 

 Nesta seção tratamos das marcas de proveniência e de uso encontradas no 

exemplar de Histoire de l’Imprimerie, que podem atestar o seu percurso em 

diferentes países e instituições. Conforme abordado ao longo deste trabalho, essas 

marcas que dão unicidade e justificam o valor patrimonial do exemplar estudado, 

permitem uma narrativa sobre a existência de um livro, de quase três séculos, 

considerando a relação entre seus proprietários e a sua suposta função simbólica 

e/ou utilitária. Seguindo as recomendações de García Aguilar (2011), a descrição 

dos dados bibliográficos está organizada de acordo com a importância que 

atribuímos aos elementos e que destacam a sua historicidade.  

A análise material do exemplar nos revelou marcas de proveniência (de 

propriedade) e de uso, como carimbos úmidos, anotações manuscritas, tipo de 

encadernação e o estado de conservação do livro. Optamos por descrever esses 

elementos agrupando-os pelo tipo de marca, com a sua respectiva identificação, a 

descrição textual na forma em que se apresenta (fotobibliografia) e o número de 

página, na ordem estrutural em que foram encontrados: 

  

Carimbos úmidos 

● DA REAL BIBLIOTHECA - Verso da página de rosto; 2ª Parte - p. 20; p. 152;  

● CURSOS // DA // BIBLIOTECA NACIONAL // DO // RIO DE JANEIRO - Verso 

da página de rosto [riscado com tinta azul]; 1 ª Parte - p. 50; 2ª Parte - p. 152;  

● FEFIEG // Escola de Biblioteconomia // e Documentação // BIBLIOTECA // 

Reg. n.º 1406 // 12 / 01 / 1971 [algarismos ms. tinta azul] - Verso da página de 

rosto; 

● UNI // RIO; B - 3 - 0796 [hífen e algarismos ms. tinta azul] - Verso da página 

de rosto. 

 

Anotações manuscritas 

● Cursos // verde [grafite] - página de guarda; 

● V277-278-3 [tinta azul] - verso do frontispício; 

● 138-8-14 [tinta preta]; 655.11 [tinta azul] - página de rosto; 
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● 650, [tinta azul]; 686.220944 // M315h // CB:74421 [grafite]; I09 // I19 [grafite]; 

700/1945 [tinta azul] [riscado com tinta azul]; [ilegível]/[ilegível] [rasurados 

com tinta azul] - verso da página de rosto; 

● VRH - 00479 [grafite] - guarda posterior. 

 

Encadernação e montagem das páginas 

● Encadernação moderna (século XX): meia encadernação42 em couro (verde); 

cinco nervos na lombada; douração de título e classificação do volume nos 

entrenervos: HISTOIRE // DE // L’IMPRIMERIE; 655.11 // H673. Guardas 

interiores em papel decorado.  

● Montagem do Frontispício no reto (ou anverso) da página.  

Obs.: Diferente de como foi encontrado nos exemplares da BN e da Gallica, 

em que aparece no verso da página (em livro aberto, em oposição à página 

de rosto).  

 

Estado de conservação 

● Capa deteriorada com lombada solta; miolo com páginas oxidadas e sinais de 

biodeterioração. 

● Laminação43: Cerca de 50% de páginas laminadas totalmente ou em parte. 

Todas as páginas foram laminadas no verso. 

 

Outros dados relevantes 

● Capitulares ornamentadas no início dos capítulos; 

● Cabeção e vinhetas de pé  em cada capítulo; 44

● Título corrente, reclamos, assinaturas e paginação; 

● Título de seção em corandel . 45

  

                                                
42

 Meia encadernação ou encadernação meia cobertura: refere-se ao estilo de encadernação 
composta por um tipo de material na lombada e parte das pastas, geralmente couro, e o restante 
coberto com tecido ou papel, decorado ou liso. 

43
 Método adotado para reforçar ou conservar o papel dos documentos. Pode ser manual ou 
mecânica e consiste na intercalação da folha a ser reforçada entre duas folhas transparentes de 
termoplástico submetidas a pressão com calor (CUNHA; CAVALCANTI, 2008). 
 Vinheta de pé ou de remate é o ornamento, figura tipográfica ou gravada, usada no final dos 

44

capítulos de livros (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 728). 
 Denominação da coluna de texto de largura estreita. Pode aparecer nas margens das páginas ou 

45

permeando outras colunas (ibid. p. 203). 
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Com as informações coletadas é possível construir um quadro espaço-tempo 

em que, provavelmente, ocorreram as principais intervenções, como é demonstrado 

no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Linha espaço-tempo das marcas do exemplar 

Local* Data* 
Marcas 

Carimbos úmidos Anotações manuscritas 

Portugal Entre 1740 e 1810-11 DA REAL 
BIBLIOTHECA 

 

Brasil Entre 1810-11 e 1822 

Brasil Entre 1911 e 1969 
 

CURSOS // DA // 
BIBLIOTECA 
NACIONAL // DO // RIO 
DE JANEIRO 

138-8-14; 
700/1945 
Cursos // verde; 
655.11 // H 873 

Brasil Entre 1969 a 1977 FEFIEG // Escola de 
Biblioteconomia // e 
Documentação // 
BIBLIOTECA 

 

1971 Reg. n.º 1406 // 12 / 01 / 
1971 

Brasil Entre 1979 e 1999 UNI-RIO 
B - 3 

- 0796 
650,  
 

Entre 1999 e 2019  686.220944 
M315h 
CB74421 

2009  I09 

2019  I19 

*As fontes sobre os locais e datas são citadas nas próximas subseções. 

 

Para contextualizar historicamente as marcas de proveniência encontradas na 

análise material do exemplar de Histoire de l’Imprimerie da BC UNIRIO, optamos por 

apresentar as instituições por quais ele passou, em ordem cronológica. Nas 

subseções seguintes, contamos uma breve história sobre cada instituição e suas 

bibliotecas, destacando as informações relacionadas à provável trajetória do 

exemplar, juntamente com a reprodução das páginas que comprovam essa 

passagem. 
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4.1 Real Biblioteca  

 

Iniciamos nossa narrativa sobre a trajetória do exemplar com as marcas de 

proveniência deixadas pela primeira instituição que o abrigou. O carimbo úmido da 

Real Biblioteca portuguesa foi encontrado em três páginas distintas do exemplar de 

Histoire de l’Imprimerie: no verso da página de rosto e nas páginas 20 e 152, da 

segunda parte do livro (Figuras 9 e 10).  

 

Figura 9 – Carimbos Real Biblioteca: verso da página de rosto e página 20 (2ª Parte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 
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Figura 10 - Carimbos Real Biblioteca: página 152 da 2ª Parte.  

No detalhe, o carimbo da página 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

 

O acervo da Real Biblioteca portuguesa foi formado em vários períodos. A 

preocupação em acumular o poder simbólico através dos saberes registrados em 

livros, manuscritos, instrumentos científicos, estampas, esteve presente não só em 

Portugal, como também em outros Estados. A representação intelectual através da 

propriedade de coleções raras e materiais diversos sobre vários assuntos, repercutia 

em vantagens políticas e no orgulho nacional (SCHWARCZ, 2012).  

No período de D. João V (1706-1750), houve grandes investimentos para 

aumentar e sistematizar a Biblioteca Real. Conhecido como “o Magnânimo”, D. João 

V buscava colocar Portugal no nível cultural de outras cortes europeias e, também, 

dar sustentação para estudos técnicos e científicos que contribuíssem para o 

desenvolvimento português. Para isso, convocou seus agentes diplomáticos, 

livreiros estrangeiros e acadêmicos para adquirir livros ou coleções para enriquecer 

a sua valiosa Biblioteca (SCHWARCZ, 2012).  
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A publicação de Histoire de l’Imprimerie, em 1740, em Haia, se insere nesse 

período e seu conteúdo, uma bibliografia de incunábulos, seria de interesse de 

qualquer colecionador ou bibliófilo da época. A relação entre Prosper Marchand, o 

autor, e Diogo de Mendonça Corte Real, secretário de Estado de D. João V, entre 

1707 e 1736 (ano de sua morte) e ex-diplomata com passagem em Haia, também 

justificaria a existência de exemplares da obra em Portugal. Corte Real teve sua 

biblioteca catalogada por Marchand, além de ter intermediado o convite ao 

bibliógrafo francês para se estabelecer em Portugal e organizar a biblioteca real, 

conforme já foi abordado anteriormente, na seção 3.1. 

Coutinho (2007) cita a atuação de outros diplomatas que também passaram 

pela Holanda, como D. Luís da Cunha e João Gomes da Silva, o Conde de Tarouca, 

na aquisição de livros, coleções e bibliotecas inteiras para atender as ordens de D. 

João V. No final de 1720, com a fundação da Academia Real de História, os agentes 

diplomáticos foram responsáveis pela contratação de artistas gravadores 

holandeses para ilustrarem as edições da Academia e fomentar o aprimoramento 

das artes gráficas portuguesas. Bernard Picart, por exemplo, é autor de um retrato 

do Conde de Tarouca e do frontispício de Memórias da Paz de Utreque 

(MANDROUX-FRANÇA, 2003 apud COUTINHO, 2007). 

As relações pessoais não são suficientes para estabelecer alguma certeza 

sobre a aquisição de exemplares de Histoire de l’Imprimerie nessa época em 

Portugal, mas como se tem registro delas, pareceu importante mencioná-las.  

Em 1750, a Real Biblioteca aparecia entre as mais importantes da Europa, 

com cerca de 70.000 livros. Com a morte de D. João V, seu filho D. José I assume o 

trono e não demonstra o mesmo interesse do pai pelos livros, mas a biblioteca se 

manteve, de maneira quase independente, com os cuidados de seu bibliotecário 

(SCHWARCZ, 2012).  

O terremoto de 1755 que devastou Lisboa em um dia, arruinou casas, palácios, 

monumentos e a Real Biblioteca. A reconstrução da cidade e da coleção real foi 

implementada pelo Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-

1782), designado Secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino por D. José, 

entre 1756 e 1777, e que tornou-se o ‘arquiteto’ de uma nova era em Portugal, 

delimitando espaços físicos, políticos, morais e culturais (SCHWARCZ, 2012).  

O Palácio da Ajuda é construído para ser a nova morada da família real e 

também das duas ‘livrarias reais’ que, depois do terremoto, tiveram de ser recriadas. 
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Com as poucas obras que sobraram, a biblioteca começou a ser recomposta com a 

compra de acervos privados, o confisco das coleções de mosteiros jesuíticos (que 

foram presos ou expulsos de Portugal) e doações espontâneas ou forçadas, além da 

requisição de exemplares duplicados de outras bibliotecas. Schwarcz (2012) relata 

sobre a existência de duas coleções depositadas no mesmo acervo. A Real 

Biblioteca com obras sobre religião, história, filosofia, belas-artes e ciências naturais, 

além de atlas, obras impressas e manuscritas, partituras musicais, gravuras e outros 

itens. A segunda coleção destinava-se à educação dos príncipes e agrupava 

compêndios de história e geografia, livros de ciências e gramáticas, e era conhecida 

como do “Infantado”.  

Com a morte de D. José, em 1777, sua filha D. Maria assume o trono e institui 

o fim da era Pombalina. O período ficou conhecido como a “Viradeira”, com 

mudanças e retomadas de valores e políticas que pretendiam marcar uma ruptura 

ao governo anterior de Pombal, acusado de corrupção e outros crimes contra o 

Estado português. A rainha investiu bem mais em uma nova biblioteca, a Real 

Biblioteca Pública da Corte e do Reino, aberta ao público em 1797, do que na 

manutenção e aquisição de novas obras para a Real Biblioteca, na Ajuda. O 

amanuense Feliciano Marques Perdigão alerta e solicita, em cartas para D. Maria, 

providências diante da fragilidade da situação: “O corpo dessa Livraria, Senhora, 

que se formou e criou aqui, depois de ser incendiada, é um corpo já crescido e de 

suma importância [...] e é de decoro de Vossa Majestade conservá-lo [...]” 

(SCHWARCZ, 2012, p. 169).         

O reinado de D. Maria é marcado por vários conflitos externos que 

influenciam, de maneira crítica, a estabilidade do Estado português. O tratado de 

cooperação com a Inglaterra contra a França, assinado em 1793, torna Portugal alvo 

dos franceses e seus aliados. Em 1799, com o estado de saúde da rainha debilitado, 

D. João VI assume oficialmente a regência; mesmo ano em que Napoleão 

Bonaparte torna-se chefe do governo francês. A situação de guerra entre os países 

se acirra e, em 1807, Napoleão decide cumprir a ameaça de invadir Portugal. A 

família real embarca, às pressas, para o Brasil e, junto com ela, entre 12 mil a 15 mil 

súditos (SCHWARCZ, 2012).  

Apesar da ordem de recolher e embalar todos os bens para a mudança, na 

confusão do momento de embarque, “os caixotes de livros, documentos, gravuras e 

outras preciosidades da Real Biblioteca [...] acabaram abandonados no porto [...]”  
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(SCHWARCZ, 2012, p. 262). Somente entre o início de 1810 e o final de 1811, em 

três remessas e 317 caixotes no total, a Real Biblioteca é reunida no Rio de Janeiro.  

Nessa conturbada história, não há como saber ao certo como a Histoire de 

l’Imprimerie se integrou à Real Biblioteca. As hipóteses são muitas: o exemplar foi 

levado para Portugal por algum de seus diplomatas e teria sobrevivido ao terremoto 

de 1755? Ou foi adquirido depois disso por doação, confisco ou compra? O fato é 

que, pelo menos, dois exemplares da obra, com a marca de propriedade da Real 

Biblioteca (carimbo úmido), fizeram uma longa viagem de Portugal até o Brasil.  

Além do exemplar estudado da BC UNIRIO, outro exemplar está depositado 

na seção de Obras Raras da BN brasileira. Conforme vimos na consulta realizada no 

local, também traz em três páginas o carimbo úmido da Real Biblioteca (verso da 

página de rosto, e páginas 20 e 152 da Segunda parte); é interessante notar que, 

nos dois exemplares, as páginas carimbadas têm a mesma numeração. Não possui 

outros carimbos, mas apresenta anotações manuscritas com antigos códigos de 

localização da obra e marcas de leitura que, justamente, assinalam os incunábulos 

de origem portuguesa (p. 84, p. 88 e p. 142). Este livro foi restaurado em 2009, 

integrando o Projeto Fênix46, patrocinado pelo BNDES, para a restauração, 

higienização, microfilmagem e digitalização de 104 livros do acervo raro da BN.   

No Inventário de livros do Infantado que vieram para a Real Biblioteca, que se 

encontra na seção de Manuscritos da BN e está disponível on-line, vemos na lista do 

Caixão nº 38, página 80 (Figura 10), o título Histoire de l’origine et progrès 

de.l’Imprimerie, com a abreviatura47 Dª antes de duas linhas tracejadas referentes a 

dois exemplares. O primeiro com o local de edição e formato: Haya - 1. V. em ¼. O 

segundo traz como local Paris, e o mesmo formato de 1 V. em ¼. Entretanto, como 

relatado anteriormente nesta pesquisa, a edição publicada em Paris, em 1773, com 

uma segunda edição em 1775, trata-se de um Supplément à l’Histoire de 

l’imprimerie de Prosper Marchand, de autoria de Barthélemy Mercier de Saint-Léger, 

o que nos deixa em dúvida sobre essa referência de duplicidade do primeiro 

exemplar (BIBLIOTECA NACIONAL, 2010).  

 

                                                
46

 Mais informações sobre esse projeto em: PINHEIRO, Ana Virginia (comp.). Projeto Fênix: resgate 
da memória em papéis de trapos. Relatório Final 2009 / 2010. Disponível em: 
http://planorweb.bn.br/documentos/fenix.pdf. Acesso em: 31 out. 2019. 

47
 Em outras páginas do Inventário entendemos o significado da abreviatura Dª ou Dº como Dobrada 

ou Dobrado, se referindo a exemplares duplicados. 
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Figura 11 – Página 80 do “Inventário de livros do Infantado que vieram  

para a Real Bibliotheca” 

 

Fonte: Biblioteca Nacional, 2010. 
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A partir da chegada ao Brasil, a coleção da Real Biblioteca com cerca de 60 

mil itens, entre livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas, foi 

alojada em vários lugares. Primeiro, no Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na 

Rua Direita, hoje Rua Primeiro de Março. Já no Governo Imperial, em 1855, um novo 

prédio é adquirido na Rua da Lapa, atual Rua do Passeio, onde se encontra a 

Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 1905, 

inicia-se a construção do prédio na Avenida Rio Branco (antiga Avenida Central), 

sendo inaugurado em 1910 (BIBLIOTECA NACIONAL, [201-?]).  

Em 1821, junto com a família real, parte do acervo original retorna à Portugal. 

Mas, a biblioteca continua sendo enriquecida com novas obras e coleções 

particulares, principalmente, com a introdução de ‘propinas’, que determinava o 

recolhimento obrigatório de livros e periódicos editados em Portugal e no Brasil, 

procedimento que, tempos depois, tornou-se o Depósito Legal. Com a declaração de 

Independência do Brasil, em 1822, a Real Biblioteca passa a ser denominada 

Biblioteca Imperial e Pública. Tem início uma disputa entre Brasil e Portugal sobre a 

propriedade do acervo e, em 1825, o Brasil paga por ele 800 contos de réis, um 

valor exorbitante na época. Em 1876, a instituição passa a se chamar 

definitivamente Biblioteca Nacional (BIBLIOTECA NACIONAL, [201-?]).  

 

4.2 Biblioteca Nacional 

 

 Na sequência da trajetória do exemplar de Histoire de l’Imprimerie, como 

marcas de proveniência encontramos em três páginas o carimbo úmido relativo aos 

Cursos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ele aparece no verso da página de 

rosto (riscado com tinta azul), na página 50, da primeira parte da obra, e na página 

152, da segunda parte (Figuras 12 e 13). Algumas anotações manuscritas, assim 

como a encadernação com capa verde e o processo de laminação nas páginas - 

visando a sua restauração -, por dedução, também consideramos terem sido feitas 

durante o período de permanência na Biblioteca Nacional (Figuras 14, 15 e 16).  
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Figura 12 – Carimbo Cursos da Biblioteca Nacional: verso da página de rosto  

e em detalhe  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

 

Figura 13 – Carimbo Cursos da Biblioteca Nacional: página 50 (1ª parte)  

e página 152 (2ª parte) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 
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Figura 14 - Encadernação  

 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

 
Figura 15 - Detalhe de anotação manuscrita na folha de guarda 

 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

 

Figura 16 - Exemplo de página com laminação.  

No detalhe, página laminada em parte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 
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A partir dos objetivos desse trabalho, destacamos o período entre os anos de 

1911 e 1969, para contextualizar a estadia do exemplar na Biblioteca Nacional e a 

relação com os aspectos materiais já mencionados. 

Instalada no novo prédio da Avenida Rio Branco, a Biblioteca Nacional que 

teve na Real Biblioteca seu acervo formador, continua em crescente 

desenvolvimento. A formalização do Depósito Legal48, em 1907, obrigando o envio à 

Biblioteca de um exemplar de todas as publicações produzidas em território 

nacional, visando a construção de uma Bibliografia Brasileira, contribui para o 

aumento do acervo. Em 1910, foram transportadas para o novo edifício, cerca de 

400 mil obras (BIBLIOTECA NACIONAL, 201-?).  

A direção de Manoel Cícero Peregrino da Silva, entre 1900 e 1924, procurou 

investir na atualização e em melhorias de todas as áreas da Biblioteca, desde a 

organização do acervo à implementação de novas tecnologias e materiais. Além 

disso, ampliou o horário de atendimento ao público (das 8h às 22h), e limitou a 

jornada de trabalho dos funcionários para oito horas por dia (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 201-?).  

O crescimento da estrutura e do acervo implica no aprimoramento e na 

formação de novos profissionais. Assim, em 1911, é criada a estrutura para o 

primeiro Curso de Biblioteconomia do Brasil e da América Latina, e terceiro do 

mundo. O Regulamento de 1911 traz o Decreto nº. 8.835 que dispõe sobre o curso 

técnico destinado a habilitar os candidatos aos cargos de bibliotecário da Biblioteca 

Nacional e do Arquivo Nacional e ao de oficial do Museu Histórico Nacional. 

Entretanto, só pôde ser iniciado em 1915 e, sem verba orçamentária, foi extinto em 

1922. É restabelecido em 1931, passando por várias reestruturações curriculares ao 

longo dos anos, sendo reconhecido como formação em nível superior, em 1962 

(CHRONOS, 2015). A partir de 1969, o curso se integra à Federação das Escolas 

Federais Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG), instituição que é tratada na 

próxima subseção deste trabalho.    

Nos anos 1940, o professor e depois Diretor dos Cursos, Josué Montello, 

amplia a formação de profissionais para três níveis de ensino: o Curso Fundamental 

de Biblioteconomia, para formar auxiliares de biblioteca; o Curso Superior de 

                                                
48

 O Decreto de Contribuição Legal, promulgado pelo presidente da República Afonso Pena, está até 

hoje em vigor, sob a forma da Lei nº 10.994 de 14 de dezembro de 2004 (BIBLIOTECA NACIONAL, 
201-?). 
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Biblioteconomia, para habilitar bibliotecários para serviços especializados e para a 

administração de bibliotecas, com fornecimento de Diploma registrado no Ministério 

de Educação e Cultura (MEC); e, ainda, os Cursos Avulsos, com várias temáticas da 

área, para a atualização dos profissionais (COSTA; GRAU, [20-?]). 

Weitzel (2009) menciona o Relatório das ocorrências verificadas e atividades 

realizadas durante o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1945, de Rubens 

Borba de Morais - o primeiro bibliotecário a dirigir a BN no período 1945-1948 -, no 

qual é relatado o início de uma coleção de biblioteconomia com 200 obras em 254 

volumes, recolhidas no Salão de Referência e nos armazéns de livros da Seção de 

Consulta, além de outras adquiridas por compra, doação, permuta e/ou contribuição 

legal. Esta coleção evoluiu e acompanhou os diferentes períodos do Curso de 

Biblioteconomia da BN, atendendo a bibliografia básica das diversas disciplinas 

curriculares, e tornando-se “o acervo básico-histórico da Biblioteca da Primeira 

Escola de Biblioteconomia do Brasil” (GRAU; SILVA; COSTA, 2013, p.1).   

O exemplar de Histoire de l’Imprimerie, da atual Coleção Memória da 

Biblioteconomia, da BC UNIRIO, faz parte desse conjunto de livros, conforme 

demonstram as marcas de proveniência já citadas: carimbo úmido referente aos 

Cursos da Biblioteca Nacional; anotações manuscritas, sendo uma datada com o 

ano 1945 (mesmo ano do Relatório de Rubens Borba de Morais) e outra, 

presumimos, relacionada à encadernação e indicando a cor da capa, Cursos Verde.   

A nova encadernação, provavelmente, deve ter sido realizada depois do 

processo de restauração de páginas deterioradas com a técnica de laminação49. 

Não nos foi possível ter informações acerca do emprego do método no exemplar 

estudado. Slaibi (2019) comenta que a técnica foi muito utilizada na BN a partir de 

1953, com a compra de uma Laminadora Barrow, na gestão de Josué Montello, mas 

também houve esse tipo de intervenção por restauradores particulares contratados. 

A laminação foi abolida depois da visita, em 1974, da conservadora-restauradora 

italiana Maria Di Franco Lilli que recomendou a suspensão das técnicas de 

restauração que estavam sendo empregadas.      

A capa em cor verde traz na lombada o título abreviado Histoire de 

l’Imprimerie e a classificação 655.11 - H 873 com douração nas letras. Na montagem 

                                                
49

 Para Lavall e Almada (2017), a laminação de documentos com filme de acetato de celulose como 

meio de preservação e restauração foi um método adotado por muitos arquivos e bibliotecas para 
tratar os acervos em papel. 
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dos cadernos, acreditamos que tenha havido uma falha na paginação do frontispício. 

Geralmente, ele aparece no verso da página anterior à página de rosto, como 

acontece na edição digitalizada disponível na plataforma Gallica e no exemplar 

existente na BN. Diferentemente, o exemplar da BC UNIRIO traz o frontispício no 

reto da página imediatamente anterior à página de rosto.  

Algumas observações e deduções sobre as marcas do exemplar tratadas 

nesta seção foram possíveis devido à participação no Projeto de Pesquisa sobre as 

Marcas de Proveniência Bibliográficas da CMB, na BC UNIRIO. O projeto, ainda em 

curso, teve início em 2018 com a coordenação do Prof.º Dr.º Fabiano Cataldo de 

Azevedo. A realização de um inventário descritivo exigiu a análise material de uma 

grande parte dos exemplares da coleção, e forneceu um importante conjunto de 

dados sobre as suas marcas de proveniência, nos permitindo reconhecer 

características comuns ou distinguir as diferenças entre os itens, como nas 

anotações manuscritas com a mesma caligrafia e nas práticas biblioteconômicas de 

determinadas épocas, como a carimbagem feita em páginas específicas.   

 

4.3 Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG) 

 

Uma nova etapa do percurso do exemplar de Histoire de l’Imprimerie é 

assinalada no verso da folha de rosto com o carimbo úmido da FEFIEG, como parte 

da coleção da Biblioteca da Escola de Biblioteconomia e Documentação, com o 

Registro n.º 1406, de 12/01/1971.  

É importante mencionar que este carimbo (Figura 17) foi estampado em um 

papel à parte, depois recortado e colado por cima de um carimbo anterior no mesmo 

formato. Provavelmente, a ocorrência de alguma mudança no registro do item foi o 

motivo da intervenção inusitada. Infelizmente, esconde algum outro sinal sobre a 

trajetória do exemplar. De acordo com a diretora da BC UNIRIO, Márcia Valéria da 

Silva Brito Costa, poderia ter sido o primeiro registro feito na transferência da 

coleção da Biblioteca Nacional para a FEFIEG, no final da década de 1960 

(informação verbal, 2019)50.  

 

 

                                                
50

 COSTA, Márcia Valéria da Silva Brito. Conversa pessoal sobre o livro Histoire de l’Imprimerie. 

Biblioteca Central da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 31 out. 2019.  
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Figura 17 – Carimbo FEFIEG: verso da página de rosto e em detalhe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Marchand, 1740. 
Acervo BC UNIRIO. 

 

A Federação das Escolas Federais Isoladas da Guanabara foi criada no final 

da década de 1960, depois da Reforma do Ensino Superior, em 1968. Em agosto de 

1969, o Decreto 773/69 congregava, a princípio, sete estabelecimentos isolados de 

ensino: (1) Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; (2) Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto; (3) Escola Central de Nutrição; (4) Curso Superior de 

Teatro, do Serviço Nacional de Teatro; (5) Instituto Villa-Lobos; (6) Curso de 

Biblioteconomia, da Biblioteca Nacional; (7) Instituto Nacional do Câncer (em 1971, 

foi reintegrado ao Ministério da Saúde) (OLIVEIRA, 2002).  

Os Cursos de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional se incorporam à 

FEFIEG e são transformados na Escola de Biblioteconomia e Documentação (EBD), 

tendo como diretor o Prof.º Antônio Caetano Dias (que exercia a mesma função na 

BN), e como vice-diretora a Prof.ª Ozéa Botelho Fernandes. A nomeação e a posse 

dos diretores só ocorreu em 1972 e, até o ano seguinte, o curso continuou 

funcionando nos porões da BN. No discurso de posse, Caetano Dias já contava com 

a mudança para instalações mais adequadas, em dois andares do prédio da Rua Dr. 

Xavier Sigaud, na Praia Vermelha, e projetava a criação de uma Biblioteca Central. 
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Entre 1973 e 1979, até se instalar no novo prédio, a EBD funcionou na Rua 

Washington Luís, próximo à Praça da Cruz Vermelha, na Lapa (CHRONOS, 2015).  

A fusão do Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, em 1975, provoca a 

alteração na denominação da FEFIEG para Federação das Escolas Federais 

Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ), conforme o Decreto-Lei N.º 

76.832, de 17 de dezembro de 1975. Dois anos depois, outro decreto (N.º 79.329, de 

2 de março de 1977) integra à FEFIERJ, o Curso Permanente de Arquivo, do 

Arquivo Nacional, e o Curso de Museus, do Museu Histórico Nacional. A reunião dos 

três cursos - Arquivologia, Museologia e Biblioteconomia -, atendia o desejo de 

Antônio Caetano Dias, possibilitando a formação de um documentalista ideal. A 

integração física dos cursos, no novo prédio da Rua Dr. Xavier Sigaud, ocorreu em 

1979, dando origem ao Centro de Ciências Humanas (CHRONOS, 2015).  

Desde 1977, a Biblioteca Central já estava instalada no mesmo endereço, 

tendo sido criada um ano antes, para atender as exigências do MEC de uma 

estrutura mínima para o reconhecimento como Universidade. Reunindo os acervos 

das escolas, antes isoladas que formaram a FEFIERJ, foi depois enriquecida com 

doações. Também recebeu uma grande parte de Obras de Referência, da Seção da 

Enciclopédia e do Dicionário do Instituto Nacional do Livro, através de convênio com 

a Delegacia Regional do MEC (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO 

DO JANEIRO, 2011). 

A ideia de transformar a Federação em universidade foi pensada em vários 

momentos, desde a sua criação. A partir de 1975, começam a ser colocadas em 

prática outras ações necessárias a essa transformação, como a 

departamentalização, a criação de Centros e a implantação do regime de créditos. 

Em junho de 1979, a Lei N.º 6.655 transforma a FEFIERJ em Universidade do Rio 

de Janeiro (UNI-RIO). O Prof.º Guilherme Figueiredo, que já exercia o cargo de 

Presidente da Federação, foi nomeado o primeiro Reitor da Universidade 

(OLIVEIRA, 2002).  
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4.4 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)51 

 

As marcas de proveniência mais recentes encontradas no exemplar estudado 

referem-se ao último trecho de sua longa trajetória. No verso da página de rosto, o 

carimbo úmido UNIRIO B-3 e as anotações manuscritas em tinta azul (- 0796; 650,), 

junto a ele, assim como as de lápis grafite (686.220944 // M315h // CB:74421; I09; 

I19), no centro da página, assinalam o período de 1979 até os dias atuais (Figura 18). 

  

Figura 18 – Carimbo UNIRIO: verso da página de rosto.  

Nos detalhes, o carimbo e as anotações manuscritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marchand, 1740.  
Acervo BC UNIRIO. 

 

De acordo com as atuais bibliotecárias da BC UNIRIO (informação verbal), a 

sigla B-3 do carimbo marca a área de conhecimento do item e da biblioteca setorial 

                                                
51

 A delimitação de períodos históricos não é tarefa fácil, principalmente, quando se trata de uma 
instituição que, apesar de ter recebido diferentes nomenclaturas, como é o caso da FEFIEG/ 
FEFIERJ/UNIRIO, possui uma narrativa histórica que se confunde como única, na qual a memória 
de uma, é também das outras. Contudo, optamos por separar as diferentes fases de acordo com as 
marcas de proveniência institucionais do exemplar estudado, assumindo para a UNIRIO a sua atual 
denominação.     
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a que pertence, no caso, o Centro de Ciências Humanas; e as anotações 

manuscritas, provavelmente, indicam o número de registro no Livro de Tombo 

(0796) e a precificação (valor atribuído por exigência do tombamento) em moeda da 

época (650,). As anotações a lápis, feitas a menos tempo, mostram a classificação 

bibliográfica (Classificação Decimal de Dewey) e o código da tabela de Cutter 

(686.220944 // M315h), a numeração do código de barras (CB:74421), e os registros 

dos inventários realizados em 2009 e 2019 (I09; I19).  

Ao tornar-se Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO)52, seu primeiro Reitor, 

o Prof.º Guilherme Figueiredo (1979-1988), implementou diversas reformas, tanto 

para atender as exigências legais e governamentais quanto para unificar as diversas 

escolas, sem desprezar suas histórias, e construir uma única imagem identitária 

(OLIVEIRA, 2002). Guilherme Figueiredo, após deixar a Reitoria, torna-se assessor 

especial, permanecendo na universidade até sua morte, em 1997. Durante esse 

período, na sala que hoje tem o seu nome e abriga as coleções especiais no 

segundo andar da BC UNIRIO, trabalhou para desenvolver uma biblioteca digna à 

universidade (FREIRE; COSTA; ACHILLES, 2017).   

A Biblioteca Central, que desde 1977 estava instalada na Rua Dr. Xavier 

Sigaud, mudou-se para sua sede definitiva e atual, na Av. Pasteur, 436 – Urca, Rio 

de Janeiro, em junho de 1988, estando diretamente subordinada à Reitoria. Nesse 

primeiro momento, o espaço foi dividido com a Biblioteca Setorial do Centro de 

Letras e Artes e a Biblioteca Infanto-Juvenil. Ao acervo já existente, juntou-se a 

coleção particular53 de Guilherme Figueiredo, doada em vida, com 7.000 livros, 

objetos e móveis. Em 1997, a Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas 

passou a integrar a Biblioteca Central, com a mudança do Centro de Ciências 

Humanas para o novo prédio na Av. Pasteur, n.º 458 (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESTADO DO RIO DO JANEIRO, 2011; FREIRE; COSTA; ACHILLES, 2017).   

A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas (CCH) que, entre outros 

cursos, atende aos da Escola de Biblioteconomia, teve sob sua responsabilidade os 

livros utilizados nos Cursos da Biblioteca Nacional. Costa e Grau ([20-?], p. 2) 

destacam as várias mudanças de local que essa coleção histórica sofreu, com “[...] 

                                                
52

 Oliveira (2002) relata que a forma com hífen da sigla UNI-RIO foi sendo suprimida ao longo dos 
anos. A partir de 1999, é adotada a forma sem hífen: UNIRIO. Em 24 de outubro de 2003, a Lei n.º 
10.750 altera o nome para Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e a sigla se mantêm.   

53
 Atualmente, uma parte desta coleção encontra-se na Academia Brasileira de Letras (ABL) 

(FREIRE; COSTA; ACHILLES, 2017.  
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sucessivas transferências e, consequentemente, algumas perdas, visto que sempre 

esteve aberto para consultas e durante muitos anos foi utilizado como material 

bibliográfico do curso”. 

Em 1989, a bibliotecária Eliane Alves Mey resolve dar um tratamento mais 

adequado às obras da Biblioteca do CCH. Ana Virginia Pinheiro, bibliotecária chefe 

da Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional e professora da Escola de 

Biblioteconomia da UNIRIO, é convidada por Eliane Mey para orientar a seleção de 

obras do acervo para a formação de uma coleção especial. O primeiro levantamento 

seguiu critérios amplos de 

 

antiguidade (caráter atribuído indistintamente a todas as obras do 
século XVIII, e às publicadas até antes de 1810, quando se instalou a 
primeira tipografia legal no Brasil), a consideração das características 
bibliológicas (beleza editorial, tipos, papéis artesanais, uso de cores, 
etc.), das particularidade dos exemplares (anotações manuscritas, 
carimbos, encadernações especiais, etc.), e de ineditismo da 
publicação (primeiras edições, edições únicas, edições esgotadas, 
etc.) (FONSECA, 1991, p. 33, grifo da autora). 

 

Começa, então, a construção de uma coleção especial, O acervo básico-

histórico da Biblioteca da Primeira Escola de Biblioteconomia do Brasil passa a fazer 

parte do Acervo de Obras Raras da UNIRIO. O primeiro catálogo manual dessa 

coleção, com cerca de 120 títulos, abrangia obras publicadas entre 1740 até 1915 

(data do início dos cursos) e foi elaborado pela bibliotecária Maria Luiza da Fonseca, 

em 1991 (COSTA; GRAU, [20-?], grifo nosso).    

Ao longo do tempo, inventários e pesquisas no acervo geral da BC UNIRIO e 

na Biblioteca do CCH permitiram a identificação, através dos carimbos, de outras 

obras que se integraram ao primeiro conjunto. Costa e Grau ([20-?]) relatam que 

uma segunda seleção aumentou a coleção para 721 títulos. Em 2009, no processo 

de automatização do catálogo, esta começou a ser identificada como Coleção 

Memória da Biblioteconomia (CMB). 

Com obras de autores clássicos do século XIX, como Peignot (1823), Namur 

(1834), Rouveyre (1878), Petzholdt (1894) e Maire (1896), além dos primeiros 

periódicos da área Library Journal e Library Quaterly, a CMB é um reflexo do 

pensamento biblioteconômico no Brasil e na América Latina, e mostra o seu 

desenvolvimento até os anos 1970 (COSTA;GRAU, [20-?]).  
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Ao considerarmos seu viés funcional, percebemos três fases distintas. Em um 

primeiro momento, a coleção teve um caráter utilitário e prático, atendendo os 

alunos e professores do Curso de Biblioteconomia. Depois, ao ser agrupada como 

uma coleção especial, reservada e guardada, assume uma função histórica 

qualificando-se como patrimônio bibliográfico e parte importante da memória 

institucional. Na terceira e atual fase, as duas funções anteriores tornam-se 

complementares, com a permanência do valor patrimonial e a retomada da utilidade 

por sua significativa contribuição nas pesquisas sobre as origens da área. Conforme 

Costa e Grau ([20-?], p. [6]),  

 

[...] ficou evidente a importância de ir além da guarda dessa coleção 
e também seu peso como subsídio para pesquisas futuras, que 
pudessem explorar, além dos dados, a riqueza de significados 
encerrados nela. Seu próprio valor simbólico faz com que as obras 
voltem a ter, em parte, um valor utilitário, combinando as duas 
funções. A coleção passa a ser uma memória viva da 
Biblioteconomia no Brasil. [...]. 

 

Alguns projetos de pesquisa sobre a CMB vêm sendo realizados como, por 

exemplo, o projeto para Inventário Descritivo das Marcas de Proveniência 

Bibliográficas - já aqui citado, e que abriu os caminhos para este trabalho mais 

aprofundado sobre um de seus exemplares -, e os propostos pelo grupo Ecce Liber: 

filosofia, linguagem e organização dos saberes, para aproximar a teoria da prática 

na busca de uma compreensão epistemológica da área, e que mapeou os 

quantitativos, a temporalidade, os termos indexados e as formas estruturais de 693 

itens da CMB (SALDANHA; MATA; SALOMÃO; CABRAL; 2018). O estudo de 

Weitzel (2009) sobre a origem do desenvolvimento de coleções no Brasil também 

buscou nas obras da CMB uma correlação com as disciplinas da primeira fase do 

Curso de Biblioteconomia da BN (1915-1922 e de 1932-1949).  

Histoire de l’origine et des premiers progrès de l’Imprimerie, exemplar mais 

antigo da coleção e único com o carimbo da Real Biblioteca, traz na sua 

individualidade e na sua trajetória um segmento da história da CMB. Ao mesmo 

tempo que reconhecemos que a importância de uma coleção especial está no 

conjunto das obras que a compõe, tentamos direcionar o olhar para uma visão 

sistêmica, buscando conhecer uma parte para, assim, entender melhor o todo. 

Depois do questionamento de Saldanha; Mata; Salomão; Cabral (2018, p. 51) sobre 
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seus “volumes fechados” e sobre “[o] que a Coleção Memória da Biblioteconomia 

diz, em silêncio, ao nos olhar?”, entendemos que cada exemplar pode nos revelar 

inúmeras ‘vozes’ que aguardam, silenciosamente nas estantes, o momento de 

serem ouvidas.  

A análise material do exemplar permite o resgate de memórias, práticas 

biblioteconômicas, relações sociais e institucionais. E, sobretudo, justifica e reitera o 

caráter especial de uma coleção bibliográfica e o seu valor patrimonial.  
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise material do exemplar Histoire de l’origine et des premiers progrès de 

l’Imprimerie, de Prosper Marchand (1740), da Coleção Memória da Biblioteconomia, 

pertencente à Biblioteca Central da UNIRIO, tendo como foco as suas marcas de 

proveniência nos possibilitou fazer uma narrativa histórica da sua trajetória.  

Os carimbos úmidos identificando as instituições por onde o exemplar passou 

foram os guias desse longo percurso. Depois de impresso na Holanda, primeiro se 

integrou à Real Biblioteca, em Portugal. Chegou ao Brasil, em 1810-1811, em algum 

dos caixotes que atravessaram o oceano por ordem do Rei D. João VI. Mais tarde, 

junto com milhares de outros exemplares, foi parte do acervo formador da Biblioteca 

Nacional brasileira. Ali, foi utilizado por professores e alunos do primeiro Curso de 

Biblioteconomia do país, entre 1915 e 1969. Com a transferência do Curso da BN 

para a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara 

(FEFIEG), que incluiu o acervo básico-histórico da Biblioteca da Primeira Escola de 

Biblioteconomia do Brasil, hoje Coleção Memória da Biblioteconomia, o exemplar 

chega à UNIRIO.  

A pesquisa bibliográfica e documental sobre o autor e o contexto histórico de 

como e quando o livro foi publicado nos deu subsídios para compreender melhor as 

características físicas do exemplar. A bibliografia material visando o estudo histórico 

manteve a descrição sistemática dos elementos da edição e do exemplar, mas 

nosso intuito foi relacionar as marcas de proveniência com a história da UNIRIO e 

das outras instituições que abrigaram o exemplar. A identificação dessas marcas 

nos orientou na narrativa de sua trajetória iniciada na Real Biblioteca, em Portugal, 

até sua atual morada na Biblioteca Central da UNIRIO.  

A partir dos objetivos específicos estabelecidos, acreditamos ter alcançado 

nosso principal objetivo: entender como o estudo histórico e a análise material do 

exemplar contribui na valorização das coleções especiais e do patrimônio 

bibliográfico. Para atribuir um valor especial a um livro ou a um exemplar específico, 

antes de tudo, é preciso conhecê-lo. Ao olhar o livro na perspectiva documental, 

podemos ver na sua materialidade outras histórias e memórias, além daquelas que 

seus autores pretendiam contar. Uma simbólica rede de relações sociais, muitas 

vezes, oculta entre as páginas e silenciosa nas estantes.  
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Portanto, conhecer a origem das coleções e as potencialidades dos seus 

itens é fundamental para a sua manutenção e preservação. Individualizar e 

caracterizar um exemplar como único e especial justifica a sua salvaguarda e, ainda, 

acrescenta valor ao acervo e à biblioteca. Atualmente, o dilema que as bibliotecas - 

principalmente, universitárias – vivem com a falta de espaço e a necessidade 

constante de atualização de seus itens, muitas vezes, provoca o descarte de 

exemplares sem critérios e sem um olhar cuidadoso para o quê aquele livro pode 

representar.  

Nesse sentido, entendemos como fundamental na formação e atuação do 

bibliotecário o conhecimento da História do Livro e da Bibliografia Material para a 

análise material do livro. A identificação de características materiais singulares nos 

exemplares pode ser um dos critérios adotados para a criação e desenvolvimento de 

coleções especiais. A partir desses aspectos, é possível compreender as origens, a 

função utilitária e outros significados de uma coleção e, consequentemente, 

contribuir na gestão e na valorização do patrimônio bibliográfico.  

A utilização da análise material e a descrição dos elementos como ferramenta 

de apoio para o estudo histórico do exemplar não minimiza a importância de sua 

outra função: fornecer dados bibliográficos para a representação descritiva do 

exemplar. Mas, sem esquecer que cada biblioteca e cada exemplar tem suas 

próprias especificidades. Por isso, a consulta sobre a edição em catálogos de outras 

bibliotecas ou em bibliografias deve ser adotada como um instrumento auxiliar de 

referência, não dispensando a análise do exemplar que se tem em mãos. Da mesma 

forma, a definição de critérios para estabelecer se um item é raro ou especial precisa 

considerar a missão e a história da instituição curadora e o seu significado para a 

comunidade local.  

Com a realização deste trabalho, esperamos ter demonstrado a importância 

de uma coleção especial através do estudo de apenas um exemplar. As 

características materiais e as marcas de proveniência o individualizam, mas também 

podem resgatar uma memória coletiva e institucional. Certamente, nossa narrativa 

apresenta algumas lacunas que poderão ser completadas em novas pesquisas sob 

o mesmo ou em outros enfoques  

Um dos problemas que encontramos foi a dificuldade de encontrar registros 

documentais administrativos que pudessem reforçar as informações colhidas através 

da análise das marcas do exemplar. Por limitação do tempo e do espaço, não 
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conseguimos aprofundar essa busca. Entretanto, aproveitamos essa questão para 

refletir sobre a necessidade de serem incluídas na prática biblioteconômica os 

registros sobre a aquisição de seus itens bibliográficos e, principalmente, como 

foram formadas as suas coleções. Sem dúvida, isso facilitaria às gerações futuras 

um maior entendimento sobre como as atuais bibliotecas estão se desenvolvendo e 

se dinamizando.  

O livro Histoire de l’Imprimerie foi escrito e publicado, em 1740, para celebrar 

os três séculos da prensa de tipos móveis na Europa, um marco revolucionário na 

História do Livro e da humanidade. Não nos aprofundamos no seu conteúdo textual, 

por não ser o foco deste trabalho, mas concordamos com Elizabeth Eisenstein 

quando diz que a maior homenagem aos primeiros impressores não está nas 

palavras, mas na bela gravura alegórica que estampa o seu frontispício. O exemplar 

que está na Coleção Memória da Biblioteconomia ganha maior significado e valor ao 

identificarmos suas marcas de proveniência e a sua trajetória histórica. Dessa forma, 

acreditamos ter colaborado para a difusão e valorização desse patrimônio 

bibliográfico.  

A Coleção Memória da Biblioteconomia retrata um momento histórico de uma 

área científica e simboliza a memória de várias instituições e pessoas: aquelas que a 

criaram, reagruparam, utilizaram e a mantiveram até hoje. O reflexo de uma 

identidade coletiva que precisa ser (re)conhecido, principalmente, pelos futuros e 

atuais bibliotecários. 
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ANEXO A – Registro catalográfico da Biblioteca Central da UNIRIO 

 

Fonte: UNIRIO, 2019. 
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ANEXO B - Transcrição do Índice do livro  

Histoire de l’origine et progres de l’Imprimerie 

 

Table des Sections des Cette Dissertation Historique et Critique. 

Introduction. Excellence & Utilité de l'Imprimerie. Page 1. Disputes sur son Origine 

2 & 3 : principaux Auteurs qui en ont traitté 3 ; & Contes ridicules qu'on en a debitez. 

3-5. 

Section I. Son Inventeur Jean Guttemberg. 5; & sa prémiere Idée, consistant en 

Planches de Bois gravées en relief. 6. Ses Associés, Jean Meydenbach, Jean Fust, 

& Pierre Schoiffer. 7-9. 

Section II. Leurs prémiers Ouvrages, & autres de même Fabrique. 9-I5. 

Section III. Ces Ouvrages ne sont que de simples Gravures, semblables aux  

lmprimez de la Chine. 15-17. Leurs Inconvéniens portent Schoiffer à imaginer les 

Poinçons, les Matrices , & les Lettres de Fonte. 18 & 19. Pour l'en récompenser, Fust 

lui donne sa Fille en Mariage, & l'associe avec lui. 2 0 & 21. 

Section IV. Leurs prémieres lmpressions, de ces Caracteres de Fonte, furent une 

Bible Latine & le Catholicon Johannis Januensis, 22 & 23; Editions, dans lesquelles 

ils n'indiquérent, ni leurs Noms, ni leur Demeure, ni leur nouvelle Découverte dont il s 

faisoient un grand Secret. 24-26. 

Section V. Singularité notable touchant ce Secret. 26 & 27. 

Section VI.  La Dissension se met entre Fust & Guttemberg; & ceui-ci quitte la 

Société. 28. 

Section VII. Guttemberg se retire à Strasbourg, & puis a Harlem, où, à l’Aide 

d'autres Associés, il établit de nouvelles Imprimeries. 29 & 30. 

Section VIII. De Harlem l'lmprimerie passe en Angleterre. 30, 31. 

Section IX. Guttemberg retourne en Allemagne, & y meurt. 31. Son Epitaphe, & son 

Portrait. 32, 33. 

Section X.  Ses prémiers Associés sont d'autres Impressions, 33 & 34. 

Section XI. Liste des Editions de Guttemberg, Fust, & Schoiffer, les XIV prémieres 

Impressions du Monde. 34-43. Grande Simplicité de ces Editions; 43 : leurs 

Caracteres , 43 ; & leur Papier, & ses .Marques. 44 & 45. Armes ou Marques de ces 

Imprimeurs. 45 & 46. Mort de Fust, & sa Postérité. 46, 47. Derniers Ouvrages, & Mort 

de Schoiffer, 47 & 48 : & sa Postérité, tant à Maïence, qu'a Bois-le-Duc; 48-52. 
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Section XII. Dispersion de l'Imprimerie, & son Etablissement en CXC Villes de 

l'Europe pendant les 36 dernieres Années du XV Siécle: avec la Notice 

Chronologique & Critique des prémieres Edition s connues de chacune d'elles, & de 

leurs Imprimeurs. 54-93. 

Section XIII. Plusieurs de ces Villes-là s'attribuent l'Invention de l'lmprimerie; & 

particuliérement Strasbourg & Harlem, fondées sur les Etablissemens indiqués ci-

dessus Section VII. 93 : mais, c'est un Honneur réservé à Maïence, & à ses trois 

Citoïens, Guttemberg , Fust, & Schoiffer. 94. 

Section XIV. Multiplicité surprenante des Editions qu'ont produites toutes ces Villes 

dans le court Espace des 36 dernieres Années du XV Siécle. 95 & 96 : & Liste & 

Notice des Historiens de ces anciennes Editions. 96-103. 

Section XV. Estime outrée, & Abus rnanifeste, de ces anciennes Editions. 97-103; 

Section XVI. Quoique souvent sort corrompues. 103. 

Section XVII. Leur véritable Utilíté. 104-108. 

Section XVIII. Beaucoup d'entre elles ont des Dates, ou douteuses, ou fautives , ou 

corrompues à-dessein, ou inintelligibles, ou absolument imaginaires. 107 & 108 ; & 

Exemples notables de chacune de ces Especes. 109-117. 

Conclusion. Catalogue abrégé de Notices des Historiens de l'lmprimerie. 118. 

 

Seconde Partie, Contenant Diverses Pieces Importantes pour la Confirmation 

de la Premiere. 

AVERTISSEMENT. 3. 

I. PIECE.  Témoignage du CHRONIQUEUR anonime de Cologne. 4. 

II. PIECE. Témoignages de JEAN TRITHEME, & de PIERRE SCHOIFFER. 

1. Témoignage, tiré des Sermones & Exhortationes ad Monachos de TRITHEME. 5. 

2. Témoignage, tiré de ses Epistolae Familiares. 5 & 6. 

3. Témoignage, tiré de son Chronicon Spanhemiense. 6. 

4· Témoignage, tiré de ses Annales Hirsaugienses, & précédé d'une Remarque. 6 - 8. 

III. PIECE. Témoignages de JEAN SCHOEFFER. 

1. Témoignage, tiré de la Préface ou Epitre Dédicatoire de son Edition Allemande de 

Tite-Live, en 1505. 8. 

2. Témoignage , tiré du Privilege de l'Empereur Maximilien I accordé a J. Schoeffer 

pour son Edition Latine de Tite-Live , en 1518 & 1519. 9. 
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3. Témoignage, tiré de la Souscription mise à la Fin du Trithemii Breviarium Historiae 

Francorum, & du Breviarium EcclesiaeMindensis, imprimez en 1515 & 1516; & 

Remarque sur cette Souscription. 9 & 10. 

IV. PIECE. JOANNIS ARNOLDI, Bergellani, Encomium Chalcographiae. 

1. Remarque sur cet Ouvrage, & sur ses différentes Editions. 11. 

2. JOANNIS-CRISTIANI JOANNIS Praefatio Historico-Critica in hocce Encomium 

Chalcographiae, ubi Notabilia, quaedam de Gutttembergio & Fausto. 12 - 17. 

3. Hujusce Encomii Dedicatio Alberto Brandenburgensi, Archiepiscopo 

Mogunttinensi. 18 - 20. 

4. JOANNIS ARNOLDI, Encomium Chalcographiae, cum ipsiusmet Variorumque 

Notis. 21 – 33. 

V. PIECE. ANGELI ROCCHAE Dissertatiuncula de Origene Typographiae, excerpta 

ex ejus Bibliothecâ Vaticanâ Commentario illustratâ. 34 - 36. 

Addition tirée des Typographus & Bibliopola Mercenarii de CORNEILLE KILIAN. 36. 

VI. PIECE. NICOLAI SERARII Dissertatio de Typographiae Inventione, IV constans 

Capitibus ex ejus Rerum Mogunciacarum Libro 1 excerptis. 

Cap. XXXVI. De Typographiâ. 37, 38. 

Cap. XXXVII. Sit-ne Ars Typographica Moguntiae primò inventa & nata? 38 - 47. 

Cap. XXXVIII. A quo Moguntiae primùm, & quonam Tempore, inventa Typographia? 

48 - 50. 

Cap. XXXIX. Quinam Libri omnium primi excusi? Et de Typographices Usu ac Abusu. 

50 – 52. 

VII. PIECE. HENRICI SALMUTH de Typographiae, sive Artis lmpressoriae, 

Inventione, verissima Historia. 

1. Remarque préliminaire sur cette Histoire. 53. 

2. SALMUTHI verissima Inventionis Typographiae Historia. 53 – 56. 

3. Autre Remarque sur la Ressemblance de cette Histoire avec celle d'AUTHAEUS, 

& celle de HAGEMBRUCH atrribuée à FUST même. 37. 

VIII. PIECE. Digression curieuse sur l'lnvention de l'Imprimerie, & sur ce qu'elle a été 

prémiérement reçue en France pendant le Regne de Louïs XI; composée par 

GABRIEL NAUDÉ, & formant tout le Chapitre VII de son Addition à l'Histoire de Louïs 

Xl. 37 – 96. 
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IX. PIECE. Dissertation sur l’Origine de l’Imprimerie, par ANDRÉ CHEVILLIER, 

Bibliothécaire de Sorbonne; faisant le I Chapitre du I Livre de son Origine de 

l'Imprimerie de Paris. 97 – 123. 

X. PIECE. MICHAELIS MAITTAIRE Dissertation de Origine Typographiae, tirée de la 

prémiere Edition du 1 Volume de ses Annales Typographici. 124 - 131. 

Additions & Corrections. 132 - 138. 

Table Alphabétique & Chronologique des Villes dans lesquelles l'Imprimerie s'est 

établie depuis 1450 jusqu'en 1500. 139 - 146. 

Table des Sections & Piéces de ce présent Volume. 147 -152. 
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