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Coleção Santo Amaro. 
A cidade Santo Amaro, também conhecida por seu antigo nome Santo Amaro da             

Purificação, fica localizada na Bahia, na região do recôncavo do estado, e registra uma              
história de relevância, crescendo às margens do Rio Subaé, desde o período do Brasil              
Colônia, já que a datação da sua existência remonta ao ano de 1557. Em 1559, a                
sesmaria que hoje é demarcada como o território de Santo Amaro foi doada a Fernão               
Rodrigues Castelo Branco que, no ano seguinte, passou a posse da terra para Francisco              
de Sá, filho do governador-geral Mem de Sá. Francisco de Sá construiu o Engenho Real               
de Sergipe, o mais produtivo engenho de açúcar na Capitania da Bahia do século XVI.               
Com a morte de Francisco o controle da sesmaria para sua filha, Felipa de Sá. Ela,                
seguindo a tradição da época, doou parte das terras aos monges beneditinos, que             
passaram a atuar ativamente na região, mandando, em 1667, construir a Capela de Santo              
Amaro. Vale ressaltar que Felipa de Sá doou o engenho aos jesuítas que construíram, na               
sesmaria, a Igreja de Nossa Senhora da Purificação. O templo desabou, em 1678, mas              
foi reerguido, em 1706, com a denominação que registra atualmente: Igreja Matriz de             
Nossa Senhora da Purificação. Ainda na história da cidade, pode-se encontrar o registro             
de que ela foi elevada à condição de vila, em 05 de janeiro de 1727; e em 13 de março                    
de 1837, torna-se cidade, ganhando a alcunha de “Leal e Benemérita”, conquistada em             
função da contribuição da sua para o processo de independência do Brasil. Paralela a              
essa riqueza da própria toponímia, Santo Amaro tem um destaque considerável pela            
cultura local, marcada pela presença de filhos ilustres, como Caetano Veloso e Maria             
Bethânia; pela ligação da cidade com o samba de roda; e pelos festejos típicos, como os                
realizados em homenagem aos padroeiros da cidade e o Bembé do Mercado, uma             
comemoração pela assinatura da Lei Áurea. Essa cidade tão rica de elementos            
históricos, culturais e sociais, intimamente ligada à história do Brasil, apresenta um            
quantitativo significativo de registros escritos, salvaguardados em acervos como o da           
Biblioteca Nacional e o do setor de Manuscritos Baianos da Biblioteca Reitor Macêdo             
Costa, na Universidade Federal da Bahia. É sobre a documentação sob a guarda da              
Universidade que a presente pesquisa se debruça. Tal conjunto documental, chamado           
Coleção Santo Amaro, é formado por atas, certidões de compra e venda, petições,             
traslados, pagamentos, cartas, certidões de pagamentos, entre diversos outros tipos          
documentais. Os documentos, de cunho notarial, datam desde o século XVIII até a             
primeira metade do século XX. A partir deste acervo, pretende-se noticiar a constituição             
de uma pesquisa situada no âmbito da Paleografia e da Diplomática. Como amostra             
inicial da pesquisa foi selecionado o testamento deixado por Maria Rita Da Silva             
Borges, uma ex-escravizada, analfabeta, originária do Congo, que deixa como seu           
principal herdeiro, seu esposo. O documento dispõe sobre os bens da testamentária,            
sobre seus escravizados, sobre as esmolas a serem dadas por sua alma a diversas              
instituições da cidade e àquelas deixadas a suas afilhadas. Tudo isso é apresentado             
através de traslados exarados com fé pública pelo Tabelião da Provedoria dos Defuntos             
e Ausentes de Santo Amaro e apresenta toda a estrutura diplomática usual, além de              
trazer detalhadas as disposições de fechamento e abertura do referido testamento que foi             
apresentado ao tabelião “assignado cozido, e lacrado na forma do estillo com cinco             
pontos de linha azul e sobre elles outros tantos pingos de lacre vermelho tudo              



banda…”. Todos os documentos que compõem a juntada documental são datados entre            
1839 a 1841. A partir dessa documentação, transcrita de forma conservadora, são feitas             
análises paleográficas e diplomáticas que irão complementar os estudos filológicos          
realizados anteriormente por Mônica Pedreira Souza, e irão ajudar a compreender essa            
documentação de importância singular para a história da Bahia e do Brasil. 
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Resumo: 

O presente trabalho, de orientação filológica, faz parte de uma pesquisa de dissertação de 
mestrado em Letras Neolatinas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem por objetivo 
apresentar as edições fac-similar e semidiplomática de uma carta de edificação sob os rigorosos 
preceitos da filologia/crítica textual (CAMBRAIA, 2005). Este documento colonial hispano-
americano faz parte do acervo da Coleção Pedro de Angelis e encontra-se na Fundação 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, disponível para consulta somente em forma de 
microfilme, não estando o manuscrito em si disponível para acesso do grande público.  

As cartas de edificação são cartas escritas sobre um religioso exemplar, após sua morte. O 
objetivo principal desse tipo de carta é fazer com que um religioso conheça a história de vida 
desse padre, entenda como foi sua vida, suas experiências religiosas, o motivo desse homem ter 
se tornado um exemplo de padre e, com isso, fazer com que siga seus exemplos. É de grande 
importância realizar a edição deste documento, pois até o momento o documento permanece 
inédito em relação à edição. Além de possuir temas religiosos, as cartas de edificação também 
podem abarcar outros tipos de temas, por exemplo, contar sobre sua vida pessoal, sua vida 
acadêmica, seus familiares, seu modo de viver com a sociedade, suas enfermidades, sobre sua 
morte. 

A partir da escolha do conjunto documental I-28,33,03, contendo ao todo dezenove documentos 
dentro desse conjunto documental, intitulado anteriormente como Documentos relativos aos 
jesuítas, foram selecionados dezesseis documentos que possuem características do gênero carta 
de edificação. Em relação à datação dos documentos, todos eles se enquadram no século XVIII, 
em um recorte cronológico de quarenta anos, mais especificamente estão datados entre os anos 
de 1721 e 1761. Em relação à extensão dos documentos, os fólios variam entre dois e oito; com 
isso, nota-se, comparando alguns documentos com outros, que há uma divergência na extensão 
da escrita do documento, diferenciando uns mais detalhados que outros, contendo informações 
necessárias para caracterizar uma carta de edificação e informações complementares. 

Durante o processo das edições deste documento, datado do século XVIII, ocorreram alguns 
questionamentos, como por exemplo: Qual será o melhor tipo de edição para este documento? 
Como se edita este tipo de documento? Qual o público alvo que se interessaria por essa 
documentação? Para quem editar? Quais normas de edição deverão ser utilizadas? O que é 
necessário disponibilizar na descrição do documento? Para esta pesquisa foram escolhidas as 
edições fac-similar e semidiplomática, definindo o público alvo estudantes de Letras, religiosos 
e historiadores. Com base nos questionamentos e no que foi realizado durante este processo de 
edição, é de grande importância analisar o que foi questionado, o que foi realizado e discutir se 
foram realizadas as melhores decisões até o presente momento. O objetivo deste trabalho é 
apresentar uma breve explicação sobre as cartas de edificação, sobretudo sobre as cartas de 
edificação da Coleção Pedro de Angelis. Além disso, é nosso intuito descrever o documento 
estudado, seu conteúdo, seu tamanho, sua importância, dentre outros aspectos.  
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Resumo: 

Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, foi um importante escritor e 
jornalista brasileiro. Considerado um dos autores mais significativos do período pré-modernista da 
literatura brasileira, deixou como legado para a cultura nacional romances como Triste fim de 
Policarpo Quaresma (1911) e Clara dos Anjos (póstumo-1948), além de uma série de crônicas e 
contos. Nascido no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881, vivenciou um período de mudanças na 
história nacional, como a abolição da escravatura, as reformas urbanas sofridas pela capital carioca no 
início do século XX e a proclamação da República. Sua condição de homem negro em um país que 
recém acabara com a escravidão é uma das marcas de sua vida e sua obra.  

Visando a contribuir com mais informações aos admiradores e estudiosos da vida e obra do autor, o 
presente trabalho objetiva trazer à tona parte do material que compõe a coleção de textos e 
documentos do autor, que estão sob custódia da Divisão de Manuscrito da Biblioteca Nacional e que 
estão disponíveis no Acervo Digital da Instituição < 
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=99736>. Segundo o Guia de coleções da 
Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, ferramenta desenvolvida pela instituição e 
disponibilizada em seu site como forma de auxiliar a pesquisa ao seu acervo, a Coleção Lima Barreto 
conta com 1134 documentos e, desses, 312 estão disponíveis para consultas online. A coleção é 
composta por “correspondência ativa e passiva, originais de romances, contos, crônicas, peças de 
teatro, anotações [e] recortes de jornais, alguns reunidos pelo escritor em pastas intituladas Retalhos” e 
foi incorporada ao acervo da instituição por intermédio do biógrafo do autor, Francisco de Assis 
Barbosa, que, em seu trabalho biográfico, soube da existência de uma biblioteca pessoal organizada 
por Lima Barreto, a que o autor denominava como “Biblioteca Limana” e que, após sua morte, 
encontrava-se sob custódia de sua irmã. Por meio de edições que tomam como base as “Normas para 
transcrição de documentos manuscritos para a história do português do Brasil”, do Projeto “Para a 
História do Português Brasileiro” (PHPB) disponiblizadas em 2001 por Mattos e Silva, e as “Normas 
Técnicas para Transcrição e Edição de Documentos Manuscritos" disponíveis em Berwanger e Leal 
(2015), o presente trabalho tem como objetivo trazer notícias sobre o trabalho filológico de edição que 
vem sendo realizado com documentos disponibilizados no Acervo Digital da Fundação Biblioteca 
Nacional. Acreditamos na importância de trazer à luz a Biblioteca Limana e de preservá-la devido a 
sua importância não só para a história nacional como mundial, visto que a coleção barretiana é 
reconhecida desde outubro de 2017 como Memória do Mundo pela UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).   

Nesta comunicação, concentramos a atenção nos documentos redigidos por Francisco Schettino, um 
dos maiores incentivadores do trabalho de Lima Barreto, seu amigo pessoal e o responsável pela 
publicação da única coletânea de contos publicados pelo autor, através da Gianlorenzo Schettino 
Livraria Editora, mais particularmente em uma carta na qual Francisco Schettino aconselha Lima 
Barreto a escrever um romance para concorrer a um prêmio oferecido pela Academia Brasileira de 
Letras ao melhor romance de assunto nacional. Com base em um estudo de natureza filológica e 
paleográfica, o nosso objetivo é, a partir da edição realizada, em termos gerais, levantar informações 
sobre a sócio-história dos documentos e das práticas de escrita no Rio de Janeiro novecentista, e, mais 
particularmente, sobre os documentos que nos possibilitam um melhor entendimento sobre a vida e 
obra de Lima Barreto. 
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